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Abstract 
 

Heat integration of an ethanol polygeneration plant based 

on lignocellulose: Comparing weak acid hydrolysis and 

enzymatic hydrolysis 
 

Plants for bioethanol production have been planned in several cities in Sweden, including 

Borås. This report provides answers to general questions regarding how such a facility's 

energy demand is affected by the external integration with a heat and power plant and the 

internal energy integration between process units. Heat integration of a bioethanol plant 

means that energy is reused as much as is technically possible; this sets a practical 

minimum level for the energy demand of the plant.  

 

In the study, ethanol production from cellulose has been simulated using Aspen Plus. 

Weak acid hydrolysis and enzymatic hydrolysis have been simulated, each with 50,000 

and 100,000 tonnes of ethanol per year, resulting in four simulation cases. In all cases, 

heat integration is evaluated using pinch analysis. The steam in the ethanol plant has been 

covered by steam from a heat and power plant similar to that found today in Borås.  

 

It is important to note that the energy quotas reported here includes energy use for 

upgrading the residual products. This leads to lower energy quotas than would be the case 

if the upgrading of residuals were allocated outside of the ethanol production. 

 

The conclusions from the project are: 

• The steam demand of the ethanol plant leads to a reduction in both the electricity 

and heat production of the heat and power plant. For the weak acid hydrolysis, 

the electricity loss is relatively high, 26–98%, which will affect the revenue 

significantly. The loss of electricity production is lower for the enzymatic 

process: 11–47%. 

• The difference in decreased electricity between the theoretical case of heating the 

raw material and the two alternative heating cases is about a factor of two, so the 

design of the heating of raw material is extremely important. 

• The reduced heat output of the power plant can, in most cases, be balanced by the 

surplus heat from the ethanol plant, but to completely balance the shortage, heat 

over 100°C must be used. 

• Energy ratios for the reported cases show that ethanol production from cellulosic 

raw material ranges from 1.27 to 3.24 for the weak acid process, depending on 

the choice of process integration alternative, and between 3.51 to 9.56 for the 

enzymatic process. 

• The choice of process greatly affects the need for raw materials since the yields 

differ. The lower yield of the weak acid process means that 60% more material is 

needed compared with the enzymatic process. 

• For a future polygeneration plant it is important to consider local conditions, such 

as the external integration capabilities and the raw materials available.  

• To ensure that the process also works in a real plant, research and validation of 

experiments are needed in full scale facilities. 
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Sammanfattning 
 

Anläggningar för bioetanolproduktion har planerats i flera städer runtom i landet, 

däribland Borås. Denna rapport ger svar på generella frågor kring hur en sådan 

anläggnings energibehov ser ut vid extern integration med ett kraftvärmeverk och intern 

energiintegration mellan processenheterna. Genom att energiintegrera anläggningen 

återanvänds energiflöden; detta sätter en praktisk lägstanivå för energianvändningen.  

 

I studien har bioetanolproduktion från cellulosa simulerats med hjälp av Aspen Plus. 

Svagsyrahydrolys och enzymhydrolys har simulerats med vardera 50 000 och 100 000 

ton etanol per år, vilket resulterar i fyra simuleringsfall. I samtliga simuleringsfall har 

energiintegration utvärderats med hjälp av pinchanalys. Ångbehovet i etanolanläggningen 

har täckts av ånga från ett kraftvärmeverk som liknar det som idag finns i Borås. 

 

Det är viktigt att notera att denna studies redovisade energikvoter inkluderar 

energianvändning för uppgradering av restprodukter. Detta gör att kvoterna är lägre än 

om uppgraderingen allokerats utanför etanoltillverkningen. 

 

Slutsatser från projektet visar att: 

 Ångan som tas från kraftvärmeverket för att täcka energibehovet i etanol-

anläggningen gör att både elproduktionen och fjärrvärmeproduktionen minskar i 

kraftvärmeverket. För svagsyraprocessen sker ett relativt stort elproduktions-

bortfall, 26–98 %, vilket kommer att påverka intäktssidan betydligt. Elproduk-

tionsbortfallet är mindre för den enzymatiska processen: 11–47 %. 

 Skillnaden i elproduktionsbortfall mellan det teoretiska fallet av uppvärmning av 

råvara och de två alternativa uppvärmningsfallen är omkring en faktor två, vilket 

innebär att den värmetekniska utformningen av uppvärmning av råvaran är 

oerhört viktig. 

 Den minskade fjärrvärmeproduktionen i kraftvärmeverket kan i de flesta fall 

kompenseras genom överskottsvärmet från etanolanläggningen, men för att helt 

kompensera måste även överskottsvärme under 100°C användas.  

 Energikvoterna för de redovisade fallen varierar mellan 1,27 och 3,24 för 

svagsyraprocessen, samt mellan 3,51 och 9,56 för den enzymatiska processen.  

Variationerna beror på val av processintegrationsalternativ. 

 Valet av process påverkar stort behovet av råvara eftersom utbyten skiljer sig åt 

mellan processerna. Det lägre utbytet för svagsyraprocessen innebär att 60 % mer 

råvara är nödvändig jämfört med den enzymatiska processen.  

 För ett framtida etanolkombinat är det viktigt att tänka på de lokala 

förutsättningarna, exempelvis vilka externa integrationsmöjligheter och vilka 

råvaror som finns tillgängliga. 

 För att säkerställa att processerna även fungerar i en verklig anläggning behövs 

utveckling och validering av experiment i fullskala.  
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1 Introduktion 

1.1 Bakgrund, mål och syfte 

Anläggningar för bioetanolproduktion har planerats i flera städer runtom i landet, 

däribland Borås. Denna rapport ger svar på generella frågor kring hur en sådan 

anläggnings energibehov ser ut vid extern integration med ett kraftvärmeverk och intern 

energiintegration mellan processenheterna. Genom att energiintegrera anläggningen 

återanvänds energiflöden; detta sätter en praktisk lägstanivå för energianvändningen.  

 

Etanol som produceras från sädesslag har fått dålig publicitet i Sverige. Kritiken handlar 

bland annat om att odlingen av sädesslagen konkurrerar med matproduktion och att 

energiinnehållet i den producerade etanolen inte är tillräckligt högt jämfört med den 

energi som behöver sättas in i processen. Dessa båda kritiska punkter gäller inte om 

etanolen produceras från cellulosabaserad råvara i stället för från sädesslag, vilket gör 

cellulosaråvara till en av de mest intressanta råvarorna för framtida etanolframställning. 

Det återstår dock fortfarande problem att lösa för att få produktionsprocessen från 

cellulosa lönsam i större skala. Ett av syftena med denna studie är att undersöka hur 

mycket energibehovet går att minska genom att återanvända energiflöden så mycket som 

det är tekniskt och ekonomiskt möjligt. 

 

En förutsättning i projektet är att använda textilavfall samt grenar och toppar (GROT) 

som råvaror. Rapporten ger förslag på integration mellan processdelar på ett sätt som 

leder till en så energieffektiv anläggning som möjligt. Biprodukter från produktionen och 

hjälpsystem (ånga, varmvatten och el) specificeras och kvantifieras. Hela 

produktionssystemet studeras i syfte att ta fram en nära optimal anläggning. Med optimal 

anläggning menas i detta fall att för den etanolproduktion som planeras skall: 

 Etanolanläggningen vara så energieffektiv utformad som möjligt. 

 Optimal integration mot de övriga produktionsenheterna i ett energikombinat 

åstadkommas. 

 Spillvärme från etanolproduktionen levereras eller uppgraderas för att kunna 

levereras som fjärrvärme.  

 

 

1.2 Avgränsningar 

I nedanstående punktlista tydliggörs vad som inte inkluderas i denna studie: 

 Inga livscykelanalyser för etanol inkluderas. I livscykelanalyser tas hela kedjan 

med från att grödan odlas till att etanol används som produkt någonstans i 

samhället eller industrin. Vi tar inte ställning till om vår etanolprodukt ska 

användas som specialkemikalie, som annan typ av råvara, eller som bränsle. 

 Inga utvärderingar av skillnad i miljöpåverkan (exempelvis utsläpp av CO2-

ekvivalenter) mellan de olika tillverkningsprocesserna görs. 

