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Sammanfattning
Rapporten innehåller en översiktlig genomgång av utvecklingsläget för olika processer
för tillverkning av drivmedel som FT-diesel, metanol, DME och etanol genom
förgasning av biomassa, förgasning av svartlut eller hydrolys och jäsning av cellulosa-
haltig biomassa.

Processerna är komplicerade och fortfarande ganska oprövade i sin helhet. Gasrenings-
stegen, som behövs för att få rimliga livslängder på katalysatorerna som används för
drivmedeltillverkning från syntesgas framställd genom förgasning, är testade inom olje-
industrin och till en viss grad också i kolförgasningsanläggningar men inte när det gäller
förgasning av biomassa eller svartlut. Särskilt när det gäller svartlutförgasning återstår
det också att lösa frågor om materialval och materiallivslängd. Hydrolys- och
jäsningsstegen vid etanoltillverkning från skogsråvara, där man fortfarande inte har löst
problemet med att få lika högt utbyte från cellulosans sockerinnehåll som vad man får
från sockret i stärkelsehaltig råvara, behöver också utvecklas vidare.

När det gäller processernas energiutbyten, beror dessa dels på hur invecklade och
energikrävande de olika processtegen är och dels på hur bra man lyckas integrera
energikrävande delsteg med delsteg som ger ett energiöverskott. Detta gäller i hög grad
de förgasningsbaserade processerna med sina höga temperaturer i förgasningssteget och
en del av de efterföljande syntesstegen, men också etanolprocessen där bland annat
energibalansen i indunstnings- och destilleringssteg vinner på en optimal integrering på
ångsidan. Också integrering på ångsidan med kraftvärmeproduktion, eller i
svartlutförgasningsfallet med massatillverkning, gör att den totala energibalansen
förbättras. Energiutbytet vid drivmedeltillverkning genom förgasning beror dessutom på
vad man gör med restgasen som uppstår i dessa processer. Förbränning i gaspanna eller
i gasturbin med avgaspanna ger en bättre total energibalans än fackling utan värme-
återvinning. Ett antal exempel på processer med och utan integrering redovisas i
rapporten.

Nyckelord: Energikombinat, biomassa, svartlut, drivmedel, FT-diesel, metanol, etanol
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Summary
In the report the state of development of production processes for various motor fuels,
such as FT diesel, methanol , DME and ethanol, from biomass is reviewed. Biomass
and black liquor gasification processes as well as processes for ethanol production from
lignocellulosic biomass are discussed.

The processes are complicated and still not very well tried in their whole context. The
gas cleaning steps, which are necessary to reach acceptable catalyst lifetimes in the
motor fuel production processes based on gasification, have been tested in the oil
industry and to some extent in coal gasification plants, but not with syngas from
biomass or black liquor gasification. For black liquor gasification particularly, also
material selection and material lifetime issues remain to be solved. For ethanol
production from lignocellulosic biomass process development is needed, to increase the
yield in the pre-treatment, hydrolysis and fermentation steps.

The energy yields of the processes are dependent on the degree of complexity of the
processes, as well as on the integration and balancing of energy demanding steps and
steps with energy surplus. This is especially valid for the processes based on
gasification, due to high temperatures in the gasifier and some of the catalytic steps, but
also for the ethanol process, which benefit from optimal steam integration in the
evaporation and distillation steps. Also steam integration with cogeneration plants, or
for black liquor gasification with pulp mills, improves the overall energy balance. In
addition, the energy yield when motor fuels are produced by gasification is dependent
on the usage of the off-gas. The efficiency is improved when the off-gas is burned in a
boiler or gas turbine, than when it is flared. In the report examples are given of
processes with and without integration.

Key words: Energy combine, biomass, black liquor, motor fuel, FT diesel, methanol,
ethanol
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1 Inledning

1.1 Bakgrund

Transportsektorn står idag för 40% av de totala koldioxidutsläppen i Sverige. För att
Sverige ska kunna uppfylla sitt åtagande under Kyotoprotokollet och det nationella
klimatmålet om 4% minskning av växthusgasutsläppen, krävs åtgärder också inom
transportsektorn. EU har därför antagit två nya direktiv som ska skynda på
introduktionen av koldioxidneutrala drivmedel. I biodrivmedelsdirektivet 2003/30/EG,
har man satt en biodrivmedelanvändning på 2% som referensnivå för 2005 och 5,75%
för 2010. I energiskattedirektivet 2003/96/EG tillåter man skattebefrielse för bio-
drivmedel. Sverige har valt att använda sig av möjligheten till skattebefrielse genom
lagstiftning. Användningen av biodrivmedel inom transportsektorn har därefter snabbt
ökat i Sverige, från drygt 1% till 3%. Ökningen hittills har åstadkommits nästan ute-
slutande genom att bensinbolagen blandar in importerad etanol i bensin. Detta bedöms
vara en kortsiktig lösning, och andra styrmedel kommer troligen att införas på sikt.

Samtidigt ökar också kraven på biobränsleanvändning vid el- och värmeproduktion.
Lagar och styrmedel införs för att främja biobränsleanvändningen (handel med
utsläppsrätter, elcertifikat). Konkurrensen om biobränsletillgången i Sverige kommer
därför att öka alltmer. Integrerade anläggningar, kombinat, där både biodrivmedel och
el/värme produceras, kan vara ett effektivt sätt att utnyttja biobränslet maximalt.

1.2 Rapportens omfattning

Rapporten innehåller en översiktlig genomgång av utvecklingsläget för följande
biobränslebaserade processer för drivmedeltillverkning:

• Förgasning av biomassa
• Förgasning av svartlut
• Etanol från cellulosahaltig biomassa

I rapporten redovisas utvecklingsläget för de olika processerna. Möjligheterna att
integrera processerna med kraft- och värmeproduktion eller massaproduktion
diskuteras, liksom fördelar och risker med processintegrering.
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2 FT-diesel från förgasning av biomassa

2.1 Biodiesel, pyrolysolja och FT-diesel

Vid diskussion av förnybara alternativ till fossil dieselolja förekommer ett antal olika
begrepp: biodiesel, pyrolysolja, FT-diesel m fl.

2.1.1 RME
Med ”biodiesel” menar man oftast RME (rapsmetylester) eller FAME (fatty acid methyl
ester) som tillverkas ur jordbruksgrödor, huvudsakligen rapsolja. Tillverknings-
processen är enkel, råoljan omvandlas kemiskt till metylester vid låg temperatur.
Integreringspotentialen är inte så stor, RME-anläggningen behöver bara tillgång till en
begränsad mängd lågtemperaturånga.

Dessutom finns det idag två olika utvecklingslinjer för tillverkning av dieselolja ur
biomassa genom förgasning:

2.1.2 Pyrolysolja
Dieselersättning från biomassa tillverkas idag vanligen genom flash-pyrolys. Skillnaden
mot annan förgasning är att processen är snabb och görs vid en lägre temperatur, så att
man får en förhållandevis mindre andel gasformiga produkter. Förutom gas och
koksåterstod, får man en ganska stor vätskefraktion, pyrolysolja.

Pyrolysoljan är en inhomogen produkt, som förutom olika oljefraktioner innehåller både
vatten och olika syror. Den är inte heller stabil, utan omvandlas efterhand som den
åldras.

Pyrolysolja har testats som dieselersättning i värmeverk och i stationära förbrännings-
motorer. Den är inte tillräckligt ren och stabil för att kunna användas som diesel-
ersättning i bilmotorer. Pyrolysoljan diskuteras därför inte vidare här.

2.1.3 FT-diesel
En annan typ av förnybar dieselolja får man vid förgasning av biomassa med luft, syre
och/eller ånga samt efterföljande Fisher-Tropsch-syntes. I förgasningssteget omvandlas
biomassan till en syntesgas bestående av H2 och CO. Dessutom bildas H2O, CO2, metan
och tyngre kolväten och tjäror, samt föroreningar som H2S, NH3 m m.

Förgasningen till syntesgas har en lång historia, som började med tillverkningen av
stadsgas från kol under 1800-talet. Under senare delen av 1900-talet har
förgasningstekniken blivit intressant som en av de tekniker som kan användas för
elproduktion med hög verkningsgrad från fasta bränslen. I IGCC-anläggningen
(Integrated Gasification Combined Cycle) renas syntesgasen från föroreningar och eldas
därefter i en gasturbin. Ångan som produceras i förgasaren och i gasturbinens
avgaspanna går till en ångturbin.
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Renad syntesgas kan också användas som råvara vid den katalytiska syntesen av
metanol, DME eller FT-diesel. Vid FT-syntesen omvandlas syntesgasens H2 och CO till
tyngre molekyler, alltifrån gaser som propan och butan till längre kolvätekedjor. Efter
rening och behandling av gasen från FT-reaktorn får man en mycket ren och
väldefinierad dieselprodukt som kan användas som dieselersättning i fordon.

Denna FT-diesel (Fischer-Tropsch-diesel) har fått förnyad aktualitet eftersom diesel-
användningen (utanför Sverige) för närvarande ökar i förhållande till bensin-
användningen. Oljebolagen har därför börjat bygga förgasningsanläggningar där
naturgas förgasas och omvandlas vidare till FT-diesel.

Processen där flytande bränslen som FT-diesel, metanol och DME tillverkas genom
förgasning av naturgas betecknas GTL (gas to liquid), och följaktligen betecknas
samma process utgående från biomassa BTL (biomass to liquid) och från kol CTL (coal
to liquid).

2.2 Processbeskrivning

BTL-processen består av ett antal steg. Många olika processvarianter är tänkbara, men
ett antal huvudsteg enligt nedan ingår oftast:

Figur 1. Tillverkning av FT-drivmedel från biomassa [1]

Figure 1. Production of FT liquids from biomass [1]

2.2.1 Förgasning
Normalt utgår man från torkad biomassa med en fukthalt på ca 10-15%.

Förgasningen kan göras med luft, syre och/eller ånga vid atmosfärstryck eller i trycksatt
förgasare.

I förgasningssteget omvandlas biomassan till en syntesgas bestående av H2 och CO.
Dessutom bildas H2O, CO2, metan och tyngre kolväten och tjäror, samt föroreningar
som H2S, NH3 m m.
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2.2.2 Upparbetning och rening av syntesgasen
Tjärkrackning kan göras i ett andra förgasningssteg eller i ett separat termiskt eller
katalytiskt steg. Tjärhalten måste minskas till en nivå där man inte riskerar
utkondensering av tjära i något av de efterföljande katalytiska stegen.

Ofta innehåller syntesgasen en hel del metan. För att öka utbytet i FT-steget kan gasens
metan omvandlas, reformeras, termiskt eller katalytiskt till H2 och CO med hjälp av
ånga och/eller syre.

Förhållandet mellan H2 och CO i syntesgas från biomassa är ofta för lågt för att vara
optimalt för FT-syntes. H2/CO-förhållandet kan justeras med hjälp av ånga i en shift-
reaktor, eller eventuellt i FT-reaktorn.

