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Identifiering av optimala processbetingelser för pyrolysteknik – Luleå tekniska universitet, 
Energiteknik 
 
FORSKNINGEN BIDRAR TILL PROJEKTETS GEMENSAMMA MÅL GENOM 
Detta arbete fokuserar på utveckling av pyrolysteknik att producera bio-kol med önskade egenskaper och högt utbyte. processbetingelser, t.ex. temperatur, 
tryck, värmningsgrad och uppehållstid, studeras för att utvärdera optimala processbetingelser för biokolproduktion. Huvudsyftet med denna process är att 
producera biokol av industriell kvalitet med högsta effektivitet. Resultaten kommer att bli en kombination av litteraturstudie, laboratorieexperiment och 
pilottester. Denna information skulle ge förslag på att bygga storskalig produktionsanläggning av biokol. 
 
GENOMFÖRT ARBETE 
Bio-kol produceras från biomassa via termokemisk omvandling som kallas pyrolysreaktion. Pyrolys är en uppvärmningsprocess under syrefri miljö, som 
producerar bio-kol, tunga oljor och gaser. Högtemperaturpyrolys, 450–900 ˚C, kan producera biokol med kvalitet som är liknande fossilt kol (d.v.s. kolhalt på 
ca 80–90%). Traditionella pyrolysprocesser producerar bio-kol vid lågt massutbyte, ca 15–25 %. För att bio-kolproduktion ska bli ekonomiskt genomförbart 
behöver vi förbättra pyrolystekniken och detta kan göras genom grundforskning om reaktioner kombinerad med reaktordesignteknik för att tillämpa 
kunskapen för fullskalig produktion. 

 
Forskning och utveckling av pyrolysteknik görs vid avdelningen Energivetenskap, Luleå tekniska universitet. Tills nu har litteraturstudie om olika parametrars 
effekt för biokols utbyte och egenskaper genomförts, denna parameterstudie omfattar biokolproduktion i laboratorieskala inklusive karakterisering av biokol.  
 
RESULTAT 
Parametrar t.ex. temperatur, uppvärmningsgrad, uppehållstid, tryck och partikelstorlek påverkar processutbyte samt kemiska och fysiska egenskaper hos 
biokol vid biomasspyrolys. Bland dessa parametrar är temperaturen den mest viktiga parametern för biokolkvalitet och avkastning. Hög pyrolysstemperatur 
har positiva effekter på biokolkvalitet, d.v.s. hög kolhalt, bibehållen låg askhalt och höga värmevärden. Under tiden blir biokolutbytet lägre när 
pyrolystemperaturen höjs, vilket betyder lägre ekonomisk prestanda för pyrolyseprocessen. Detta är en viktig avvägning mellan biokolens egenskaper och 
utbyte som orsakas av pyrolysetemperaturen. 
 
Andra processparametrar kan vara en nyckellösning för att öka biokolens utbyten utan betydande förändring av egenskap. Låg uppvärmningshastighet är mer 
gynnsam för biokolutbytet, medan lång uppehållstid föredras för att få högre biokolutbyte. Pyrolys under högt tryck är en metod för att öka biokolutbytet. 
Dessutom har stor biomasspartikel också en fördel på biokolutbytet. Alla dessa parametrar har dock  ingen effekt på biokolets segenskaper. 

 
    
 

 
 
PÅGÅNG/KOMMANDE ARBETE 
Erfarenheter och kunskaper från litteraturstudien och pyrolysstudien i laboratorieskala kommer att tillämpas i pilotskala genom samarbete med ett lokalt SME 
företag (Future Eco North Sweden AB). Pilotskalan kommer att ge praktisk information och kunskaper för processuppskalning mot slutet av projektet.  
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