 När det gäller kraftvärmeverket som etanolprocesserna integreras med har vi 

endast inkluderat de ångnivåer som är relevanta för vår studie. Inga detaljerade 

beskrivningar av kraftvärmeverkets övriga processdelar har inkluderats. 

 Inga kostnadsuppskattningar eller beräkning av investeringsutrymme görs 

eftersom diskussionerna inom projektgruppen ledde fram till att energieffektivitet 
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är en viktigare parameter att studera än kostnader då kostnadsbedömningar är 

behäftade med stora osäkerheter.  

 Detaljstudier av lagertankar har uteslutits från projektet eftersom mellanlagring 

av varmvatten i tankar inte är av tillräckligt stor betydelse för en 

etanolanläggning. 

1.3 Tidigare och pågående studier 

Flertalet av de svenska studierna kring etanolproduktion från cellulosa har utförts på 

Lunds tekniska högskola och på SEKAB i Örnsköldsvik. Exempel på doktors-

avhandlingar är Wingren (2005) och Sassner (2007). Det finns ett flertal artiklar i ämnet, 

exempelvis Wingren et al. (2008) och Wingren et al. (2004). 

 

Denna studie är delvis ett samarbete med Högskolan i Borås där flera doktorandprojekt 

har pågått parallellt med vårt projekt. Exempel från detta parallella arbete är Jeihanipour 

et al. (2009) och Pour Bafrani (2010). På högskolan i Borås pågår spännande försök med 

det nya förbehandlingsmedlet NMO (N-methylmorpholine-N-oxide) som kan komma att 

öka effektiviteten i förbehandlingssteget av etanolproduktionen, se exempelvis 

Jeihanipour et al. (2010 ) och Shafiei et al. (2010). 

 

På Chalmers tekniska högskola undersöker Fornell (2010) i ett pågående 

doktorandprojekt möjligheterna att bygga om ett pappersmassabruk till en etanol-

produktionsanläggning. En artikel från detta doktorandprojekt är Fornell et al. 2009, fler 

artiklar kommer publiceras under våren 2011. 

 

Bioenergikombinatets del i fjärrvärmesystem har tidigare studerats av Axelsson et al. 

(2009) där flera städer i Sverige (bl.a. Borås) har inkluderats i analysen. Skillnaden 

mellan Axelssons studie och vår är dels att Axelsson har större fokus på fjärrvärmesidan 

och dels att vi har analyserat mer detaljerat hur processerna energiintegreras internt och 

externt. 

 

Tidigare har en förstudie kring bioetanolproduktion i Borås utförts av Hang et al. (2008 ) 

tillsammans med SP Sveriges tekniska forskningsinstitut, Högskolan i Borås, Dalkia och 

Borås Energi och Miljö AB. Utöver detta har ett examensarbete utförts av Svenningsson 

(2007) där en etanolanläggning simulerades och processintegrerades. Båda dessa studier 

ligger till grund för vår studie. 
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2 Teori 

2.1 Användningsområden för etanol 

Etanol har ett flertal användningsområden inom industrin och i samhället. I industrin 

används etanol bland annat inom läkemedel och kemi, och i samhället används etanol i 

vardagliga produkter såsom parfymer, alkoholhaltiga drycker, lösningsmedel och 

rengöringsprodukter. Under de senaste åren har ordet etanol varit synonymt med 

drivmedlet etanol, vilket tydligt visas av en sökning på Google där de första hundra 

träffarna på ordet etanol handlar om biodrivmedel i någon form (Google.se 2010). En 

möjlig framtida potential för etanol är som råmaterial till kemiindustrin, exempelvis för 

produktion av gröna plaster. 

 

Etanol som biodrivmedel i E85 eller vanlig bensin har diskuterats flitigt i media under de 

senaste åren. Det stora intresset har framför allt sitt ursprung i att subventioner av olika 

slag har tagits fram för att gynna etanol som ersättning för bensin. Detta har medfört att 

vikten av att etanolen har en mindre miljöpåverkan än dagens bensinbränsle har fått en 

ökad betydelse. Flera studier har utförts för att jämföra etanol och bensin som drivmedel 

och slutsatserna varierar kraftigt beroende på vad som inkluderas i studierna och hur 

beräkningarna utförs. 

 

I denna studie tas inte ställning till etanolens lämplighet som drivmedel i Sveriges 

framtida energisystem. Vi konstaterar dock att etanol är kommersiellt producerbar från 

stärkelse och sockerrör redan idag, och att cellulosabaserad etanol sannolikt kommer 

kunna produceras lönsamt i framtiden. En stor fördel med cellulosabaserad etanol 

gentemot etanol från stärkelse är att den cellulosabaserade etanolen i Sverige inte 

konkurrerar på samma sätt med areal som kan användas till matproduktion.  

 

Vidare är det högst osannolikt att etanol kommer vara den enda lösningen på världens 

oljeberoende; starka kandidater till framtida drivmedel som kommer finnas parallellt är 

exempelvis biogas och el. Etanol kommer troligtvis ersätta bensin som drivmedel på både 

kort och lång sikt. De flesta är överens om att bristen på olja i framtiden kommer medföra 

att priserna blir alltför höga för att bensin ska vara lönsamt som drivmedel. Den dagen 

behöver tekniken för alternativa drivmedel finnas tillgänglig. 

 

 

2.2 Energikvoter för etanol från olika råvaror 

Även om vi inte tar ställning för eller emot etanol är det intressant att titta på några 

jämförande studier som pekar mot att etanolproduktion från lignocellulosa har en relativt 

hög energikvot (se Tabell 1). Energikvoten beräknas som produktens energiinnehåll 

dividerat med den insatta energimängden
1
. I detta sammanhang är det viktigt att påpeka 

att det är svårt att jämföra energikvoter från olika studier eftersom det finns flera olika 

sätt att utföra beräkningarna. Det är dock sannolikt att cellulosabaserad etanol är ett 

miljömässigt bra alternativ jämfört med etanol från de andra råvarorna.  

 

En stor förbättringspotential i en del av dessa siffror är att röta dranken till biogas i stället 

för att torka den till djurfoder, eftersom torkningen ofta utgör 40% av energibehovet 

(Börjesson 2006). En viktig del kring hur energikvoterna beräknas är hur den insatta 

                                                      
1
 I den insatta energimängden ingår ånga och el som krävs vid produktionen, råvarans 

energiinnehåll inkluderas inte. 
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energimängden fördelas mellan produkterna när flera slutprodukter samproduceras i en 

och samma anläggning. I denna studie har de samproducerade produkternas energiinne-

håll inte inkluderats, men energin för att exempelvis torka lignin har beaktats. Detta gör 

att energikvoten har allokerats helt till etanolen, och den kan därför vara högre än för vad 

andra studier redovisat.  

 
Tabell 1. Energikvoter (produktens energiinnehåll/insatt energimängd) för etanol från olika råvaror. 

Börjesson (2006) har gjort en sammanställning av flera andra studier och det är tydligt att det är stor 

spridning i resultaten beroende på hur beräkningarna utförs. 

Råvara Genomsnitt Spridning Referens 

Majs 1,4 0,7–2,8 Börjesson  (2006) 

Spannmål 1,6 1,0–2,3 Börjesson  (2006) 

Sockerbetor 1,8 1,2–2,5 Börjesson  (2006) 

Cellulosa 3,2 1,8–5,6 Börjesson  (2006) 

Sockerrör 9,2 9,0–9,3 BNDES and CGEE  (2008) 

 

 

2.3 Råvaror för etanolproduktion via jäsning 

Etanol framställs idag främst genom antingen hydrering av eten eller jäsning av socker. 

Inom industrin är hydrering av eten den dominerande produktionsmetoden, men denna 

studie fokuserar på framställning av etanol via jäsning. Råvaror för att tillverka etanol via 

jäsning kan delas in i tre grupper: 

 Sockerbaserade. 

 Stärkelsebaserade. 

 Cellulosabaserade. 

Gemensamt för dessa tre grupper är att råvaran består av sockermolekyler i någon form. 