Före de katalytiska stegen i reformer, shift-reaktor och framför allt den svavelkänsliga
FT-reaktorn (liksom före en eventuell gasturbin) måste gasen renas från stoft, svavel
och eventuellt CO2. Gasreningen kan i princip göras på två olika sätt, vått genom
våtskrubbning eller delvis torrt genom hetgasrening med keramiskt stoftfilter och
därefter svavelabsorption i vattenlösning. Rester av H2S efter det våta svavel-
absorptionssteget fångas upp genom svavelabsorption på zinkoxid. Gasreningen är
kritisk för hela BTL-processen, eftersom den är avgörande för livslängden på
katalysatorerna. De olika gasreningsstegen innehåller mer eller mindre konventionell
teknik, men hela reningskedjan från syntesgas till FT-gaskvalitet är fortfarande så gott
som oprövad när det gäller biomassaförgasning.

2.2.3 FT-syntes
Efter gasrening, samt eventuellt reformering och shift, omvandlas syntesgasen i FT-
reaktorn till längre kolkedjor. Vid FT-syntesen bildas ett spektrum av raka kolväte-
kedjor, från gasformiga korta kedjor till långkedjiga vaxer. För att öka utbytet av diesel-
fraktionen (C13-17) krackas vaxerna katalytiskt med vätgas. Gasfraktionen kan
recirkuleras till FT-reaktorn, alternativt användas för elproduktion i en gasturbin.

FT-syntesen diskuteras närmare under 2.4 nedan.

2.3 Utvecklingsläget

2.3.1 RENEW-projektet
EU har demonstrerat sitt intresse för förgasning med inriktning mot drivmedel genom
att stödja projektet RENEW (”Renewable Fuels for Advanced Power Trains”) i sitt
sjätte ramprogram. Inom RENEW kommer man att jämföra olika sätt att tillverka
drivmedel från biomassa: FT-diesel genom pyrolys och förgasning av biomassa,
DME/metanol genom förgasning av svartlut, etanol både genom förgasning och genom
enzymtisk hydrolys och jäsning. FT-diesel kommer att studeras inom två av
delprojekten (SP1 och SP2). I projektet ingår att tillverka några ton FT-diesel för
långtidsförsök i motorer från tre olika biltillverkare.
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SP1
Inom SP1 ska Chorens [2] process för förgasning och tillverkning av FT-diesel
utvecklas och FT-diesel ska tillverkas för test i bilmotorer. Chorens process bygger på
förgasning i två steg, först ett lågtemperatursteg (pyrolys) och därefter ett
högtemperatursteg för att minimera tjärhalten i gasen som går vidare till gasrening och
syntes.

Choren har hittills kört 3.500 h FT-dieselproduktion i sin 1 MW förgasningspilot-
anläggning i Freiberg. Pilotanläggningen har en FT-kapacitet på 2-300 l/dygn.

Man håller för närvarande på med driftsättningen av en större FT-pilotanläggning på 43
MW eller 1,8 ton FT-diesel/h. Förgasardelen togs i drift hösten 2003 och driftsättningen
av hela anläggningen planeras pågå under hela 2005.

SP2
Inom SP2 ska tre andra förgasningsprocesser utvecklas. Tyska Cutec (Clausthaler
Umwelttechnik-Institut) ska i sin försöksanläggning göra en veckas försök med CFB-
förgasning av olika sorters biobränslen följt av tillverkning av FT-diesel för
motorförsök.

FZK (Forschungszentrum Karlsruhe) ska testa sitt koncept med tvåstegsförgasning på
olika platser. Deras koncept går ut på att bioförgasning bäst görs i anläggningar vars
storlek är anpassad till ett lagom stort bränsleupptagningsområde, medan drivmedel-
syntesen bäst görs i stora centrala anläggningar där man kan utnyttja stordriftfördelar.
Mellan de små förgasningsanläggningarna och den stora drivmedelsanläggningen ska
bränslet transporteras i form av pyrolysolja. Försök med omvandling av pyrolysoljan till
syntesgas ska göras i Future Energys (f d Babcock Borsig Power) trycksatta
högtemperaturförgasningspilot i Freiberg [3, 4].

Österrikiska BKG (Biomasse Kraftwerk Güssing), slutligen, ska göra långtidsförsök i
sitt gasmotorkopplade förgasningskraftvärmeverk. Kraftvärmeverket består av en 8 MW
atmosfärisk tvåstegsförgasare med tillhörande gasmotor och avgaspanna. Anläggningen
producerar 2 MWe och 4,5 MWv. Den har varit i drift sedan 2002, och har hittills en
total drifttid på 12.000 h förgasning och 9.400 h elproduktion. Efter avslutad installation
av ett nytt FT-syntessteg på en 10 Nm3/h delström från förgasaren ska Tekniska
Universitetet i Wien [5] göra försök med ytterligare gasrening, gaskompression, FT-
syntes, destillering av FT-produkt samt eventuellt krackning av FT-vaxer. Man planerar
att komma igång med försök under våren 2005. Därefter räknar man med att kunna
leverera FT-diesel till RENEW-projektets motorförsök.

2.3.2 Nederländerna
I Nederländerna är flera universitet och forskningsorganisationer aktiva på FT-området.
ECN (Energy Research Centre of the Netherlands) [6] har gjort ett antal FT-
syntesförsök med syntesgas från förgasning av Salix. Man har testat syntesgas både med
och utan efterföljande tjärkrackning. Liksom hos VTT m fl har huvudinriktningen vid
försöken varit att testa olika gasreningsmetoder, eftersom gasrenheten har stor betydelse
för livslängden på FT-katalysatorerna. ECN har hittills kört några FT-syntesförsök med
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renad syntesgas från Salix och Shells Co-katalysator. Man har kört försökstider på upp
till 500 h utan att se någon försämring i FT-katalysatoraktivitet.

Både ECN och Universitet i Utrecht har också gjort ett antal studier av olika
processalternativ för produktion av el, metanol och/eller FT-bränslen genom förgasning
av biomassa.

2.3.3 USA
NREL har startat ett femårigt projekt med tjär- och metankrackning i syntesgas från
biomassaförgasning. Några konkreta planer på försök med drivmedeltillverkning vid
någon av de amerikanska biomassa- eller svartlutpilotförgasarna finns ännu inte [7].

2.3.4 Finland, Sverige
I Finland har VTT startat ett treårigt nationellt program på biodrivmedelområdet. I
första hand ska man göra förgasnings- och gasreningsförsök, för att försöka få fram
syntesgas av FT-kvalitet [8].

I Sverige har KTH och Chalmers beviljats stöd för ett treårigt drivmedelprojekt. Inom
projektet ska försök med katalytisk syntes av FT-diesel och FT-bensin göras från
syntetisk syntesgas, alltså inte med syntesgas från förgasning, eftersom projektets
tyngdpunkt är undersökning av den katalytiska reaktionen snarare än av katalysator-
stabilitet och katalysatorlivslängd. Pilotförsök ska göras med katalysatorriggen vid
NTNU i Trondheim, där man sedan tidigare har erfarenhet av FT-försök med syntesgas
från naturgas [9].

För närvarande pågår också en STEM-finansierad förstudie om en eventuell pilot-
anläggning söder om Sundsvall för produktion av FT-diesel ur biomassa [10].

2.4 Mass- och energibalanser

Mass- och energibalanser för FT-syntesen har diskuterats i ett antal nederländska
studier [1, 11, 12] samt en amerikansk studie gjord av NREL [13].

2.4.1 FT-reaktionen
Typiskt för FT-syntesen är att den är väldigt exoterm, så att mycket värme utvecklas.
Därför krävs en effektiv värmebortförsel och temperaturkontroll för ett optimalt
produktutbyte.

Typiskt är också att man som produkt får ett helt spektrum av raka kolvätekedjor, från
gasformiga korta kedjor till långkedjiga vaxer. Produktsammansättningen kan delvis
styras genom val av katalysator och reaktionstemperatur samt genom val av reaktortyp.
Vid låg temperatur (200-240OC) styrs utbytet mot tyngre vaxer och vid hög temperatur
(300-350OC) mot lättare kolväten. Reaktionstrycket ligger normalt i området 10-60 bar.
Högt tryck ger tyngre kolväten än lågt tryck. Fe- eller Co-katalysatorer används vid FT-
syntesen. Båda katalyserar omvandlingen av syntesgas till kolvätekedjor enligt formeln

CO + 2H2  -CH2- + H2O ∆H = -165 kJ/mol



VÄRMEFORSK

7

Fe-katalysatorer katalyserar dessutom shift-reaktionen

CO + H2O  H2 + CO2

så att man får summareaktionen

2CO + H2  -CH2- + CO2

Fe-katalysatorn klarar sig därför med ett H2/CO-förhållande på strax under 2, medan
Co-katalysatorn behöver ett H2/CO-förhållande på drygt 2 i syntesgasen.

2.4.2 Produktutbyte
Kolvätekedjornas längd kan styras t ex genom val av tryck, temperatur och katalysator,
enligt vad som nämndes ovan. Man kommer dock inte ifrån den teoretiska statiska
fördelningen med ett spektrum av olika långa molekyler som visas nedan:

Figur 2. FT-produktblandningen enligt Anderson-Schulz-Flory [13]

Figure 2. Anderson-Schulz-Flory distribution [13]

Det maximalt möjliga dieselutbytet ligger kring 40 vikt%, lite beroende på hur snäv
dieselfraktion man väljer att ta ut. Högre utbyte kan man få genom att styra FT-
reaktionen mot tyngre vaxer, som sedan krackas med vätgas som fås genom att en
delström av syntesgasen tas ut och shiftas till vätgas.

2.4.3 Syntesgasrenhetskrav
Som tumregel för föroreningarna i syntesgasen gäller att halten svavel- och kväve-
föreningar ska vara <1 ppm och halten klorid och alkali <10 ppb. Tjärhalten i gasen
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måste vara under daggpunkten så att ingen kondensation fås vid komprimeringen till
FT-syntestryck. Gasen måste också vara stoftfri, för att minimera risken för igensättning
av katalysatorerna.

2.5 Integreringspotential

När man diskuterar integrationen av FT-syntesen med kraftvärmeproduktion, ligger en
gasturbinkoppling närmast till hands med tanke på att syntesgasen är en gas och
dessutom en mycket ren gas, eftersom renhetskraven vid FT-syntesen är ännu högre än
kraven vid förbränning i gasturbin. Kombinationen FT-syntes och IGCC, d v s
tillverkning av FT-drivmedel samtidigt med el- och värmeproduktion från förgasad
biomassa, är intressant på grund av FT-processens komplexitet. Eftersom man inte kan
få höga dieselutbyten utan recirkulering av vaxer har man två naturliga
processalternativ: med recirkulering för att öka dieselutbytet eller utan recirkulering
varvid vaxfraktionen används som bränsle i en gasturbin. (Också utan recirkulering kan
gasturbinalternativet vara intressant för att förbränna de lättare kolvätena, om man
väljer att inte styra FT-processen mot maximal vaxproduktion.)

