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Förnyelsebara biooljor 
från halmråvara 
Inom ramen för EU-projektet 
AGROinLOG har RISE tillsammans med 
Lantmännen Agroetanol tagit fram 
piloter och processer för att framställa 
etanol och biooljor från halm via 
förbehandling, fermentering och 
hydrotermisk förvätskning. 

Hydrotermisk förvätskning 
Hydrotermisk förvätskning (Hydrothermal 

liquefaction, HTL) är en termisk depolymeriserings-

process som används för att omvandla våt biomassa 

till flytande olja - ibland kallad bioolja eller biocrude. 

Processen sker under höga tryck och temperaturer i 

vattenmedia. Processen undersöktes redan under 

1920-talet och har ansetts intressant som 

komplement till användning av råolja. 

OM PROJEKTET

EU-projektet AGROinLOG är ett 3,5-årigt 
projekt som har handlat om att utnyttja 
lediga resurser, restströmmar och 
säsongsvariationer för att utveckla nya 
affärer och produkter hos företag inom 
jordbrukssektorn. 

I den svenska delen av projektet har 
RISE avdelning Jordbruk och livsmedel 
och RISE Processum tillsammans med 
Lantmännen fokuserat på etanoltill-
verkning från halm, optimerad logistik 
och att, förutom etanol, även producera 
bio-olja från ligninresten. 

Du hittar information om hela projektet 
samt slutrapporten på www.ri.se/
agroinlog 
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En process för att producera/ta fram förnyelsebara 
biooljor har utvecklats under projektet.

Processen har en del tekniska utmaningar som 

måste lösas och för att få ekonomisk nytta så måste 

tillämpningar för de producerade oljorna också 

identifieras.

Om studien
I EU-projektet AGROinLOG har potentialen att 

använda vetehalm för tillverkning av biobränslen 

utvärderats. Två huvudprocesser har undersökts; 

fermentering till etanol och HTL-processning till 

bioolja. Halmen har bearbetats med en förbehandl-

ing, hydrolys och fermentering för att ge etanol följt 

av HTL-processen på återstoden som huvudsakligen 

består av lignin. För att kunna undersöka dessa 

processer har pilotutrustning tagits fram och 

utvecklats i projektet.  

Resultat 
HTL-processen påverkas av några viktiga parametrar 

som temperatur, tid, koncentration och tillsatser. 

Dessa har undersökts i både semikontinuerliga och 

kontinuerliga processer. 

Det som verkar vara av mest vikt för att omvandla 

halmlignin till bioolja är att försöka åstadkomma en 

snabb uppvärmning till processbetingelserna följt av 

en snabb nedkylning efter processtiden. Tillsats av 

vegetabilisk olja och en bas som natriumhydroxid 

bidrog till minskad mängd fast material och högre 

utbyte för olja. 

Med de parametrar som fungerade bäst erhölls 

bioolja i 55% utbyte och biokol i så lågt som 3% 

utbyte. Biooljorna hade ett relativt lågt syreinnehåll 

och ett högt värmevärde (ca 35 MJ/kg) och är 

intressanta för vidare uppgradering.    

OM PROCESSEN

• Processen utgår från vetehalm som 
förbehandlas för att frigöra 
cellulosa, hemicellulosa och lignin. 

• Hydrolys av förbehandlat materialet 
frigör enskilda sockerarter från 
kolhydrater, dessa fermenteras sedan 
till etanol. 

• Ligninresten genomgår en hydrotermisk 
förvätskning (HTL). 

• Processen sker vid höga temeperaturer 
och högt tryck (t ex 300 oC, 200 
bar) i vattenmedia. 

• HTL för halm har gett bioolja (55% 
utbyte) och biokol (3% utbyte) 