Stärkelse och cellulosa är uppbyggda av långa kedjor av sockermolekyler, medan 

exempelvis sockerbetor och sockerrör innehåller rent socker. Vid en jämförelse mellan 

dessa tre råvaror är sockerbetor och sockerrör lättast att jäsa till etanol eftersom det 

praktiskt taget inte behövs någon förbehandling innan jäsningen. Det enda förbehand-

lingssteget som krävs är att separera ut sockret från växterna. När det gäller stärkelse och 

cellulosa behövs förbehandling för att bryta ned de långa kedjorna till socker som sedan 

kan jäsas. Cellulosa är svårare att bryta ned än stärkelse på grund av cellulosans mer 

ordnade, kristallina struktur. Exempel på stärkelsebaserade råvaror är vete, korn, majs och 

potatis. Cellulosaråvaror är exempelvis träd, halm, energigrödor, skogsavfall (grenar och 

toppar: GROT) och visst sorterat avfall (exempelvis textilier). 

 

Förutom cellulosa innehåller ofta de cellulosabaserade råvarorna hemicellulosa och 

lignin. Lignin består av stora makromolekyler med bensen-ringar. Hemicellulosa består 

av femvärda och sexvärda till skillnad från cellulosa som endast innehåller sexvärda. Det 

finns flera olika hemicellulosor, några exempel är: 

 glukomannan, 

 xylan, och 

 xyloglukan. 

Hemicellulosor består av förhållandevis korta kedjor av monosackarider (omkring 200 

monosackarider). De vanligaste monosackariderna i hemicellulosa är glukos, mannos och 

xylos. Andra viktiga monosackarider är galaktos och arabinos. Man ska inte luras av 

namnen på hemicellulosorna; exempelvis kan namnet xylan förleda en att tro att den 
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endast består av xylos, men i xylan finns även arabinos. Samma sak gäller glukomannan: 

förutom glukos och mannos består glukomannan även av galaktos. 

 

Cellulosa är en mer kristallin struktur än hemicellulosa och är därmed svårare att bryta 

ned. Cellulosa består endast av glukosenheter och kan bilda kedjor mellan 7 500 och 

15 000 enheter. Stärkelse har samma kemiska summaformel som cellulosa, (C6H12O6)n, 

men har inte samma kristallina struktur och har färre glukosenheter kopplade. 

 

Behovet av de olika råvarorna skiljer sig åt, en översikt visas i Tabell 2. Tabellen ger 

endast en fingervisning av råvarubehovet och mängden etanol som kan produceras; i en 

verklig anläggning beror resultaten på val av produktionsteknik och kvaliteten på råvaran.  

 

 
Tabell 2. Genomsnittliga etanolutbyten utifrån obehandlade råvaror (Jordbruksverket 2006). Värdena 

är genomsnitt, faktiska värden varierar med produktionsteknik och råvarornas kvalitet. 

Råvara Antal liter etanol från  

1 ton råvara 

Råvarubehov (kg)  

för 1 liter etanol  

Sockerrör 79 12,7 

Sockerbetor 97 10,3 

Potatis 118 8,5 

Trä 260 3,9 

Majs 373 2,7 

Vete 385 2,6 

 

 

 

2.4 Samproduktion av andra produkter 

De stora samproducerade produkterna vid etanolproduktion är fastbränsle (lignin), 

fjärrvärme, biogas (från dranken
2
) och CO2. Av dessa produkter har endast fjärrvärme 

inkluderats i studien, i övrigt har vi koncentrerat oss på etanolproduktionen. I denna 

studie har alltså de samproducerade produkternas energibehov helt eller till stor del 

inkluderats. Däremot har inte energiinnehåll för dessa inkluderats vid beräkning av 

energikvot. I en verklig anläggning är de samproducerade produkterna av stor vikt för den 

totala lönsamheten och energibalansen, framför allt fås ett bättre utbyte utifrån råvarorna. 

Inte heller har primärenergianvändningen per liter tagit hänsyn till att de samproducerade 

produkterna har förädlats vidare. Genom denna behandling är vi i denna studie 

konservativa vad gäller energianvändningen per producerad ”nyttighet”.  

 

Ligninfraktionen från hydrolysstegen med svagsyra kan användas som bränsle direkt eller 

efter torkning. Man kan också göra pellets för att underlätta transport och hantering. 

Dranken från destillationen kan rötas till biogas tillsammans med andra vätskeströmmar 

med organiskt innehåll; rötresterna kan användas till förbränning. Tidigare diskuterades 

att dranken skulle indunstas, men detta har mer och mer övergetts eftersom indunstning 

kräver relativt stora energimängder. 

 

 

                                                      
2
 Dranken är en (näst intill) alkoholfri rest från destillationen. Drank är en vätskefas med bland 

annat ojästa sockerarter och ej nedbruten cellulosa.  
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2.5 Olika typer av cellulosahydrolys 

Processen som används för att bryta ned cellulosa och hemicellulosa till sockerarter kallas 

hydrolys eller försockring. Vi har studerat enzymatisk hydrolys och svagsyrahydrolys, 

men beskriver också starksyrahydrolys i ett kort avsnitt. 

 

Ved består i huvudsak av cellulosa, lignin och hemicellulosa. Vid etanolproduktion är det 

sockermolekylerna i cellulosan och hemicellulosan som ska separeras för att sedan 

vidareförädlas till etanol. Ligninet skiljs bort i en egen delström som ska innehålla så lite 

socker som möjligt eftersom varje sockermolekyl är dyrbar för att få ett så högt 

etanolutbyte som möjligt. Gemensamt för alla etanolprocesser är att man i ett första steg 

uppluckrar träets struktur i en förbehandling. I förbehandlingen är det främst 

hemicellulosa som sönderdelas. I ett andra sönderdelningssteg är det cellulosan som bryts 

ned, denna sönderdelning kallas hydrolys eller försockring. Efter hydrolysen sker jäsning 

som når en etanolkoncentration på kring 3-5%. Etanolhalten höjs genom destillation följt 

av molekylsiktning (också kallat absolutering) tills man når en etanolhalt kring 99,5%. 

 

2.5.1 Svagsyrahydrolys 

Vid svagsyrahydrolys används en utspädd starksyra som aktiv kemikalie i nedbrytningen 

av cellulosa och hemicellulosa. Egentligen är alltså benämningen svagsyrahydrolys något 

missvisande eftersom det inte är en svagsyra som används, men eftersom 

svagsyrahydrolys är en inarbetad benämning i Sverige fortsätter vi att använda den. En 

principskiss för svagsyrahydrolys visas i Figur 1. 

 

Svagsyrahydrolys är den hydrolysmetod som har använts och utvecklats under längst tid 

när det gäller etanolproduktion och utvecklingen har kommit långt avseende utbyte och 

optimering av processen. Den vanligaste syran som används är svavelsyra (H2SO4), men 

även svaveldioxid (SO2) och fosforsyra (H3PO4) kan användas. En viktig faktor i valet av 

syra är kostnaden för själva syran. 

 

 
Figur 1. Principskiss för svagsyrahydrolys. 
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2.5.2 Enzymatisk hydrolys 

Två vanliga metoder vid enzymatisk hydrolys är SSF (Simultaneous Sacharification and 

Fermentation) och SHF (Separate Hydrolysis and Fermentation). Här inkluderas endast 

SSF eftersom den anses mest lovande. En fördel med SSF gentemot SHF är att det 

bildade sockret fermenteras vidare till etanol direkt; med SHF inhiberar det bildade 

sockret enzymreaktionen. En annan fördel med SSF är att endast ett kärl behövs för 

hydrolys och fermentering i stället för två kärl; detta sänker investeringskostnaden. En 

principskiss av enzymatisk hydrolys visas i Figur 2. 

 

Den stora vinsten med enzymatisk hydrolys är att högre utbyten är möjliga än vid 

svagsyrahydrolys, vilket gör att man utnyttjar råvaran på ett effektivare sätt. Ett problem 

med enzymatisk hydrolys jämfört med svagsyrahydrolys är att uppehållstiden är 3-4 dygn 

jämfört med en halvtimme. Detta betyder att större reaktionstankar behövs vid 

enzymatisk hydrolys, vilket innebär större investeringskostnader. 

 

 
Figur 2. Principskiss av enzymatisk hydrolys. 