2.5.1 Utbyten vid olika integreringsalternativ enligt ECNs studie
ECN har gjort energibalanser för alternativen med och utan gasturbin [11].
Beräkningarna har gjorts för syntesgas från en skogsbränsleeldad atmosfärisk luftdriven
CFB-förgasare. Syntesgasen innehåller bland annat 6% metan, 18% CO och 16% H2.
De tre alternativen enligt ECNs studie redovisas nedan.

I ett FT-syntesalternativ inriktat på maximal produktion av FT-produkt räknar ECN
med att kunna få ut 58% av syntesgasens energiinnehåll som FT-produkt. För detta
krävs att metan och tjäror krackas, och att gasen shiftas så att H2/CO-förhållandet på
knappt 1 i syntesgasen ökas till 2, innan gasen går till FT-reaktorn.

Efter att dieselfraktionen har skilts ifrån produktgasen recirkuleras gasen, för att öka
utbytet. Bara en liten del produktgas tappas av, för att inte ansamlingen av inerta
komponenter och katalysatorgifter ska bli för hög i FT-steget.

Den avtappade gasen går till en gasturbin. Mängden el som produceras här motsvarar
5% av syntesgasens energi, och räcker till för att täcka anläggningens interna elbehov.
Resterande 36% blir värme, varav 10%-enheter utgörs av högtemperaturånga
(>1000OC) från krackern och kan användas för ytterligare elproduktion.
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Figur 3. Energibalans vid maximal FT-dieselproduktion [11]

Figure 3. Energy balance for maximum FT production [11]

Alternativet utan recirkulering och med mer elproduktion ger två olika höga energi-
utbyten av FT-produkt. Utan shift av syntesgasen blir FT-produktutbytet 22 energi%,
beroende på det låga H2/CO-förhållandet i syntesgasen. Med shift ökar utbytet av FT-
produkt till 31%, och man får mindre el i stället. Elutbytena blir 22 respektive 31%.
Resterande ca 40 % av syntesgasens energi fås också här ut som värme.

De sammanlagda utbytena av FT-produkt + el blir något lägre än i fallet ovan, som
optimerades för FT-produktion. I stället blir processen enklare utan kracknings- och
recirkuleringssteg.

Figur 4. Energibalans vid samtidig produktion av FT-diesel och el [11]

Figure 4. Energy balance for tri-generation [11]

Figur 5. Energibalans vid samtidig produktion av FT-diesel och el, med shift [11]

Figure 5. Energy balance for tri-generation with shift [11]
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2.5.2 Utbyten enligt Universitetet i Utrecht
Energiutbytena ovan är beräknade på energiinnehållet i syntesgasen och gäller alltså
bara själva FT-syntesdelen. Energiutbyten från biomassa redovisas i [1, 12]. Torkning
av biobränslet till 10-15% fukthalt har tagits med i beräkningarna i dessa fallen.

För ett stort antal alternativ med samtidig produktion av FT-diesel och el redovisas
sammanlagda energiutbyten på 30-50% i [12]. Beräkningarna har gjorts på övre
värmevärden, Hö, vilket ger några %-enheter lägre utbyten än om beräkningarna görs på
undre värmevärdet. Bland alternativen med högst utbyte återfinns också i [12] alternativ
med huvudsakligen FT-produktion (FT-energiutbyte närmare 45%) och inte så mycket
el, liksom alternativ med mer elproduktion (30% FT-produkt plus 20% el, d v s
sammanlagt FT-energiutbyte 50%).

I [1] fick man högst totalt energiutbyte, 42-50% på Hu , vid 25 bar trycksatt förgasning.
Vid atmosfärisk förgasning sjönk utbytena till 33-40% på Hu, huvudsakligen beroende
på den stora elförbrukningen för gaskompression före FT-syntessteget.
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3 Metanol och DME från förgasning av biomassa

3.1 Allmänt om tillverkningen

3.1.1 Metanol
Metanol diskuteras ofta som alternativ till etanol, eftersom båda kan ersätta bensin
och/eller blandas in i bensin. Tillverkningen är dock väldigt annorlunda. Etanol
tillverkas genom jäsning av biomassa i form av socker eller stärkelse. Metanol tillverkas
genom förgasning, vanligen av naturgas, och efterföljande metanolsyntes.

Också processerna med utgångspunkt från biomassa bygger på jäsning för etanol och på
förgasning för metanol.

3.1.2 DME
DME (dimetyleter) kan användas som bränsle i dieselmotorer. DME tillverkas genom
förgasning, på liknande sätt som metanol (och FT-diesel).

3.2 Processbeskrivning

3.2.1 Metanol
Vid tillverkning av metanol från biomassa utgår man från syntesgas från förgasning,
precis som vid BTL-processen. Den renade och behandlade syntesgasen, med ett
H2/CO-förhållande på strax över 2, får reagera katalytiskt i en metanolreaktor till
metanol. Metanolen renas därefter från biprodukter som t ex DME i ett destillationssteg.

3.2.2 DME
Fossil DME tillverkas genom dehydratisering av naturgasbaserad metanol.

DME kan också tillverkas direkt från syntesgas. Tillverkningen sker då i en katalytisk
tvåstegsprocess med metanol som intermediär. Produktgasen innehåller en hel del
metanol och vatten, som måste renas bort i ett destillationssteg.

3.3 Utvecklingsläget

3.3.1 Svenska studier
I Sverige har intresset för drivmedel från förgasning av biomassa hittills huvudsakligen
gällt metanol och DME, snarare än FT-diesel. Sverige har deltagit i EU-programmen
ALTENER och ALTENER II med projekten BAL-Fuels (”Feasibility phase project for
biomass-derived alcohols for automotive and industrial uses”) [14] och BioMeeT
(”Planning of biomass based methanol energy combine – Trollhättan region”) [15].

I det förra diskuteras olika förgasnings- respektive hydrolys- och jäsningsprocesser för
tillverkning av metanol och etanol från biomassa. I det senare diskuteras tillverkning av
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metanol och DME genom förgasning av biomassa kombinerat med produktion av el och
värme i ett energikombinat.

I ett annat projekt (”Bio-DME”) utreddes möjligheten att använda förgasnings-
kraftvärmeverket i Värnamo (världens första biobränsleeldade IGCC-anläggning) för att
tillverka DME [16]. Utredningen gjordes som underlag för en ansökan om EU-stöd.

3.3.2 Värnamoverket
Finansieringen av fortsatt drift av Värnamoverket blev klar under året, och i september
startade det femåriga EU-projektet CHRISGAS (Clean Hydrogen-Rich Synthesis GAS)
vid VVBGC (Växjö Värnamo Biomass Gasification Centre). Inom CHRISGAS-
projektet, som bara är ett av flera projekt som kommer att drivas vid anläggningen,
planerar man att göra försök med framställning av en renad syntesgas. 2.000 h försök är
planerade inom projektet med start 2007-2008. Stoftrening och katalytisk reformering
av metan ingår i projektet. I nästa fas planerar man söka finansiering för att göra försök
med DME-produktion i en mindre pilot [17].

KTH har beviljats EU-bidrag inom CHRISGAS-projektet, och planerar att göra försök i
sin 30 bar pilotförgasare bland annat med svavelinfångning i bädden samt med
metanreformering med monolitkatalysator i stoftrik gas. Det senare görs för att se om
stoftavskiljningen i syntesgasreningssteget kan göras efter i stället för före
reformeringen, eftersom reformeringen görs vid en temperatur kring 950OC vilket är
högt också för högtemperaturstoftfilter. Man räknar med att få beslut om svensk
motfinansiering under hösten [18].

3.3.3 Schwarze Pumpe
Förgasningskraftverket Schwarze Pumpe i Sachsen (ursprungligen en brunkoleldad
förgasningsanläggning som senare byggdes om till IGCC-anläggning) har sedan 1995
haft inriktningen att förgasa fast och flytande avfall, däribland RT-flis, avloppsslam och
hushållsavfall [19, 20]. Till detta har man flera olika förgasare av fastbädd-, medströms-
och slaggande typ. Sedan 1996 har man en metanolanläggning med en kapacitet på
100.000 t/år kopplad till förgasarna. (Se bilaga.)

Metanolanläggningen är i kommersiell drift och tillverkar 100.000 metanol per år. Bara
under en period kring 2001 när man behövde byta metanolkatalysator (efter fem års
drift) var produktionen lägre. Avgasen från metanolanläggningen går till gasturbin. Den
tillverkade metanolen har en renhet på >99,9%.

3.3.4 Pilotanläggningar i Tyskland
Choren har testat att tillverka metanol från biomassa i sin 1 MW förgasningspilot-
anläggning i Freiberg. Pilotanläggningen har en metanolkapacitet på 80 l/h. Hittills har
man kört 600 h metanolproduktion [2].

Tekniska Universitet i Freiberg och Lurgi invigde för ett år sedan en trycksatt
syrgasdriven 5 MW förgasningspilotanläggning i Freiberg. Förgasaren är en medströms
högtemperaturförgasare (1200-1500OC) som klarar tryck på upp till 100 bar, mot
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dagens 60 bar för metanolanläggningar. Anläggningen klarar gasformiga och flytande
bränslen (i form av olje- och kolslurries) och är tänkt att användas för att tillverka
syntesgas av tillräcklig kvalitet för metanoltillverkning, dock bara från naturgas och
restoljor, inte från biomassa. Man har dessutom planer på att bygga en 10 MW FT-
pilotanläggning, med en trycksatt syrgasdriven FB-förgasare för förgasning av
biomassa, kol och avfall. I ett första skede har man tänkt omvandla syntesgasen till
metanol, och senare till FT-diesel och FT-bensin. Detta projektet är dock ännu inte
finansierat [21, 22].

3.4 Mass- och energibalanser

Mass- och energibalanser för metanolsyntesen har diskuterats i BAL- och BioMeeT-
projekten [14, 15]. Också Universitetet i Utrecht och NREL har gjort studier på området
[23, 13].

3.4.1 Metanolsyntesen
Den katalytiska syntesen av metanol från syntesgas görs vid hög temperatur och högt
tryck. Reaktionen är väldigt exoterm, liksom FT-reaktionen. Syntesen kräver
recirkulering av oreagerad syntesgas, för att ge ett högt utbyte. Med recirkulering får
man utbyten över 99% om man utgår från ren naturgasbaserad syntesgas, som bara
består av H2 och CO i molförhållandet 2:1.

De första metanolkatalysatorerna, som arbetade vid 350OC och 250-350 bar, var Zn/Cr-
baserade. När gasreningsteknikerna förbättrades började man använda mer förorenings-
känsliga katalysatorer av Cu/Zn/Al, vid 220-275OC och bara 50-100 bar.

De senare har en ganska lång livslängd på 2-5 år, förutsatt att svavelhalten i syntesgasen
är låg, <1 ppm eller ännu hellre <0,1 ppm. Också temperaturkontrollen är viktig, liksom
kloridhalten, för att man inte ska få katalysatordeaktivering orsakad av sintring.

Metanolsyntesen kräver en syntesgas med ett H2/CO-förhållande på 2, enligt reaktionen

CO + 2H2  CH3OH ∆H = -91 kJ/mol

Närvaro av CO2 i syntesgasen gör att reaktionshastigheten ökar, beroende på att CO2
deltar i reaktionen som kolkälla till metanolen, enligt

CO2 + 3H2  CH3OH + H2O

CO + H2O  CO2 + H2

CO2-halten bör ligga kring några %, eftersom för höga CO2-halter i stället inhiberar
metanolsyntesen.

3.4.2 DME-syntes
DME började ursprungligen tillverkas som en biprodukt vid högtrycksmetanolsyntesen. 



VÄRMEFORSK

14

Det optimala H2/CO-förhållandet för DME-syntesen är lägre än för metanolsyntesen,
och ligger idealt kring 1 [13].

DME-syntessummareaktionen

3H2 + 3CO  CH3OCH3 + CO2

är en kombination av de tre reaktionerna metanolsyntes, metanoldehydratisering och
shift, enligt

4H2 + 2CO  2CH3OH

2CH3OH  CH3OCH3 + H2O

H2O + CO  H2 + CO2

Om man i stället utgår från en process där man först tillverkar metanol enligt

4H2 + 2CO  2CH3OH

och därefter dehydratiserar av metanolen

2CH3OH  CH3OCH3 + H2O

vilket ger DME-syntessummareaktionen

4H2 + 2CO  CH3OCH3 + H2O

får man ett H2/CO-förhållande på 2 för DME-syntesen [24].

3.5 Integreringspotential

Liksom för FT-syntesen är en gasturbinkoppling naturlig för metanolsyntesen, eftersom
den eventuella restgasen också här är mycket ren från föroreningar.

3.5.1 Utbyten enligt BAL- och BioMeeT-projekten
I ALTENER-projekten BAL och BioMeeT har man studerat fristående och integrerad
metanoltillverkning baserad på förgasning av skogsbränsle.

I BAL-projektet diskuteras en fristående metanolanläggning [14]. Anläggningen baseras
på en syrgasdriven trycksatt förgasare med stoftskrubber, shift-reaktor samt CO2- och
svavelavskiljning, och på en metanolsyntesdel inklusive syntesgaskompressor samt
reformering av recirkulerad gas efter metanolreaktorn för att undvika anrikning av
metan i metanolprocessen. Metanolen renas till >99% med tvåstegsdestillation.

Anläggningen på 400.000 m3 metanol/år har ett elbehov på 41 MW, varav 16 MW
produceras internt i fabriken med ångturbin. Anläggningens värmeöverskott efter
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elproduktion är 56 MW, baserat på 84 MW producerad värme och 28 MW internt
förbrukad värme.

Som alternativ diskuteras en metanolfabrik integrerad med en kraftvärmepanna som
levererar el till fabriken. En 63 MWbr panna i kondensdrift räcker till för att leverera de
16 MWel som fabriken behöver. Om man i stället väljer att integrera med en 90 MWbr
panna i mottrycksdrift ökar det totala energiutbytet enligt nedan:

Fristående Fabrik + Fabrik +
                                            fabrik             elkondens      kraftvärme     
MW biomassa 408 471 498
MW metanol 231 231 231
MW el -25 0 0
MW värme                          56                  56                  105                
Energi% metanol 49 46
Energi% metanol + värme 61 67

I BioMeeT-projektet diskuteras en gasturbinkopplad metanolanläggning [15].
Anläggningen är inte optimerad mot metanolsyntes och inte heller mot metanolrenhet.
Den har därför inget shift-steg som ställer in optimal H2/CO-halt i syntesgasen och
ingen metanreformer för att kunna utnyttja gasens metaninnehåll till metanolproduktion.
Den har heller ingen destillation av utkondenserad och avskiljd metanol, varför
metanolen innehåller 2% vatten. Metanolsyntesen görs i en 70 bar slurryreaktor, för
ökat utbyte, med recirkulering av bara en delström av gasen efter metanolavskiljningen.
Resten av gasen efter metanolavskiljningen går till en gasturbinanläggning med
avgaspanna.

Två olika anläggningsalternativ har simulerats, ett med elproduktion med gasturbin plus
ångturbin i kondensdrift och ett med gasturbin plus ångturbin i mottrycksdrift.

Anläggningens energiutbyten har beräknats till följande:

Fabrik + GT Fabrik + GT
                                            + ÅT i kondens                   + ÅT i mottryck
MW biomassa 256 256
MW metanol 65 65
MW el 44 26
MW värme                          12                                        93                  
Energi% metanol 25 25
Energi% el 17 10
Energi% värme 5 36
Energi% totalt 47 72

Energiflödena för alternativet med fjärrvärmekopplad ångturbin visas nedan:
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Figur 6. Energikombinat med produktion av metanol, el och värme [15]

Figure 6. Energy combine with production of methanol, power and heat [15]

3.5.2 Utbyten enligt Universitetet i Utrecht
Universitetet i Utrecht har gjort beräkningar för metanolproduktion från biomassa för
tre olika förgasaralternativ, två trycksatta (25-35 bar) ång- och syrgasdrivna FB-
förgasare samt en atmosfärisk indirekt eldad FB-förgasare [23].

För de trycksatta förgasarna har man förutsatt integrering med antingen kombicykel
eller enbart ångturbin, och för den atmosfäriska integrering med antingen ångturbin
eller enbart värmeproduktion. Dessutom har man studerat olika förbehandlingsalternativ
för syntesgasen, med/utan reformering metan och andra kolväten samt med/utan shift.
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Det totala energiutbytet, metanol plus el från biomassa, har beräknats till 50-57% för
alla fallen. Fördelningen mellan metanol och el för de olika beräkningsalternativen blev
enligt följande:

Energi% Energi%   Energi%
Förgasare                            Gasbehandling                    metanol         el              internel*
Trycksatt, H2/CO>2 38 12 4
Trycksatt Reformering 40 15 5
Trycksatt 26 25 3
Atmosfärisk Reformering 57 0 6
Trycksatt Reformering, shift 52 3 5
Atmosfärisk Reformering, shift 59 -4 6

*Den interna elförbrukningen i sista kolumnen ovan har räknats ifrån
(netto)elutbytet i mellersta kolumnen. Stor förbrukning av intern el har
man bland annat för luftseparation samt för syntesgaskompressionen efter
atmosfärisk förgasning.

Energiflödena i anläggningen har matchats i beräkningarna ovan, så att flöden och
temperaturnivåer används så optimalt som möjligt, t ex genom att förvärma syntesgasen
in till metanreformeringssteget med värmen ut från samma steg. Ångbehov har man
bland annat i biobränsletorken före förgasaren, i själva förgasaren om den drivs med
ånga samt i eventuella reformerings- och shift-steg. Ånga produceras efter förgasaren
och reformern, eftersom gasen måste kylas före kompressionen till metanolsyntestryck.
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4 Förgasning av svartlut
Svartlutförgasning behandlas separat i detta avsnitt, eftersom den naturliga integrerings-
potentialen här ligger i integrering med massabruk och massabrukens pannor, snarare än
med kraft- och värmeverk. Anledningen är att svartluten inte bara är en energirik rest-
fraktion, utan också innehåller en använd processkemikalie, lut, som måste återvinnas
av både ekonomi- och miljöskäl.

4.1 Sulfatprocessen

Vid massatillverkningen bearbetas veden antingen mekaniskt eller kemiskt, för att
fibrerna ska friläggas. Utbytet för mekaniska massor är nästan 100%. Vid kemisk
massatillverkning kokas veden med syra eller lut.

Vanligast är sulfatprocessen, som använder lut. Massautbytet blir då ca 50%. Resten av
veden, med bland annat mycket av det energirika ligninet, finns kvar i den använda
kokvätskan (svartluten). Energin tas till vara när luten (kemikalierna) återvinns.
Kemiska massabruk som producerar massa för avsalu och inte är integrerade med
papperstillverkning har normalt en positiv energibalans och är intressanta som energi-
leverantörer.

Kemikalieåtervinningen görs normalt i brukens sodapannor, där processkemikalierna
återvinns som en smälta som löses i vatten för att omvandlas till grönlut, samtidigt som
ånga och eventuellt el produceras av energiöverskottet från förbränningen av
vedresterna.

Figur 7. Förenklat processchema över energiåtervinning med sodapanna i massabruk [24]

Figure 7. Simplified block flow diagram of energy recovery with recovery boiler in a pulp mill
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Sulfatprocessens kemikalieåtervinningssystem består av ett antal steg:

I ett indunstningssteg förtjockas svartluten till en torrhalt som är lämplig för
förbränning, samtidigt som lutens vatteninnehåll återvinns.

I sodapannan omvandlas svartluten till grönlut, samtidigt som vedresterna förbränns och
ånga produceras.

Grönluten (Na2S och Na2CO3) måste omvandlas vidare till vitlut (Na2S och NaOH),
innan den kan användas för ny massakokning. Detta görs i kausticeringssteget, där luten
får reagera med bränd kalk. Kalken omvandlas då till mesa (kalciumkarbonat).

Mesan avskiljs och återvinns genom att i kalcineringssteget brännas om till kalk, med
hjälp av olja eller biobränsle, i en mesaugn.

4.2 Svartlutförgasning

Om man i stället för förbränning i sodapannor väljer att förgasa svartluten, kan man få
ut mer el och/eller produkter som metanol, DME eller FT-diesel ur svartlutens
vedrester, samtidigt som kemikalierna återvinns.

Figur 8. Förenklat processchema över energiåtervinningen i massabruk med svartlut-
förgasning och drivmedelproduktion [24]

Figure 8. Simplified block flow diagram of energy recovery in a pulp mill with BLGMF process 

Vid kemikalieåtervinning med svartlutförgasning förgasas den förtjockade svartluten,
varvid vedresterna omvandlas till syntesgas och svartlutens innehåll av kokkemikalier
omvandlas till grönlut.

Syntesgasen kan därefter omvandlas till FT-diesel, metanol eller DME, alternativt
förbrännas i en gasturbin eller panna.
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Om all syntesgas används för produktion av drivmedel eller el får massabruket ett
energiunderskott. Ångbehovet klaras inte med hjälp av bara barkpannan, utan det krävs
en större panna som får eldas med delvis importerat bränsle.

4.3 Utvecklingsläget

4.3.1 Studier
BLGMF-projektet
Drivmedeltillverkning genom förgasning av svartlut har utretts i ALTENER II-projektet
BLGMF (“Technical and commercial feasibility study of black liquor gasification with
methanol/DME production as motor fuels for automotive uses”) [24]. I utredningen
förutsattes att förgasaren var integrerad med ett sulfatmassabruk enligt MISTRAs
KAM-studie, som genomfördes under 1996-2002. (KAM = kretsloppsanpassad
massafabrik.)

Princeton-studien
I USA utför Princetonuniversitetet en DoE-finansierad studie om svartlutförgasning till
drivmedel (”Cost-benefit analysis of gasification for fuels/chemicals production at kraft
pulp mills”). Studien är en fortsättning på en tidigare studie om svartlutförgasning
kombinerat med elproduktion.