 

2.5.3 Starksyrahydrolys 

Starksyrahydrolys studeras inte i detta projekt eftersom denna metod inte anses lovande 

för framtiden. Metoden innebär i korthet att syran som används vid nedbrytningen av 

cellulosa och hemicellulosa är av en högre koncentration än vid svagsyrahydrolys. Detta 

innebär att hydrolysen kan utföras vid en lägre temperatur än vid svagsyrahydrolys. Den 

största utmaningen med denna hydrolysmetod är att lyckas återvinna starksyran på ett bra 

sätt för att få en bättre ekonomi i processen. 
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3 Förutsättningar i studien 

I studien har bioetanolproduktion från cellulosa simulerats med hjälp av Aspen Plus. 

Följande fyra fall har inkluderats: 

1. Svagsyrahydrolys, 50 000 ton etanol per år. 

2. Svagsyrahydrolys, 100 000 ton etanol per år. 

3. Enzymhydrolys, 50 000 ton etanol per år. 

4. Enzymhydrolys, 100 000 ton etanol per år. 

För vart och ett av dessa simuleringsfall har energiintegrationen studerats med hjälp av 

pinchanalys. Pinchanalysen har delats upp i tre alternativa integrationsfall som förklaras 

närmare i kapitel 3.5. 

 

 

3.1 Processintegration och pinchanalys 

För att analysera hur de olika delprocesserna kan energiintegreras internt och hur 

etanolprocessen kan energiintegreras externt med ett kraftvärmeverk har den etablerade 

metoden processintegration använts. Nedan följer en översiktlig beskrivning av vad detta 

innebär. 

 

Enligt Energimyndigheten är processintegration ”… inte studier av hur processer kan 

integreras i sig utan snarare hur integrationen ska göras på mest rationellt sätt under olika 

givna inre och yttre förutsättningar”
3
. Detta innebär att man inte (endast) studerar hur 

energieffektiva varje processteg i en process kan bli, utan även hur de olika processerna 

kan interagera för att gemensamt komma till en lägre energianvändning än vad som skulle 

vara möjligt med ej integrerade, men ändå optimerade delprocesser. För att studera 

möjligheterna till processintegration används ofta pinchteknik, som är en metod för att 

systematiskt studera integrationspotentialen. För en grundlig genomgång av grund-

läggande pinchteknik, se t.ex. Linnhoff et al.  (1994). I detta projekt har etanol-

processerna modellerats i Aspen Plus och därefter utvärderats med pinchteknik i 

programvaran ProPI. 

 

I Figur 3 och 4 visas principerna för den externa integrationen respektive den interna 

integrationen som kan utföras med bioetanolprocessen och kraftvärmeverket. Valet av 

hydrolysmetod som beskrivs i kapitel 2.5 bestämmer vilka integrationsmöjligheter som är 

lämpliga. De externa integrationsmöjligheterna beror i huvudsak vad som finns i närheten 

av etanolanläggningen. Lämpliga integrationsparter skulle kunna vara kraftvärmeverk, 

pappersmassabruk eller stålverk. Oberoende av val av integrationspart på ångsidan är det 

en fördel om ett fjärrvärmenät finns i närheten för att överskottsenergi ska kunna 

användas i samhället. Intern energiintegration handlar om att anpassa de olika process-

avsnitten till varandra så att energiflöden kan återanvändas så mycket som möjligt. Det 

vanligaste exemplet är att destillationstornens arbetstryck anpassas så att återkokare och 

kondensor kan integreras. 

 

                                                      
3
 http://www.energimyndigheten.se/sv/forskning/Industriforskning1/Processintegration/  

http://www.energimyndigheten.se/sv/forskning/Industriforskning1/Processintegration/
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Figur 3. Principbild av hur den externa integrationen kan se ut mellan bioetanolprocessen och 

kraftvärmeverket. Ånga kan erhållas från kraftvärmeverket medan spillvärme levereras till 

kraftvärmeverket. 

 

 

 

 

 
Figur 4. Principskiss av energisituationen före och efter en intern processintegration. Genom att 

förändra drifttemperaturen i processenheterna kan värme återanvändas i flera steg för att därigenom 

spara ånga. 

 

 

3.2 Förutsättningar för processintegration i Borås 

I Borås finns ett välutbyggt fjärrvärmenät och fjärrkylanät. Dessa båda nät försörjs genom 

förbränning av huvudsakligen avfall och biobränsle. Vid fjärrkylaproduktionen används 

Ånga från kraftvärmeverk, 
massabruk eller annan industri

Fjärrvärme, torkning av 
biobränsle, växthus

Fordonsbränsle
Gröna kemikalier

Energibehov 

före integration

Energibesparing

Energibehov 

efter integration
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värme i absorptionsvärmepumpar för att generera kyla. Två huvudsakliga skäl bidrar till 

att det finns ett intresse för att bygga en drivmedelsfabrik i Borås:  

 Det finns en överkapacitet i anläggningen under den varma årstiden. 

 Fjärrvärmeunderlaget minskar successivt på grund av energieffektivisering av 

byggnader. 

Båda dessa skäl handlar om att det kan vara positivt ur lönsamhetssynpunkt att skapa en 

avsättning för ånga under en större del av året. 

Lastkurvan för fjärrvärme i Borås visas i Figur 5. Den fria kapaciteten syns i denna figur 

som en dal under sommarmånaderna. Ett minskat fjärrvärmeunderlag skulle kunna 

illustreras som en parallellförskjutning av hela lastkurvan nedåt. 

 

 

Figur 5. Lastkurva fjärrvärme i Borås.  
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Figur 6. Översiktsbild av Borås Energi och Miljös anläggning. (Källa: Borås Energi och Miljös 

hemsida.) 

 

Kraftvärmeverket i Borås (Ryaverket) har två avfallspannor (20 MW vardera) samt två 

biopannor (65 MW vardera). Typiska värden för biopannorna redovisas i Tabell 3. 

Avfallspannornas ånga håller en temperatur på cirka 410°C vid 50 bars tryck. 

 

 
Tabell 3. Typiska driftvärden för pannorna i Borås, siffrorna anger var i processen som 

processparametrarna gäller i Figur 7. 

Processparameter Typiskt värde 

Ångproduktion panna 75 ton/h 

(1) Ångtemperatur admission  490°C 

(1) Ångtryck admission 58 bar 

(2) Ångtemperatur avtappning [mättat] 131°C 

(2) Ångtryck avtappning 2,8 bar 

(3) Ångtemperatur kondens 93°C 

(3) Ångtryck kondens 0,78 bar 

(5) Fjärrvärmetemperatur fram 90°C 

(6) Fjärrvärmetemperatur retur 60°C 

Verkningsgrad panna 88% 

Verkningsgrad turbin 98% 

 

 

http://www.borasenergimiljo.se/images/18.7243a9a4125d5ad4db1800028939/ryaverket_illustration.jpg


20 

 

Panna

FV Retur

FV Fram

Bränsle

1

2 3

5

6

4

 
Figur 7. Principbild för ångsystemet med kraftvärmeverkets panna. 

 

I modellen bortser från kylaproduktion och värme via värmepumpar, då detta blir alltför 

specifikt för Borås. Detta skulle kunna läggas till, speciellt en viss kylaproduktion med 

absorptionskylmaskiner eftersom det energimässigt konkurrerar med en eventuell 

etanolfabrik. Ett höglastdygn används ca 4 MW kyla maximalt (2009). Om denna kyla 

produceras med absorptionsmaskiner med en verkningsgrad på 0,84 ger det en maxeffekt 

på ca 5 MW, och en medeleffekt om ca 2,5 MW. 

 

 

3.3 Råvaror i denna studie 

I denna studie inkluderas textil, GROT (grenar och toppar) och träflis som råvaror. 

Mängden textilier och GROT som kan finnas tillgängligt för etanolproduktion har 

uppskattats utifrån dagens energisystem och avfallsflöden i Borås. Eftersom mängderna 

textilier och GROT inte är tillräcklig enligt dessa uppskattningar har den återstående 

delen antagits vara träflis. 

 

Valet av råvara är viktigt för vilka förädlingsprocesser som är möjliga, vilka effekter som 

kan uppnås ur ett globalt systemperspektiv, och vilket utbyte som kan uppnås. Dock har 

valet av råvara sannolikt liten betydelse för just denna studie, eftersom möjligheterna till 

energiintegration mellan olika produktionsprocesser bör påverkas marginellt av val av 

råvara. Däremot kan det vara stora skillnader i utbyten för olika råvaror. En 

sammanfattning av råvarumängderna som har använts i studien återfinns i Tabell 4, 

råvarumängderna motiveras i de efterföljande styckena. 
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Tabell 4. Sammanfattning av mängden råvara som har använts i studien. Notera att 

råvarufördelningen beror på den årliga produktionsnivån av etanol (EtOH) och vilken 

tillverkningsprocess som simuleras (EH = Enzymatisk hydrolys, SH = Svagsyrahydrolys). 