RENEW-projektet
Svartlutförgasning till DME/metanol ingår också som ett delprojekt (SP3) i EU-
projektet RENEW. I delprojektet ingår dels en utvärdering av data från pilotskaleförsök
och dels förprojektering av en 300 ton DS/dygn (45 MWv) demonstrationsanläggning
som är tänkt att placeras på Södra Cell Mörrums bruk. Som underlag kommer man att
använda resultat dels från Chemrecs gamla 15 bar förgasare i Skoghall, och dels från
den nya 30 bar pilotanläggningen i Piteå när den kommer igång (se nedan).

4.3.2 Pilotanläggningen i Piteå
Hela processen från svartlut till drivmedel har ännu inte testats i praktiken. Chemrecs
planer är att utveckla svartlutförgasningstekniken mot produktion av el och/eller
drivmedel. En ny pilotanläggning med en syrgasdriven trycksatt förgasare på 30 bar och
20 ton DS/dygn (3 MWv) håller på att uppföras i Piteå. Anläggningen kommer enligt
planerna att tas i drift i början av 2005. Därefter kommer man att genomföra ett tvåårigt
provprogram. Programmet inriktas på att få fram en väldefinierad grönlut och gas i
anläggningen. Inga försök med gasrening eller drivmedelsyntes är planerade [25].

4.4 Mass- och energibalanser samt integrering

Vid drivmedeltillverkning genom förgasning av svartlut är integreringen med
massabruk naturlig, eftersom kemikalieåtervinningen utgör en minst lika viktig del i
processen som själva drivmedeltillverkningen.

Tillverkning av metanol och DME från svartlut har utretts inom BLGMF-projektet [24].
Utredningen baseras på att Chemrecs syrgasdrivna trycksatta medströmshögtemperatur
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förgasare används för kemikalieåtervinning samtidigt som en metanol- eller DME-
syntesanläggning vidareförädlar syntesgasen till drivmedel. Eftersom grunden för hela
förgasningsanläggningen är kemikalieåtervinning snarare än drivmedel, jämför man i
utredningen med referensalternativet kemikalieåtervinning i sodapanna utan drivmedel-
tillverkning men med kondenselproduktion från ångöverskottet.

4.4.1 Förgasningen
Förgasningen görs med syrgas i en 30 bar förgasare med quenchkylning och
grönlutavtappning (för redundans i förgasningssteget räknar man i utredningen med fyra
33% förgasare, varav en i standby).

Syntesgasen från svartlutförgasning har ett H2/CO-förhållande kring 1. Metanhalten är
låg, drygt 1%, medan svavelhalten är hög, närmare 2% H2S. Efter gaskylning och
stoftrening krävs därför avskiljning av CO2 och svavel samt shift, innan gasen
komprimeras och går vidare till metanol- eller DME-syntesenheten.

4.4.2 Metanolsyntesen
Metanolsyntesen görs i en ångkyld reaktor med recirkulering. Den bildade metanolen
skiljs av genom kylning och kondensering. Den avskiljda metanolen innehåller ca 5%
vatten samt spårmängder av diverse biprodukter, däribland DME, och renas därför
genom destillation i tre steg.

Restgasen efter metanolreaktorn recirkuleras, efter att en delström har blötts av för att
undvika anrikning av inertgaser som metan eller kvävgas i metanolreaktorn.

4.4.3 DME-syntesen
DME-syntesen är något mer komplicerad och görs i en trestegsreaktor, också den med
recirkulering av restgas efter att DME/metanol har kondenserats ut och skiljts av.

DME/metanolblandningen, som innehåller 20-25% vatten och 4-6% lösta gaser samt en
mindre del andra biprodukter, renas i tre destillationskolonner. I den första kolonnen
avskiljs de lösta gaserna, i den andra kolonnen avskiljs DME och i den tredje kolonnen
avskiljs metanol. En del av metanolen används bland annat för att skrubba delströmmen
som också här har blötts av före recirkuleringen av restgas tillbaka till DME-
syntessteget. Metanolen omvandlas därefter i en separat reaktor delvis till DME och
vatten, och denna vattenhaltiga DME/metanol-blandningen går därefter tillbaka till den
första destillationskolonnen.

4.4.4 Utbyten enligt BLGMF-projektet
Energibalanser för ett antal alternativa processlösningar med metanolproduktion
presenteras i appendix 5 av BLGMF-studien [24] som baseras på ett kretsloppanpassat
massabruk enligt KAM-projektet (KAM2 modellbruk), där alla energi- och biprodukter
återvinns med dagens mest effektiva teknik.
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Figur 9. Processchema över svartlutförgasning med drivmedelproduktion [24]

Figure 9. Process flow diagram of BLGMF process [24]

Referensalternativet är ett avsalumassabruk med en kapacitet på 2.000 ADt (air dry
tonne) massa/dygn (motsvarande 3.400 ton TS svartlut/dygn eller 510 MW) med en
modern sodapanna som producerar el för export. 

Två andra referensalternativ, ett hälften så stort avsalubruk med elöverskott samt ett
hälften så stort integrerat bruk med elunderskott på grund av pappersproduktion, finns
också med. Ett antal alternativ med svartlutförgasning har beräknats för de tre
referensalternativen.

Dels diskuteras IGCC-kopplingar, d v s att svartluten används för elproduktion i stället
för drivmedeltillverkning. Alla anläggningarna får då elöverskott till försäljning.

Dessutom diskuteras alternativ där ungefär hälften av svartluten förgasas och
omvandlas till drivmedel, medan hälften upparbetas i sodapannan. I dessa fallen går
ångproduktionen jämnt upp med förbrukningen, och inget biobränsle behöver köpas in.
Däremot måste extern el köpas in. 

Slutligen diskuteras alternativ med maximal tillverkning av metanol. I dessa fallen
måste externt biobränsle köpas in för att täcka anläggningens ångbehov. Mängden
extern el som måste köpas in ökar också.

Referensalternativet med enbart sodapanna samt de två alternativen med drivmedel-
tillverkning på hela eller halva svartlutmängden sammanfattas nedan.
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Först diskuteras ångförbrukningen i de tre olika fallen:

Andel förgasad svartlut                         0%                54%              100%            
Ångförbrukning på bruket (t/h)
Massatillverkning 353 355 355
Kondensturbin 123 0 0
Summa ångförbrukning (t/h)                476                355                355                

Ångförbrukningen vid massatillverkning är den samma i alla tre fallen ovan, drygt 350
t/h. Eftersom ångproduktionen minskar i alternativen med metanoltillverkning, har man
inte någon kondensturbin i de två senare fallen. I första fallet, utan metanoltillverkning,
har man en högre ångförbrukning, eftersom man i detta fallet har ett sådant
ångöverskott att det finns underlag för kondenselproduktion.

Ångförbrukningen ovan går jämnt upp med ångproduktionen i alla tre fallen, efter att
den interna ångförbrukningen i pannor och/eller förgasare har dragits ifrån:

Andel förgasad svartlut                         0%                54%              100%            
Ångproduktion (t/h)
Sodapanna 563 260 0
Barkpanna 0 0 156
Restgas i soda/barkpanna 0 28 49
Förgasare 0 93 173
Shift-reaktor 0 24 45
Metanolreaktor 0 31 57
Diverse 20 20 13
Summa ångproduktion 582 456 493
Intern ångförbrukning (t/h)
SO2- och svavelrening 0 -11 -20
Shift-reaktor 0 -25 -47
Metanoldestillation 0 -26 -48
Pannor -64 -31 -14
Diverse -42 -7 -8
Summa intern ångförbrukning -106 -101 -138
Nettoångproduktion (t/h)                       476                355                355                

Ångproduktionen minskar i alternativen med metanoltillverkning ovan, eftersom den
minskade ångproduktionen i sodapannan inte uppvägs helt av ångproduktionen i
förgasare och metanolanläggning, eftersom ju en stor del av energiinnehållet i svartluten
används för metanoltillverkning.

För att tillgodose anläggningens ångbehov enligt ovan måste i 100%-fallet externt
biobränsle köpas in till barkpannan, eller till biobränslepannan som ersätter barkpannan:
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Andel förgasad svartlut                         0%                54%              100%            
Biobränsleöverskott (MW)
Summa biobränsleöverskott (MW)      32                  24                  -130               

Den minskade ångproduktionen i alternativen med metanoltillverkning gör inte bara att
underlaget för elproduktion i kondensturbin bortfaller, utan också att elproduktionen
minskar i massabrukets mottryckturbin. Om den minskade elproduktionen i 54%- och
100%-fallen ska ersättas, behöver man köpa in extern el. Mängden el som behöver
köpas in för att täcka brukets behov blir 31 respektive 46 MW, enligt nedan:

Andel förgasad svartlut                         0%                54%              100%            
Elproduktion (MW)
Kondensturbin 13 0 0
Mottrycksturbin 92 43 42
Summa elproduktion 104 43 42
Intern elförbrukning (MW)
Luftseparation 0 -11 -20
Syntesgaskompressor 0 -2 -3
Diverse -5 -7 -9
Summa intern elförbrukning -5 -18 -32
Nettoelproduktion (MW)                       99                  25                  10                  
Elförbrukning på bruket (MW)
Summa elförbrukning på bruket          -54                 -56                 -56                 
Elöverskott (MW)                                   45                  -31                 -46                 

Mängden producerad metanol i de tre fallen uppskattas till följande:
Andel förgasad svartlut                         0%                54%              100%            
Metanolproduktion (t/dygn) 0 640 1180
Metanolproduktion (MW) 0 147 273

Vid beräkning av energiutbytet vid metanoltillverkningen utgick man ifrån att man inte
bara måste köpa in biobränsle för att klara massabrukets ångbehov, utan att man
dessutom köper in biobränslebaserad el för att kompensera för både massabrukets eget
elbehov på 31 respektive 46 MW och för de ytterligare 45 MW el som hade kunnat
produceras om man inte hade tillverkat metanol. Beräkningarna gjordes med 0%-fallet
som ett ”0-alternativ”, eftersom allt som skiljer sig från 0-alternativet, både när det
gäller behov av extra biobränsle och när det gäller kompensation för elproduktions-
bortfall, bör krediteras metanoltillverkningen. Energiutbytesberäkningarna visas nedan:

Andel förgasad svartlut                                               0%                54%              100%
Tillverkad metanol enligt ovan (MW)                                              147                273
Biobränsleunderskott jämfört med referensalt (MW)                   8 (32-24)       162
Elunderskott jämfört med referensalternativet (MW) 76 (45- -31) 91
Biobränslebehov för att producera saknad el (MW)*                   218                260
Totalt extra biobränslebehov jämfört med referensalt (MW) 226 422
Energi% metanol från det extra biobränslet 65 65
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 *Elunderskottet jämfört med referensfallet antas täckas genom import av el som
produceras i en extern biobränsleeldad kondensanläggning med en elverkningsgrad på
35%. Rimligheten i att använda biobränslebaserad kondensel kan naturligtvis
diskuteras, men detta görs inte här.

Energiutbytet för metanolen baserat på energiinnehållet i svartluten blir i storleks-
ordningen 55%.

Beräkningar för DME redovisas inte på samma sätt som för metanol i rapporten, men
energiutbytet vid DME-tillverkning uppges vara i samma storleksordning som för
metanol. DME-produktionen har beräknats till 820 t/dygn för alternativet med
förgasning av 100% av svartluten.
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5 Etanol från cellulosahaltig biomassa

5.1 Etanolprocesser

5.1.1 Etanol från socker och stärkelse
Huvuddelen av världens etanol har alltid tillverkats ur biomassa, ursprungligen genom
jäsning av socker eller stärkelse. Brasilien är världens största producent av etanol från
sockerrör. Här finns också världens högsta andel etanoldrivna fordon. I USA och Kina
tillverkas fordonsetanol huvudsakligen från majsstärkelse. Processen är relativt enkel,
jäsningen sker efter att stärkelsen har brutits ner med hjälp av enzym till jäsbart socker.

5.1.2 Etanol från cellulosa
Etanoltillverkning från skogsråvara är svårare än från socker och stärkelse. Detta har
flera orsaker. Ved består av cellulosa, hemicellulosa och lignin. Cellulosan kan brytas
ner till jäsbart socker, men inte all hemicellulosa och inte ligninet. (Hemicellulosan
består visserligen också av socker, men innehåller sådana sockerarter som inte är
jäsbara med vanlig jäst.) Detta gör att etanolutbytet inte blir så högt.

Processen kompliceras också av att veden till skillnad från stärkelse inte är vattenlöslig,
utan måste förbehandlas för att cellulosan ska bli åtkomlig för nerbrytning.
Nerbrytningen görs med hjälp av syra eller särskilda enzymer.

5.2 Processbeskrivning

Etanoltillverkning från skogsråvara består av ett antal delsteg:

5.2.1 Förbehandling
I förbehandlingssteget frigörs cellulosafibrerna från veden mekaniskt och kemiskt med
hjälp av syra eller SO2 och ånga. Hemicellulosan börjar brytas ner till socker i detta
steget.

5.2.2 Hydrolys
I hydrolyssteget bryts vedens cellulosa och hemicellulosa ner till socker i en
vattenlösning. Hydrolysen kan göras med syra eller med enzymer. Vedens lignin finns
kvar som en fast återstod i lösningen, och filtreras ifrån före jäsningssteget.

5.2.3 Jäsning
I jäsningssteget omvandlas det jäsbara sockret i lösningen till etanol med hjälp av
bagerijäst. Jästen separeras från etanollösningen och återanvänds. Trots åter-
användningen utgör jästen till slut en inte försumbar mängd restprodukt.

Om hydrolysen görs enzymatiskt, kan hydrolys och jäsning göras i ett steg.
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5.2.4 Destillering
I destillationssteget separeras etanolen från vattenlösningen.

5.3 Utvecklingsläget

5.3.1 Sulfitsprit
Kommersiell etanoltillverkning genom jäsning av sockerlösningar från skogsråvara
förekommer redan, nämligen vid tillverkning av sulfitsprit. Potentialen för sulfitsprit-
tillverkning begränsas dock av att sulfitmassabruk är ovanliga idag, och sulfitsprit
tillverkas därför bara vid Domsjös sulfitmassabruk i Örnsköldsvik. Mängden etanol som
tillverkas vid bruket varierar med massaproduktionen, och är max 12.000 m3/år. [26,
27].

5.3.2 Pilotanläggningen i Örnsköldsvik
I Sverige har en sedan länge planerad pilotanläggning för etanoltillverkning från skogs-
råvara driftsatts under året. Pilotanläggningen på 2 ton TS/dygn ligger i anslutning till
Domsjös sulfitmassabruk i Örnsköldsvik. Placeringen i anslutning till bruket gör att
man har tillgång till befintligt verk för biorening av processavlopp och att lignin samt
ojäst socker och jäsningsåterstod från etanolpiloten kan förbrännas på plats i brukets
pannor.

Under sommaren har man börjat köra hydrolyssteget. Till att börja med testas tvåstegs
svagsyrahydrolys, men möjligheten finns att testa enzymatisk hydrolys längre fram när
enzymerna har utvecklats så mycket att det blir intressant att göra försök i större skala. I
jäsningssteget kommer man att börja använda vanlig bagerijäst, men man har också
möjlighet att testa t ex genmodifierad jäst som håller på att utvecklas i Lund [26, 28].

5.3.3 Pilotanläggningar i Kanada och USA
I USA och Kanada, där man redan har ett antal drivmedelsetanolfabriker baserade på
stärkelse från majs respektive korn och vete, forskar man också på etanol från cellulosa-
haltig råvara. NREL har en pilotanläggning för enzymatisk hydrolys och jäsning.
Anläggningen har körts kampanjvis sedan 1990-talet. Man har gjort försök med
etanoltillverkning från majsfiber och lövved samt med enzymutveckling [26].

Kanadensiska Iogen har också driftsatt en pilotanläggning i år. Anläggningen är på 40
ton TS/dygn och använder halm som råvara. Hydrolysen är enzymatisk, och enzymerna
tillverkas i en angränsande anläggning [29]. 

DoE har i sitt biomassaprogram ”Sugar platform biorefineries” beviljat stöd till flera
etanolprojekt. Abengoa har beviljats stöd för sitt projekt (”Advanced biorefining of
distiller’s grain and corn stover blends: Pre-commercialization of biomass-derived
process technology”) och för en ny pilotanläggning vid sin (f d High Plains)
etanolfabrik i Nebraska. Pilotanläggningen har driftsatts under året. Under året planerar
man att göra försök med nya enzymer och nya jästvarianter. I början kommer
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stärkelsebaserad råvara att användas, men i ett senare skede planerar man att göra
försök också med cellulosabaserad råvara [30,31].

5.3.4 Etanol från syntesgas
Spanska Abengoa deltar också i EU-projektet RENEW, som diskuterades ovan. I
delprojekt SP4 ska man utveckla både den ”konventionella” vägen att tillverka etanol
genom enzymatisk hydrolys och jäsning av biomassa, och dels den alternativa vägen att
förgasa biomassan och därefter omvandla den renade syntesgasen till etanol i ett
katalytiskt steg [31].

Ännu mer udda än förgasning och katalytisk omvandling av syntesgasen till etanol, är
förgasning av biomassa och därefter omvandling av syntesgasen till etanol via jäsning.
DoE och USDA har i år beviljat stöd till BRIs (Bioengineering Resources) process, som
baseras på en mikroorganism som isolerades för 15 år sedan [30,32].

5.4 Mass- och energibalanser

5.4.1 Teoretiskt produktutbyte
Etanolutbytet beror dels på vilken skogsråvara man utgår ifrån, och dels på vilken
processlösning som väljs i framförallt hydrolyssteget.

Ett typiskt skogsavfall består av ca 25-30 vikt% lignin, 40 vikt% cellulosa och 25 vikt%
hemicellulosa, räknat på TS. Ligninet bidrar inte till etanolproduktionen, utan bildar
efter torkning en energirik fraktion med ett värmevärde på ca 24 MJ/kg TS. Cellulosan
och en del hemicellulosa bryts ner till jäsbara sockerarter. Huvuddelen av hemi-
cellulosan (särskilt hemicellulosan i bark och i ved från lövskog) bryts ner till ojäsbart
socker. Det jäsbara sockret omvandlas vidare till 50 vikt% etanol och 50 vikt% CO2.

Det teoretiska massautbytet (för barrskogsved) blir ca 28 vikt% lignin, 28 vikt% etanol
och 28 vikt% CO2, räknat på TS.

5.4.2 Produktutbyte i praktiken
I praktiken får man räkna med ett lägre etanolutbyte, beroende bland annat på
ofullständig hydrolys av cellulosan. Ett utbyte på drygt 20 vikt% bedöms som
realistiskt.

Detta betyder att etanolens energiinnehåll motsvarar drygt 30% av skogsråvarans (med
värmevärden på 27 MJ/kg för etanol och 18 MJ/kg TS skogsråvara), och ligninets
energiinnehåll närmare 40% (24 MJ/kg TS). Det totala energiutbytet blir ca 70%.

5.4.3 Framtida utbyten
Sammanfattningsvis är etanolprocessernas mass- och energibalanser ännu ganska
dåliga. Detta är något som man är medveten om, och arbetar med att förbättra. Arbetet
går ut dels på att förbättra utbytet i jäsningssteget, helst genom att hitta ett sätt att kunna



VÄRMEFORSK

29

jäsa de idag ojäsbara sockerarterna, och dels på att öka utbytet vid förbehandling och
hydrolys.

Bland annat i USA är mycket av utvecklingsarbetet på området inriktat på att förbättra
etanolutbytet med hjälp av mikroorganismer som klarar av att jäsa de ojäsbara
sockerarterna (pentoserna) i hemicellulosan. Bland annat NREL har gjort ett antal
studier där man har diskuterat dagens utbyten och förväntade framtida utbyten [33, 34,
35, 36]. De framtida utbytena baseras på effektivare enzymatisk hydrolys av veden med
hjälp av effektivare enzymer än idag, samt på ökat etanolutbyte i jäsningssteget genom
användning av genmodifierade mikroorganismer som klarar av att jäsa pentoser. Man
räknar med att kunna göra vinster i både etanolutbyte och tillverkningskostnad, det
senare genom att de långa uppehållstiderna i de biologiska processtegen, hydrolys och
jäsning, kan kortas ner när effektivare enzymer och mikroorganismer används.

De amerikanska beräkningarna har gjorts för cellulosahaltig råvara från majs och
lövved, som innehåller något mer hemicellulosa än barrved, men säger ändå en del om
vilka möjligheter man hoppas på. Enligt studierna bör dagens etanolutbyten kring 20
vikt% kunna ökas till ca 27 vikt% (på TS), eller närmare 40 energi%, för majsfiber och
lövved.

5.5 Integreringspotential

Trots att etanolprocessen har ett förhållandevis lågt energiutbyte, har den en viss
integreringspotential som kan göra energibalansen något mer gynnsam. Nedan
redovisas resultat från en studie från LTH [37]. I studien simuleras integreringen av en
etanolfabrik med ett kraftvärmeverk. Kraftvärmeverket eldas med lignin från etanol-
fabriken och är integrerat med fabriken på ångsidan. Den integrerade anläggningen
jämförs med en fristående etanolfabrik.

5.5.1 Integrerad fabrik
Som normalfall för studien har följande valts:
Kapacitet: 100.000 t (TS) vedråvara/år, motsvarande 26.000 t etanol/år
Drifttid: 8.000 h/år
Råvara: Barrved
Förbehandling: SO2 och ånga
Hydrolys och
jäsning:

Samtidig enzymatisk hydrolys och jäsning (SSF, simultaneous
saccharification and fermentation)

Destillation: Etanolen som bildas i jäsningssteget destilleras av.
Frånfiltering
av fast
återstod:

Ligninet och övrig fast återstod (restcellulosa) filtreras ifrån
processlösningen.