Process Råvara Torrhalt Mängd råvara vid olika produktion 

   50 000 ton EtOH 100 000 ton EtOH 

EH & SH Textilier 90% 3 000 ton/år 3 000 ton/år 

EH & SH GROT 40% 30 000 ton/år 30 000 ton/år 

EH Träflis 45% 370 000 ton/år 770 000 ton/år 

SH Träflis 45% 610 000 ton/år 1 250 000 ton/år 

 

 

Siffrorna i Tabell 4 har tagits fram genom att i grova drag uppskatta vilka råvarumängder 

som är tillgängliga i Borås med omnejd. Textilråvaran som är tillgänglig för 

etanolproduktion har uppskattats till 3000 ton per år, vilket baseras på nedanstående två 

studier: 

 Enligt en plockanalys utförd på avfallsanläggningen Sobacken i Borås består 

avfallet i Borås uppskattningsvis av 6% textilier (Olofsson 2006). Totala 

mängden avfall i Borås är cirka 100 000 ton/år (Avfall Sverige 2009), vilket 

innebär att det finns 6000 ton textilier årligen. Av detta uppskattar vi att hälften 

(3000 ton) är sorterade fraktioner som går att använda vid etanolproduktion, det 

kan vara avfall från exempelvis Emmaus, Myrorna eller textilindustri. 

 Enligt Jeihanipour et al. (2009) finns det 17 000 ton textilier i Borås. 

Anledningen till att denna siffra skiljer sig från siffran i Olofsson  (2006) är 

troligtvis att olika avfallsleverantörer är inkluderade i studierna. Jeihanipour et al.  

antar att 25% av detta är tillgängligt för etanolproduktion, vilket innebär drygt 

4000 ton textilier. 

Mängden GROT som är tillgänglig för etanolproduktion i Borås har vi uppskattat utifrån 

Svensk Fjärrvärme (2009) där mängden GROT som kommer till Sobacken i Borås anges 

till 302 GWh/år. Av detta antas att 25% är tillgängligt för etanolproduktion vilket 

motsvarar knappt 30 000 ton GROT per år
4
. 

 

Utöver textilier och GROT har vi i modellerna använt träflis som råvara och antagit att all 

träflis har gran som bas. Tabell 4 visar att mängden textilier och GROT är begränsad i 

Boråsområdet, vilket betyder att en högre produktionsnivå medför att mer träflis behöver 

adderas. Med de studerade nivåerna av etanolproduktion blir träflis den dominerande 

råvaran. En viktig detalj i Tabell 4 är att det behövs väsentligt mer råvara för 

etanolproduktion med svagsyrahydrolys än med enzymatisk hydrolys.  

 

I denna studie tar vi inte ställning till huruvida de använda träflismängderna är 

tillgängliga i Borås med omnejd, men konstaterar att anläggningarna kräver ansenliga 

mängder träflis. Som jämförelse kan nämnas att Borås Energi och Miljö idag använder 

177 000 ton träflis i sitt kraftvärmeverk
5
. 

 

 

                                                      
4
 Effektivt värmevärde GROT: 2,6 kWh/kg (45% fukthalt, Bioenergihandboken 2010) 

5
 Enligt Borås Energi och Miljö (Ulveström 2010) används 590 000 m

3
 träflis årligen. 

Skrymdensiteten har antagits vara 0,3 ton/m
3
 flis (Novator Media 1996). 
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3.4 Andel cellulosa, hemicellulosa och lignin i 

råvarorna 

Andelen cellulosa, hemicellulosa och lignin varierar beroende på var råvaran är odlad och 

när den är odlad. För träråvara har vi använt andelar från Taherzadeh et al. (1997) och för 

textilierna har vi antagit att de innehåller 100% cellulosa. För GROT är det extra svårt att 

ange en representativ uppbyggnad, eftersom variationerna mellan olika partier är större än 

för träråvara. Variationerna beror på att andelen stora grenar och toppar skiljer sig åt 

mellan olika partier och att det är större andel bark i GROT än i stamved. Den större 

andelen bark gör också att det är mer extraktivämnen och metaller i GROT än i träflis. 

För GROT har vi antagit att 75% kommer från gran och 25% tall. Vidare har vi antagit att 

vår GROT innehåller 50% bark och 50% träflis.  

 

De använda beståndsdelarna i råvarorna redovisas i Tabell 5. Den mängd glukan som 

anges i tabellen finns framför allt i cellulosa medan mannan, galaktan och xylan finns i 

hemicellulosa. 

 

 
Tabell 5. Antagna beståndsdelar i torrsubstansdelen av de modellerade råvarorna (Taherzadeh et al. 

1997). Förkortningen extrakt. står för extraktivämnen. 

 glukan mannan galaktan xylan lignin extrakt. aska 

GROT 33,8% 7,7% 2,3% 4,1% 28,1% 21,7% 2,3% 

Textil 100%       

Träflis 45,6% 12,6% 2,2% 5,2% 28,2% 5,9% 0,3% 

 

 

3.5 Modellering av etanolproduktion 

Vid modelleringen av etanolproduktion har det kommersiella programmet Aspen Plus 

använts. Programmet har använts för att göra massbalanser och energibalanser i 

anläggningen och för att på ett relativt enkelt sätt kunna göra förändringar i indata och 

analysera konsekvenserna. Destillationen i anläggningen har modellererats detaljerat med 

hjälp av Aspen Plus. 

 

Det är viktigt att komma ihåg att resultaten som fås ut ifrån en sådan här modell till stor 

del beror på de förutsättningar som sätts upp för de olika delarna, exempelvis utbyten och 

temperaturer. För att modeller ska vara trovärdiga behövs kompletterande försök i 

laboratorium; i detta projekt kommer indata till modellerna från experiment som utförts 

på Högskolan i Borås. I modellerna har endast hexoser fermenterats.  Utbytena som har 

modellerats visas schematiskt i Figur 8 och 9. 
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Figur 8. Utbyten vid enzymatisk hydrolys, procentenheterna avser molbaserat utbyte per 

reaktionssteg. 

 
Figur 9. Utbyten vid svagsyrahydrolys, procentenheterna avser molbaserat utbyte per reaktionssteg. 

 

3.6 Studerade fall 

Fyra olika fall har simulerats och analyserats med hjälp av pinchteknik: två fall av 

enzymatisk hydrolys och två fall av svagsyrahydrolys. I vartdera teknikval har 

produktionsnivåerna 50 000 och 100 000 ton etanol per år studerats.  

 

Energitekniskt har sättet man värmer upp råvaran stor betydelse. I detta arbete har vi 

studerat tre olika alternativ: direktinjektion av 23 bars högtrycksånga (modellerad i Aspen 

Plus), direktinjektion av 3 bars och 23 bars ånga, samt ett mer teoretiskt 

integrationsalternativ där den ström som skall förbehandlas värms indirekt en stor del av 

vägen mot sin måltemperatur och endast tillsätts en liten mängd ånga för att åstadkomma 

basningseffekten. Dessa tre sätt skiljer sig pinchmässigt åt genom sättet att illustrera den 

kalla förbehandlingsströmmens värmebehov. Vid direktinjektion av högtrycksånga 

representeras strömmens värmebehov som en platå vi högtrycksångans temperaturnivå 

(Figur 10a), som två platåer representerande de två ångnivåernas temperaturnivåer 

(Figur 10b), eller som strömmens värmebehov uttryckt som ett linjärt 

uppvärmningsförlopp (Figur 10c). 