Recirkulering
av
processvatten:

Hydrolys och jäsning är biologiska processer, varför SSF-steget måste
göras i en utspädd lösning, vilket medför en stor vatten-förbrukning
om inte vattnet recirkuleras. Bara en del kan recirkuleras, för att inte
uppkoncentreringen av lösta biprodukter från hydrolys och jäsning ska
bli för stor. Recirkuleringen görs efter att etanolen har destillerats av.

Ångtorkning: Efter att ligninet har avvattnats genom filtrering torkas det i en 
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ångtork.
Indunstning: Processvattnet, som fortfarande innehåller löst ojäst socker och andra

lösta ämnen från förbehandlings- och SSF-steget, indunstas efter
ligninavskiljning och recirkulering av en delström.

Ångpanna: Ligninet och indunstningsresterna eldas i en ångpanna tillsammans
med biobränsle utifrån.

Figur 10. Etanolfabriken [37]

Figure 10. The ethanol plant [37]

Vid förbehandlingen används 20 bar ånga och SO2. Den förorenade ångan efter
förbehandlingssteget flashas till 1 bar, och återanvänds för förvärmning av vedslurryn in
till förbehandlingen.

SSF-steget görs vid 37OC i en utspädd vattenlösning (5% TS) med en uppehållstid på
två dygn.

Destillationsanläggningen består av två avdrivare och en förstärkare i serie.
Förstärkaren drivs med 3 bars färskånga, första avdrivaren drivs av förstärkaren och
andra avdrivaren drivs av den första.

Efter att etanolen har destillerats ifrån avskiljs ligninet genom filtrering. Det avskiljda
ligninet har en fukthalt på 65% (35% TS) och innehåller svavel från tillsatt SO2. Om
ligninet ska säljas (ointegrerad fabrik) bör det tvättas rent från svavel. I den integrerade
fabriken är vinsten med tvättning mindre, eftersom tvättvattnet då går vidare till
indunstning där man får en indunstningsrest som eldas ihop med ligninet.
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I ångtorken torkas ligninet med 20 bar färskånga till en önskad torrhalt. För normalfallet
valdes torkning till 10% fukthalt (90% TS) i simuleringen, för att passa också för en
ointegrerad fabrik med ligninförsäljning. Från ångtorken fås 3 bar sekundärånga.

Drygt hälften av processvattnet som kommer ut efter ligninavskiljningen recirkuleras.
Resten indunstas i en indunstare med sex effekter som arbetar i motsröm. Processvattnet
förvärms mot fjärrvärmenätet i den integrerade anläggningen, och går in till indunstare
sex. 3 bar färskånga tillförs indunstare ett. Ångan som fås ut från indunstare sex
används för att förvärma feeden in till destillationsanläggningen.

Kraftvärmeverket består av en 66 MWv FB-panna (80 bar, 510OC, 85% verkningsgrad)
med två mottrycksturbiner och fjärrvärmekoppling. Den ena turbinen levererar 20 bar
och 3 bar ånga till etanolfabriken. Den andra är kopplad till värmekondensorn.
Fjärrvärmenätet har en temperatur på 50OC (retur) respektive 80OC (framledning).

Fjärrvärmenätet har en maxlast på 100 MW. Spillvärmen från etanolfabriken kommer
då att ligga i botten året om med en last på ca 10 MW. FB-pannan ligger som baslast
med en last på upp till 30 MW (40 MW inklusive etanolfabriken). En eller två
oljeeldade pannor antas ligga som topplast.

Etanolfabrikens totala ångbehov har beräknats till 4,6 kg/s 20 bar ånga och 3,0 kg/s 3
bar ånga, eller totalt 18 MW, enligt följande:

Förbehandling 20 bar 1,4 kg/s
Destillation 3 bar 2,7 kg/s (varav 2,3 kg/s tas från indunstningen)
Ångtork 20 bar 3,2 kg/s
Indunstning 3 bar 2,6 kg/s

Simuleringen av kraftvärmeverket har gjorts för fyra separata fall, vinter, höst-vår,
sommar samt revision. Utslaget över ett helt år blir energibalansen för den integrerade
anläggningen enligt följande:

Bränsleförbrukning i pannan 420 GWh
Elproduktion 75 GWh
Effekt till etanolfabriken 150 GWh
Effekt till värmekondensorn 120 GWh
Spillvärme från etanolfabriken 80 GWh

Kraftvärmeverket bränslebehov under året täcks enligt följande:

Lignin från etanolfabriken 230 GWh
Indunstningsrest från fabriken 70 GWh
Biobränsle utifrån 120 GWh

5.5.2 Fristående etanolfabrik
Som alternativ till den integrerade anläggningen simulerades också en fristående
etanolfabrik med en 24 MWv värme ångpanna för att täcka fabrikens energibehov och
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med försäljning av överskottslignin. Energibalansen för den fristående fabriken
diskuteras inte här, men ett mått på fördelen med att integrera är det beräknade
etanolpriset i de två fallen.  Etanolpriset blir 10-15% lägre med en integrerad fabrik.

Observera dock att det beräknade etanolpriset baseras på ett antal osäkra parametrar.
Enzymkostnaden, som har ansatts till 0,80 SEK/l etanol i normalfallet, liksom
enzymförbrukningen, är t ex mycket osäkra parametrar. Med alla simulerade fall fick
man ett stort spann i etanolpriset, från 2,50 SEK/l till 7 SEK/l.

5.5.3 Större etanolfabrik
Vid simuleringen valdes ett fjärrvärmenät på 100 MW. Detta begränsade etanolfabriken
till 26.000 ton etanol/år, för att hela integreringspotentialen skulle kunna utnyttjas.
Normalt diskuteras etanolfabriker på ungefär dubbla storleken. En större etanolfabrik
kommer att få en förhållandevis lägre investering, men samtidigt kan det vara svårt att
hitta tillräckligt med fjärrvärmeunderlag för att få avsättning för spillvärmen från
fabriken hela året.
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6 Diskussion

6.1 Processernas utveckling

6.1.1 Utvecklingsbehov
Utvecklingen av biomassaförgasningsprocesserna har gått från rena förgasnings-
anläggningar till IGCC-anläggningar och vidare till anläggningar för drivmedel-
tillverkning. Utvecklingen är logisk, eftersom IGCC-tekniken kräver avancerad rening
av gasen från stoft, tjära och alkali för att en gasturbinkoppling ska vara möjlig, och
drivmedeltillverkningen ställer ännu högre krav på gasrenhet för att man ska få rimliga
livslängder på katalysatorerna i syntesgasstegen.

Utvecklingen av processerna för etanol från skogsråvara har hela tiden varit inriktad på
att öka etanolutbytet, dels genom optimal förbehandling av råvaran för att göra den
maximalt åtkomlig för nerbrytning och dels genom utveckling av nya mikroorganismer
som klarar av att jäsa en större andel av sockret som fås ut ur råvaran i förbehandlings-
och hydrolysstegen.

Demonstrationsanläggningar behövs eftersom det handlar om komplicerade processer
som fortfarande är ganska oprövade i sin helhet. Det gäller gasreningsstegen till
syntesgaskvalitet, som är testade inom oljeindustrin och till en viss grad också i
kolförgasningsanläggningar men inte när det gäller förgasning av biomassa eller
svartlut, och också förbehandlings-, hydrolys- och jäsningsstegen vid etanoltillverkning
från skogsråvara, där man fortfarande inte har löst problemet med att få lika högt utbyte
från cellulosans sockerinnehåll som vad man får från sockret i stärkelsehaltig råvara.
Både när det gäller gasreningen i förgasningsprocesserna och utbytet i etanolprocessen
finns mer kvar att göra. Särskilt när det gäller svartlutförgasning återstår det också att
lösa frågor om materialval och materiallivslängd.

6.1.2 Ekonomi
Utvecklingen av processerna för tillverkning av biobränslebaserade drivmedel har inte
varit spikrak. Tillverkningskostnaderna för de biobränslebaserade drivmedlen, också i
framtida storskaliga fabriker, blir högre än för fossila bränslen. Detta gör att det krävs
långsiktiga politiska garantier om någon slags subventioner eller annan politisk styrning
(eller också förstås fortsatt accelererande oljeprishöjningar) för att storskaliga satsningar
ska bli av.

Också finansieringen av pilotanläggningar är ett problem så länge man inte ser en
marknad för processerna.

6.1.3 Styrmedel
Pilotanläggningar, oberoende av om det gäller förgasning av biomassa och svartlut eller
etanolproduktion från cellulosa, har alltid varit svårfinansierade. Inte bara miljö- och
energipolitiska överväganden har fått styra, utan också jordbrukspolitiska och
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arbetsmarknadspolitiska. Stödet till etanolforskningen i USA kommer t ex från både
energi- och jordbruksdepartementet. Förgasningsanläggningen Schwarze Pumpe ligger i
ett område i östra Tyskland som har varit aktuellt för arbetsmarknadspolitiska
satsningar. Samtidigt är Schwarze Pumpe ett exempel på att det är möjligt att bedriva
kommersiell tillverkning av metanol från fasta bränslen, trots svår och inte helt färdig-
optimerad teknik. Att anläggningen för närvarande är till försäljning visar dock också
på hur svårt det fortfarande är att få lönsamhet i denna typen av process.

I och med Kyotoprotokollet och andra internationella överenskommelser som syftar till
att minska utsläppen av växthusgaser, håller dock den politiska styrningen på området
på att bli något mer långsiktig. Detta har i Sverige resulterat i en lag om skattebefrielse
på biodrivmedel samtidigt som finansieringen av uppförandet respektive den fortsatta
driften av de tre pilotanläggningarna i Örnsköldsvik och Piteå och Värnamo har blivit
klar.

6.1.4 Konkurrerande teknik
När det gäller utvecklingen av biomassabaserade IGCC-anläggningar måste man vid
värderingen av tekniken ta hänsyn till att den höga elverkningsgraden, som är motivet
för att välja IGCC-tekniken, också kan uppnås på andra sätt. Bättre material och högre
ångdata i både biobränsleeldade kraftverk och sodapannor, eller hybridanläggningar
med extern överhettning av ångan som produceras i den biobränsleeldade anläggnings-
delen, gör att elverkningsgraden i konventionella kraft(värme)verk närmar sig eller till
och med överstiger elverkningsgraden i IGCC-anläggningar

När det gäller förgasningsanläggningar för tillverkning av biomassabaserade drivmedel
finns inte några lika uppenbara alternativa utvecklingsvägar. Alternativen är här i stället
biodrivmedel genom förgasning, kontra jäsning till etanol, kontra rötning till biogas för
fordonsdrift.

6.2 Processernas utbyten

6.2.1 Massautbyten
Processerna för tillverkning av drivmedel genom biomassaförgasning har potentialen att
ge ett högt massautbyte, eftersom i princip all biomassa kan omvandlas till syntesgas
och vidare till drivmedel. Utbytet beräknas vanligen baserat på kolinnehållet i bio-
massan, eftersom H2/CO-förhållandet i syntesgasen kan variera beroende på biomassans
fukthalt, eventuell ångtillsats vid förgasningen och så vidare. Vanligtvis är H2/CO-
kvoten för låg för syntesgasprocessen, och ångtillsats i shift-reaktorn eller tidigare krävs
för att ställa in rätt kvot.

Drivmedelutbytet vid FT-syntesen begränsas dock av att man inte bara får en FT-
dieselfraktion utan också ett antal andra komponenter med längre eller kortare
kolvätekedjor än dieselfraktionen. Utbytet kan ökas genom att man styr syntesen mot en
hög andel vaxer som sedan krackas till FT-diesel.



VÄRMEFORSK

35

Drivmedelutbytet vid metanol- och DME-syntesen styrs av hur många gånger
syntesgasen recirkuleras efter att ha passerat syntesreaktorn, eftersom utbytet i första
steget inte är så högt.

Drivmedelutbytet vid etanoltillverkning från biomassa styrs av hur mycket jäsbart
socker som finns i biomassan. Om man lyckas utveckla mikroorganismer som kan jäsa
pentoserna i biomassan kommer massautbytet att kunna ökas. Ligninfraktionen kommer
dock inte att kunna jäsas med pentosjäsande mikroorganismer heller, eftersom ligninet
inte är uppbyggt av sockermolekyler.

6.2.2 Energiutbyten
När det gäller energiutbyten, beror dessa dels på hur invecklade och energikrävande de
olika processtegen är och dels på hur bra man lyckas integrera energikrävande delsteg
med delsteg som ger ett energiöverskott. Detta gäller i hög grad de förgasningsbaserade
processerna med sina höga temperaturer i förgasningssteget och en del av de efter-
följande syntesstegen, men också etanolprocessen där bland annat energibalansen i
indunstnings- och destilleringssteg vinner på en optimal integrering på ångsidan.

Också integrering på ångsidan med kraftvärmeproduktion, eller i svartlutförgasnings-
fallet med massatillverkning, gör att den totala energibalansen förbättras.

Energiutbytet vid drivmedeltillverkning genom förgasning beror dessutom på vad man
gör med restgasen som uppstår i dessa processerna. Förbränning i gaspanna eller i gas-
turbin med avgaspanna ger förstås en bättre total energibalans än fackling utan värme-
återvinning.

Vid etanoltillverkning från cellulosabaserad råvara fås en stor del av energiutbytet i
form av en energirik ligninfraktion, som är viktig för processens totala energibalans och
ekonomi.

Slutligen beror energiutbytena på hur man tar hänsyn till anläggningarnas interna
elbehov. Särskilt i svenska studier utgår man helst från att all el är biobränslebaserad,
och antingen produceras i en ångpanna på plats eller köps in från något annat
biobränsleeldat kraft(värme)verk. I utländska studier utgår man lika ofta ifrån att
elbehovet i drivmedelfabriken täcks via inköp av fossil el utifrån. Dessa två
angreppssätt blir inte helt jämförbara.

Om man utgår ifrån att all el är biobränslebaserad, eller ska räknas om från fossil el till
motsvarande mängd biobränslebaserad el, kommer det totala energiutbytet för hela
processen (från biomassa till drivmedel + internel + eventuell överskottsånga eller
spillvärme) dessutom att påverkas av om man räknar med biobränslebaserad kondensel
eller kraftvärme. Vid beräkning av energibalanser för fristående drivmedelfabriker, utan
integrering med t ex kraftvärme, utgår man för enkelhetens skull ofta från
biobränslebaserad kondensel, trots att detta borde vara det minst realistiska alternativet.
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6.2.3 Rapporterade utbyten
Ovanstående resonemang visar hur svårt det är att få fram jämförbara siffror på
energiutbyten. Nedan visas ett försök till förenklad sammanställning över de olika
processernas energiutbyten från biomassa till drivmedel:

Energiutbyte i % av biomassan                Energi% drivmedel                                   
FT-bränslen från biomassa1 30-45% (45-50 energi% inkl
elproduktion)
Metanol/DME från biomassa2 25-60% (50-60 energi% inkl
elproduktion)
Metanol/DME från svartlut3 65%
Etanol från skogsråvara4 30% (+ 40 energi% i ligninet)

Referenser:
1 [1, 11, 12, 13]
2 [13, 14, 15, 23, 38]
3 [24] Observera att uppgiften baseras på bara en referens!
4 [33, 34, 35, 36, 37]

Skillnaden i utbyten syns också i de förväntade produktionskostnaderna för de olika
drivmedlen. De beräknade produktionskostnaderna beror väldigt mycket på dels vilken
utvecklingsnivå man räknar med att kunna uppnå för processerna och dels vad man
räknar på för anläggningsstorlekar, biomassapriser och så vidare. Lägst kostnad per liter
förväntar man sig för biomassa- och svartlutbaserad metanol, medan produktions-
kostnaderna per liter FT-diesel och etanol blir högre. Jämförelser av produktions-
kostnader bör dock göras baserat på drivmedlens energiinnehåll, eftersom energi-
innehållet per liter drivmedel är väldigt olika:

Förväntad kostnad              kr/l                 MJ/kg            kr/MWh        kr/l bensin1    
FT-bränslen från biomassa23-5 42 3-500 5-8
Metanol från biomassa3 1-2 20 2-450 3-7
Metanol från svartlut4 1 20 200 3
Etanol från skogsråvara5 2-4 27 3-700 5-10

1 Med kr/l bensin menas produktionskostnaden omräknad till bensin-
ekvivalenter, d v s till samma energiinnehåll som i 1 liter bensin.

Observera att omräkningen till bensinekvivalenter inte blir helt rättvisande, eftersom
motorer kan ha olika verkningsgrad för olika drivmedel, men den visar ändå ungefär
vad de biobränslebaserade drivmedlen beräknas komma att kosta att producera. Som
jämförelse kan nämnas att råoljepriset i år håller på att stiga upp mot 2 kr/l.

Referenser:
2 [1, 12, 13]
3 [13, 14, 15, 23, 38]
4 [24] Observera att uppgiften baseras på bara en referens!
5 [34, 35, 36, 37, 39]
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6.2.4 Integreringspotiential
Processernas integreringspotential bestäms av vad man vinner i energiutbyte genom en
integrering, men också av vilka integreringsmöjligheter som finns att tillgå. För en
svartlutförgasningsanläggning är bara integrering med massatillverkning aktuell,
beroende på att processen först och främst syftar till kemikalieåtervinning.
Massabrukets storlek bestämmer därmed också storleken på svartlutförgasaren och
drivmedeltillverkningen. I BLGMF-utredningen [24] baserades drivmedelproduktionen
på ett stort bruk med en produktion av 2.000 ADt/dygn massa. Detta gav en
drivmedelkapacitet på 500.000 m3 (400.000 t)/år metanol eller 400.000 m3 (300.000 t)
DME/år vid en årsdrifttid på 355 dygn.

Produktionskapaciteten i BLBMF-studien är nästan i klass med de naturgasbaserade
metanolanläggningarna. För förgasningsanläggningar baserade på biomassa diskuteras
normalt storlekar på max hälften av detta. Om dessa anläggningarna ska kunna
integreras med kraftvärme måste de lokaliseras där kraftvärmeunderlaget finns.
Tillgången på biobränsle inom ett rimligt transportavstånd begränsas därmed, särskilt
när det gäller anläggningar i jordbruks- och industriområdena i Europa. Flera studier [3,
38] föreslår därför att man delar upp förgasningsanläggningarna på dels ett antal mindre
anläggningar där man tillverkar pyrolysolja i anslutning till upptagningsområdena för
biomassan och dels en stor central anläggning där pyrolysoljan omvandlas vidare till
syntesgas och drivmedel. 

För etanolfabrikerna diskuteras normalt mindre anläggningsstorlekar kring 50.000 ton
etanol/år, bland annat beroende på att jäsningsprocesserna är skrymmande på grund av
stora volymer och långa uppehållstider. Som jämförelse kan nämnas att Agroetanols
spannmålsbaserade etanolfabrik i Norrköping är på 50.000 m3/år. I LTHs studie [37]
konstaterade man att det redan vid denna anläggningsstorleken kan bli problem med att
hitta tillräckligt stora fjärrvärmenät för att få avsättning för spillvärme hela året.

Garanterad avsättning av producerad ånga hela året har man vid svartlutförgasning,
förutsatt att förgasarens storlek är matchad mot massabrukets ångbehov. Samtidigt
måste dock möjligheten till långa årsdrifttider vägas mot risken att man äventyrar hela
massabrukets produktion på grund av problem med drifttillgängligheten hos
förgasningsenheten. I BLGMF-studien har man för säkerhets skull räknat med att man
behöver en förgasarkapacitet på 4 x 33%. Också Schwarze Pumpe kör normalt max tre
av sina fem förgasare samtidigt till metanolproduktionsenheten. I deras fall beror detta
dock på att anläggningens syrgasverk har begränsad kapacitet.

Vid drivmedeltillverkning genom förgasning har man ytterligare en komplicerande
faktor, förutom problemen som kan uppstå vid dålig tillgänglighet på förgasaren. Om
man i stället får driftproblem i gasrenings- och syntesstegen efter förgasaren, kommer
man att ställas inför valet att stoppa driften vid anläggningen och ersätta med den med
någon annan ång/värmeproducent, eller att fortsätta förgasardriften utan drivmedel-
tillverkning. Man kan t ex tänka sig att förgasaren får gå på dellast mot en gasturbin, för
att värme- och elleveransen från anläggningen ska hållas igång.
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7 Förslag till fortsatt arbete
Tillgängligheterna hos förgasare, gasreningsenheter och katalytiska syntessteg vid
drivmedeltillverkning genom förgasning är fortfarande så gott som okända, helt enkelt
eftersom det saknas kommersiella anläggningar. Den enda anläggningen för närvarande,
Schwarze Pumpe, skulle vara intressant att studera närmare för att se var tillgänglighets-
problem och flaskhalsar ligger samt hur man har tagit hänsyn till detta genom
redundanta system och olika driftstrategier.

De beräknade drivmedelutbytena räknat som energiutbyten varierar mellan olika studier
som har gjorts. Detta beror bland annat på att man ibland har räknat på helt
biobränslebaserade anläggningar med (i extremfallet) biobränslebaserad kondensel-
produktion, och ibland har utgått ifrån att anläggningens interna elbehov täcks med
fossil el. När det gäller förgasningsbaserad drivmedelproduktion är ett antal
hybridanläggningar tänkbara, t ex ”tri-generation”-anläggningar där man väljer att
samproducera drivmedel med en större andel elproduktion i gasturbin, eller också
hybrider mellan biobränsle och naturgas, där naturgasen står för en driftsäker
kraftvärmebaslastproduktion och biobränslet används för att producera ”gröna”
drivmedel i en integrerad anläggning. Hybridanläggningar mellan naturgas och
biobränsle borde vara intressanta att studera med tanke på den planerade utbyggnaden
av naturgasnätet i Sverige.
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