 

 

Enzymprocessen: 28 % totalt utbyte (kg/kg) från torrsubstans i råvarorna till etanol som produkt

Råvaror 1.00 kg glukan 1.00 kg mannan 1.00 kg galaktan

Förbehandling 19% 71% 71%

Hydrolys 90% 50% 50%

Totalt socker 1.02 kg glukos 0.95 kg mannos 0.95 kg galaktos

Fermentering 90% 90% 90%

Etanol 0.47 kg etanol 0.44 kg etanol 0.44 kg etanol

Svagsyraprocessen: 17 % totalt utbyte (kg/kg) från torrsubstans i råvarorna till etanol som produkt

Råvaror 1.00 kg glukan 1.00 kg mannan 1.00 kg galaktan

Förbehandling 19% 71% 71%

Hydrolys 38% 34% 9%

Totalt socker 0.55 kg glukos 0.90 kg mannos 0.82 kg galaktos

Fermentering 90% 90% 90%

Etanol 0.25 kg etanol 0.41 kg etanol 0.38 kg etanol
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Figur 10. Strömrepresentation beroende på hur strömmens värmebehov tillgodoses. Figur a visar 

Alternativ 1, figur b Alternativ 2 och figur c Teoretiskt alternativ. 

 

I alla fyra simuleringsfall kommer följande namngivning användas: 

a) Alt. 1: Endast en ångnivå används. 

b) Alt. 2: Två ångnivåer används. 

c) Teoretiskt: Strömmens linjära värmebehov används. 

I modellerna över etanoltillverkningen ges en del strömmar som startströmmar med 

tillstånd som är högre än vad som skulle finnas tillgängligt. Exempelvis har tvättvatten 

45°C som ingångsvärde, medan inkommande vatten i verkligheten måste värmas till 

dessa 45°C innan det kan användas. Inkommande vatten har antagits hålla en 

årsmedeltemperatur på cirka 10°C, vilket inte har ändrats för de olika fallen. På samma 

sätt har kylning av kondensat och produktströmmar som kan lämna systemet satts till 

30°C, då detta är en nivå som oftast sätts med hänsyn till termisk förorening, se t.ex. 

Ehlin et al. (2009). Torkad biomassa från tork har dock inte kylts till denna temperatur, då 

denna antas förs till biokraftvärmeanläggningen och förbränns kontinuerligt. 

 

I de beräkningar som gjorts har en etanoltillverkning integrerats mot ett kraftvärmeverk 

som motsvarar det befintliga i Borås vad gäller kapacitet och värmebehov. Man skulle 

även kunna integrera mot ett nytt, planerat, kraftvärmeverk, men i princip är det ingen 

större skillnad energitekniskt på grund av: 

 Fjärrvärmeunderlaget beror ej på kraftvärmeverkets utformning. 

 Oavsett admissionstillstånd sker avdrag av ånga vid 23bar (och i förekommande 

fall av 3 bar). Dessa avdrag beror på etanoltillverkningens utformning. 

En skillnad vid en etablering av ett nytt kraftvärmeverk är naturligtvis att en 

etanoltillverkning kan integreras som en baslast under årets alla dagar, medan vid en 

befintlig anläggning så måste tillverkningen integreras på ett sådant sätt att maximalt 

fjärrvärmebehov kan täckas. Samma hänsyn till tillgänglig kapacitet behöver därför inte 

tas i ett fall när integration av etanolprocessen sker mot ett nytt kraftvärmeverk. 

 

T

Q

T

Q

T

Q
a. b. c.
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4 Resultat och diskussion 

I detta avsnitt redovisas de processintegrationsstudier och modelleringar som har 

genomförts inom ramen för projektet. 

 

 

4.1 Svagsyrahydrolys 

I den svagsyraprocess som modellerats i detta projekt förbehandlas råvaran med ånga vid 

ca 190°C (Wingren 2005, Sassner 2007). De cellulosaarter som därvid frigörs som 

sockerarter avskiljs i ett tvättsteg och flashas i tre steg. Ånga frigörs vid denna flashning, 

denna ånga används i kaskad för att driva destillationsprocesserna, Sockerarterna förs 

direkt vidare till fermentering. Efter förbehandlingen förs slurryn av cellulosa till ett 

hydrolyssteg där vidare behandling sker med ånga, nu vid ca 215°C. Efter hydrolys sker 

ytterligare flashning innan sockerarterna förs till fermentation. I fermentationssteget 

omvandlas sockerarterna till i huvudsak etanol och koldioxid. Etanollösningen förs till 

destillation, som i denna processutformning sker i tre destillationstorn som är 

välintegrerade värmetekniskt med varandra.  

 

I alla fall av svagsyrahydrolys har vi inkluderat torkning av lignin men inte vidare 

förädling av drank. Det torkade ligninet kan med fördel samförbrännas i biobränsleeldade 

krafvärmeverk. Dranken skulle kunna föras till en biogasanläggning för produktion av 

biogas ur de kvarvarande sockerarterna.  

 

4.1.1 Fall 1: Produktion av 50 000 ton etanol/år genom 

svagsyrahydrolys 

I fallet med 50 000 ton etanol via svagsyrahydrolys krävs en ångmängd motsvarande 

16 MW ånga av 23 bar då teoretiskt integrationsalternativ studerats. Då Alt. 1 och Alt. 2 

studerats ser man att Alt. 1 som bara använder 23 bars ånga nästan fördubblar ångbehovet 

till 31 MW, se Figur 41 samt Tabell 6. Alternativ 2 ligger mellan teoretiskt fall och Alt. 1 

med ett ångbehov av 21 MW. Av platsutrymme visas endast avancerade pinchkurvor och 

integrationen mot varaktighetsdiagrammet för Alt. 1 och teoretiskt fall i rapporten. 

Figur 11 visar att runt 7 K sker en skarp ökning av både värme- och kylbehov. Detta 

beror på att destillationstornen är internt integrerade vid dessa T, och en ökning av T 

medför att tornen inte skulle kunna integreras. Att tornen är integrerade internt visar att 

man kan både genomföra intern processintegration såväl som extern, med t.ex. 

kraftvärmeverket, och att båda typer av integration är viktig. I denna studie skulle inte 

destillationstornen kunna integreras med kraftvärmeverket utan att ytterligare ångavdrag 

skulle ske från turbinexpansionen, och därmed bedöms det som gynnsammare att utnyttja 

flashångor (som inte kan föras till turbinen) till att värma destillationstornen.  
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Figur 11. Behovskurvor för Alt. 1 (Svagsyraprocessen, 50 000 ton etanol). Teoretiskt alternativ av 

processintegration. 

 
Figur 12. Kompositkurvor för hela etanolprocessen (inklusive destillationstorn). Globalt T = 5 K. 

Teoretiskt alternativ av processintegration. 

I Figur 12 visas kompositkurvor för hela etanolprocessen med det teoretiska alternativet. 

Som man kan se ligger destillationstornen som platåer i figuren med värmebehov vid ca 

100 och 140°C. I Figur 13 som visar kompositkurvan för bakgrundsprocessen
6
 har den 

kalla kompositkurvan en knyck nedåt vid pinchen, vilket innebär att en liten ökning av 

T för bakgrundsprocessen inte leder till speciellt mycket högre värmebehov. 

Bakgrundsprocessen kan därför designas för ett högre T än vad som indikeras i 

                                                      
6
 I begreppet förgrunds/bakgrundsprocess definieras förgrundsprocess som en speciellt utvald del 

av processen som man vill studera. Bakgrundsprocessen definieras då som resterande 

processavsnitt. I denna studie har konsekvent destillationstornen  lyfts ut för att representera 

förgrundsprocess, och övriga strömmar representerar bakgrundsprocess. 
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behovskurvorna i Figur 11. Detta leder normalt sett till billigare utrustning (mindre 

värmeöverförande yta). 

 

 
Figur 13. Kompositkurvor för etanolprocessen exklusive destillationstorn. Globalt T = 5 K. Teoretiskt 

alternativ av processintegration. 

 

Figur 14 visar att det finns ett värmeöverskott vid eller över 100°C motsvarande 28 MW. 

Detta överskott syns inte i Figur 12 då destillationstornen är inkluderade, eftersom den 

kalla kurvan ändrar form. I Figur 13 syns dock detta överskott. Trots det ökande 

värmebehovet vid Alt. 1 så är värmeöverskottet vid dessa temperaturer faktiskt mindre, ca 

27 MW i detta fall. Detta beror på att den kalla kompositkurvan ändrar utseende beroende 

på hur man definierar värmebehovet enligt de alternativ som behandlats ovan. De 

strömmar som svarar för värmeöverskottet kan man analysera genom att studera 

strömdata för varma strömmar, samt genom att konstruera ett värmeväxlarnätverk för 

systemet, och därmed studera vilka strömmar som ger överskottet. 
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Figur 14. Avancerade PI-kurvor för teoretiskt integrationsalternativ av 50 000 ton etanol via 

svagsyraprocess. Avancerade PI-kurvor beskrivs i Box 1. Globalt T = 5 K. 

 
Box 1. Beskrivning av avancerade PI-kurvor. Genom att studera dessa teoretiska kurvor kan man 

avgöra vid vilken temperaturnivå det är teoretiskt möjligt att tillföra eller bortföra värme vid så hög 

eller så låg temperatur som möjligt. 

 
 

 

 

Som man kan se i Figur 14 och 15 leder Alt. 1 till ett större värmebehov än det teoretiska 

alternativet, men även till ett större kylbehov. Däremot är värmeöverskottet vid eller över 

100°C i stort sett oförändrat, medan Alt. 1 får ett ökat kylbehov totalt sett. Det är därför 

intressant att undersöka hur man kan förbehandla råvaran på bästa sätt. Vid en möjlighet 

att förvärma denna indirekt kan en potentiellt stor energibesparing nås. Detta finns dock 

inte prövat enligt vad vi funnit i öppen litteratur. 
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THLC: Theoretical Heat Load Curve, beskriver den lägsta temperaturen 

värme behöver tillföras vid i processen.  

 

TCLC: Theoretical Cooling Load Curve, beskriver den teoretiskt högsta 

temperaturvinå värme kan bortföras vid.  

 

EHLC: Extreme Heat Load Curve, beskriver den högsta temperaturen värme 

behöver tillföras vid i processen (med tillgängliga utilities). 

 

ECLC: Extreme Cooling Load Curve, beskriver den teoretiskt lägsta 

temperatur som värme kan bortföras vid (med tillgängliga utilities). 
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Figur 15. Avancerade pinchkurvor för Alt. 1 (50 000 ton etanol via svagsyraprocess). Globalt T = 5 K. 

 

 
Figur 16. Etanolprocessen integrerad mot varaktighetsdiagram för fjärrvärme. Röd linje motsvarar 

effektbehov från fjärrvärmenätet utan en integrerad etanolprocess. Den gröna boxen visar med sin 

höjd mängden överskottsvärme som etanolprocessen kan bidra med till fjärrvärmesystemet och med 

sin bredd antalet dagar etanolprocessen kan köras under ett år. Blå linje visar hur effektbehovet från 

KVV till fjärrvärmesystemet ändras vid en integrerad etanolprocess för teoretiskt integrationsalterna-

tiv, då etanolprocessen kan förse fjärrvärmesystemet med överskottsvärme.  
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Figur 17. Etanolprocessen integrerad mot varaktighetsdiagram för fjärrvärme. Röd linje motsvarar 

effektbehov från fjärrvärmenätet utan en integrerad etanolprocess. Den gröna boxen visar med sin 

höjd mängden överskottsvärme som etanolprocessen kan bidra med till fjärrvärmesystemet och med 

sin bredd antalet dagar etanolprocessen kan köras under ett år. Blå linje visar hur effektbehovet från 

KVV till fjärrvärmesystemet ändras vid en integrerad etanolprocess för Alt. 1, då etanolprocessen kan 

förse fjärrvärmesystemet med överskottsvärme.  

 

I Figur 16 visas etanolprocessen inlagd i varaktighetsdiagrammet. Här ser man effekten 

16 MW uttagen under ett fjärrvärmebehov av 145 MW, vilket motsvarar ca 350 dagar 

(8400 h). Överskottsvärmet 28 MW (över eller lika med 100°C) från etanolprocessen illu-

streras med höjden på boxen. Principen för integrationen är att behovet av fjärrvärme 

skall kunna täckas under de kallaste dagarna på året. Därför antas här att etanolprocessen 

inte körs under de dagar som maximal effekt behövs för fjärrvärmenätet. Här kan man se 

att behovet av värme från kraftvärmeverket till fjärrvärmesystemet (blå kurva) helt 

upphör under ca 20 dagar per år.  Beroende på hur dellastegenskaperna för ångturbinen 

ser ut så kan detta påverka elproduktionen ytterligare. I fallet med integrerad etanolfabrik 

har man behov att producera 23 bars ånga vid en tidpunkt då fjärrvärmenätet har lågt 

kapacitetsbehov, och vid en mix av olika produktionstekniker hade det kanske hade varit 

mer effektivt att köra mindre värmeproduktionsanläggningar än kraftvärmeverket. I detta 

arbete har vi dock utgått från att kraftvärmeverket producerar el via ångturbinen även i 

låglastperioder. 

 

Skillnaden mellan Figur 16 och 17 består i att höjden på den gröna boxen (överskotts-

värme från etanolprocessen) är ca 1MW lägre i den senare figuren. Dessutom kräver 

Alt. 1 mer ånga vilket gör att processen läggs in under ca 135 MW fjärrvärmebehov. 

Detta gör att antalet dagar då etanolfabriken kan köras för fullt sjunker från ca 350 till 

330 dagar. Den största konsekvensen fås genom förlorad elproduktion där det teoretiska 

fallet resulterar i en förlorad elproduktion av ca 3,9 MW, medan Alt. 1 resulterar i en 

förlorad elproduktion av ca 7,5 MW. Förklaringen till den förlorade elproduktionen 

beskrivs i avsnitt 4.3. 
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4.1.2 Fall 2: Produktion av 100 000 ton etanol/ år genom 

svagsyrahydrolys  

 

I fallet med 100 000 ton etanol via svagsyrahydrolys krävs en ångmängd motsvarande 

32 MW ånga av 23 bar då teoretiskt integrationsalternativ studerats. Då Alt. 1 och Alt. 2 

studerats ser man att Alt. 1 som bara använder 23 bars ånga nästan fördubblar ångbehovet 

till 61 MW, se Figur 18 samt Tabell 6. Alt. 2 ligger mellan teoretiskt fall och Alt. 1 med 

ett ångbehov av 42 MW. Processtekniskt ändras inga parametrar eller flödesvägar jämfört 

med Fall 1, produktion av 50 000 ton etanol, skillnaden består i storleken av flödena. 

 

 
Figur 18. Behovskurva 100 000 ton etanol, teoretiskt integrationsalternativ. 

 

Figur 18 visar att både värme- och kylbehov ökar relativt lite förutom vid temperaturen 

7–9 K. Då destillationstornen är internt integrerade är detta orsaken till att ett högre T 

ger ett markant ökat värme- och kylbehov vid denna nivå. 
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Figur 19. Kompositkurva för hela processen 100 000 ton etanol, teoretiskt integrationsalternativ. 

Globalt T = 5K. 

 
Figur 20. Kompositkurva för processen exklusive destillationstorn, 100 000 ton etanol, teoretiskt 

integrationsalternativ. Globalt T = 5K 
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Figur 21. Avancerade pinchkurvor för teoretiskt integrationsalternativ. Globalt T = 5 K. 

Figur 21 visar att av det överskottsvärme som identifieras även i figurerna 18 och 19, så 

kan en stor del teoretiskt sett frigöras vid en temperatur av 100°C eller högre. Detta syns 

inte direkt i Figur 19 och 20. Däremot åskådliggörs denna potential i de avancerade 

processintegrationskurvorna, Figur 22. En del åtgärder som man inte gör vid traditionell 

design måste göras vid designen av det interna värmeväxlarnätverket. Detta inkluderar 

införande av mer värmeväxlaryta. 

 
Figur 22. Avancerade pinchkurvor för Alt. 1. Globalt T = 5 K. 
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Figur 23. Svagsyraprocessen, 100 000 ton inlagd i varaktighetsdiagram för fjärrvärme för teoretiskt 

integrationsalternativ.  Röd linje motsvarar effektbehov från fjärrvärmenätet utan en integrerad 

etanolprocess. Den gröna boxen visar med sin höjd mängden överskottsvärme som etanolprocessen kan 

bidra med till fjärrvärmesystemet och med sin bredd antalet dagar etanolprocessen kan köras under 

ett år. Blå linje visar hur effektbehovet från KVV till fjärrvärmesystemet ändras vid en integrerad 

etanolprocess för teoretiskt integrationsalternativ, då etanolprocessen kan förse fjärrvärmesystemet 

med överskottsvärme.  

 

 

 
Figur 24. Svagsyraprocessen, 100 000 ton inlagd i varaktighetsdiagram för fjärrvärme för Alt. 1. Röd 

linje motsvarar effektbehov från fjärrvärmenätet utan en integrerad etanolprocess. Den gröna boxen 

visar med sin höjd mängden överskottsvärme som etanolprocessen kan bidra med till fjärrvärme-

systemet och med sin bredd antalet dagar etanolprocessen kan köras under ett år. Blå linje visar hur 

effektbehovet från KVV till fjärrvärmesystemet ändras vid en integrerad etanolprocess för Alt. 1, då 

etanolprocessen kan förse fjärrvärmesystemet med överskottsvärme.  
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I Figur 23 visas etanolprocessen (teoretiskt integrationsalternativ) inlagd i varaktighets-

diagrammet. Här ser man effekten 32 MW uttagen under ett fjärrvärmebehov av 

130 MW, vilket motsvarar ca 310 dagar (7 440 h). överskottsvärmet 36 MW (över eller 

lika med 100°C) från etanolprocessen illustreras med höjden på boxen. Här kan man se 

att behovet av värme från kraftvärmeverket till fjärrvärmesystemet (blå kurva) helt 

upphör under ca 85 dagar per år.  I Figur 24 visas motsvarande diagram för Alt. 1, där 

överskottsvärmet från etanolprocessen uppgår till ca 52 MW. Processen är här utlagd 

under 287 dagar. 

 

4.2 Enzymatisk hydrolys 

Vid den enzymatiska processen förbehandlas råvaran vid ca 205°C med ånga (Wingren 

2005, Sassner 2007). I detta steg försockras en del av råvaran, och den försockrade 

slurryn kyls för att fermenteras i ett SSF-steg vid 35°C. Den fermenterade lösningen 

destilleras sedan av vid 78–135°C i tre destillationssteg. Av enzymhänsyn måste SSF-

processen ske vid låga temperaturer. I denna process förekommer principiellt därför två 

uppvärmningar, råvara till förbehandling samt värmning av inflöde till destillationskolon-

ner, samt två nedkylningar, kylning av sockerslurry innan fermentation samt kylning av 

produktströmmar. I alla fall av enzymatisk hydrolys har vi inkluderat torkning av lignin. 

 

4.2.1 Fall 3: Produktion av 50 000 ton etanol/ år genom 

enzymatisk hydrolys 

 

I fallet med en produktion av 50 000 ton etanol per år har etanolprocessen ett minimalt 

värmebehov av 14,6 MW (5,6 MW för bakgrundsprocessen) vid ett globalt T av 5K, se 

Figur 26 och 27.  

 

Kylbehovet uppgår i dessa fall till 35,4 MW (32,6 MW för bakgrundsprocessen). Värme-

behovet vid uppstart av anläggningen uppgår till ca 38 MW för full produktion. Som man 

kan se i behovskurvan, Figur 28, sjunker värmebehovet från en nivå kring 15 MW vid ett 

globalt T av ca 10K till en nivå runt 7 MW vid ett globalt T av ca 7K. Denna halvering 

av det externa värmebehovet kräver en investering i utökade värmeöverföringsytor, vilket 

leder till en optimering vid en detaljdesign av en anläggning, då investeringskostnaden 

vägs mot driftkostnaden, se Figur 25. Orsaken till den puckel som inträffar mellan ett T 

mellan 5 och 10 K beror på möjligheterna att integrera destillationstornen 

 

 
Figur 25. Total årlig kostnad som funktion av investeringskostnad och energikostnad. 

 

I bakgrund-/förgrundsfiguren för processen, Figur 29, kan man tydligt se att alla destill-

ationskolonnerna ligger väl integrerade med varandra, på så sätt att kondensorn till torn 3 

kan värma återkokaren i torn 2, vars kondensor i sin tur kan värma återkokaren till torn 1 

(för processbeskrivningar, se Bilaga 7.1). 
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Figur 26. Kompositkurvor för hela etanolprocessen (inklusive destillationstorn). Globalt T = 5 K. 

 

 
Figur 27. Kompositkurvor för etanolprocessen exklusive destillationstorn. Globalt T = 5 K. 
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Figur 28. Behovskurvor för hela etanolprocessen. 

 
Figur 29. Bakgrund/förgrundsanalys av etanolprocessen. Destillationstornen representeras av D1, D2 

och D3, medan den övriga etanolprocessen visas i blått.  

 

Figur 32 visar ett möjligt värmeväxlarnätverk för etanolprocessen. Nätverket är 

konstruerat för ett globalt T på 6K. Avancerade pinchkurvor (Nordman 2005) enligt 

Figur 30 visar att den nätverkslösning som konstruerats i Figur 32 även ger ett kylbehov 

om nästan 28 MW, varav ca 6.5 MW återfinns vid eller över 100°C (heldragen grön pil), 

vilket innebär att det kan återvinnas som fjärrvärme. THLC i Figur 30 visar dock att det 

finns en potential på drygt 11 MW värme att återvinna som fjärrvärme (streckad grön pil). 

Värmebehovet för processen består av värmning av råvaruströmmen till förbehandlingen 

med 6.9 MW i det teoretiska fallet. I modellen för detta fall har ånga använts för hela 

värmningen, men i processintegrationsstudien utnyttjades indirekt värmeväxling för att 

förvärma råvaran. Detta ger en besparing på halva ångmängden. Dock har inte iterationen 

att minska ångmängden motsvarande gjorts i modelleringsarbetet, vilket innebär att en 

större mängd vatten modelleras än vad som borde vara nödvändigt ur ett energitekniskt 
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perspektiv. Om processen kräver en viss mängd ånga per kilogram råvara för att 

förhydrolysen skall komma igång så borde detta sätta kravet för ångmängden som krävs. 

Vi har dock inte funnit detta eventuella samband i öppen litteratur. 

I alternativen 1 och 2 har ånga använts , vilket gett ett ökat behov av färskånga för 

etanolprocessen. 

 
Figur 30. Avancerade pinchkurvor för etanolprocessen för teoretiskt integrationsalternativ. TCLC och 

THLC är konstruerade för ett T på 6 K. Se Box 1 för förklaringar till kurvorna. 

 
Figur 31. Avancerade pinchkurvor för etanolprocessen för Alt. 1. TCLC och THLC är konstruerade 

för ett T på 5 K.  

 

För att starta upp processen krävs dock att både förbehandling och destillationstornen 

körs med ånga. Detta motsvarar det värmeväxlarnätverk som principiellt visas i Figur 33. 
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Normalt startas dock en process med lägre flöden, sedan ökar man flödena till dess att 

önskad produktion uppnåtts.  

 
Figur 32. Exempel på möjligt värmeväxlarnätverk för etanolprocessen. 

 
Figur 33. Exempel på nätverk med ånga för förvärmning och drift av destillationstorn. 

 

118 °C
4 4 143 143 1 144 144V1

5 5 99 99 20 99 99 21 100 100V20 C21

6 6 35 35 14 99 99V14

7 7 30 30 23 99 99C23

8 8 30 30 22 50 50 9 108 108 8 143 143C22 V9 V8

10 10 120 120 120 25 120 13 121 121V24 C25 V13

11 11 30 30 26 120 120C26

12 12 30 27 81 12 98 98C27 V12

16 16 56 56 28 66 66C28

18 18 85 85 7 96 96V7

21 21 109 109 6 110 110V6

22 22 30 30 19 109 109C19

23 23 30 30 18 100 100C18

24 24 30 30 17 46 46 11 79 79C17 V11

25 25 30 30 16 46 46 10 103 103C16 V10

27 27 34 34 15 35 35C15

2 2 10 10 45 45V9

3 3 24 24 89 89 94 94 114 114 29 205 205V14 V20 V24 H29

9 9 98 98 121 121V8

13 13 35 35 63 63V11

14 14 35 35 85 85V10

15 15 78 78 79 79V7

17 17 102 102 103 103 103 103V13 V6

19 19 72 73

20 20 135 135 136 136V1

26 26 10 10 35 35V12

139 °C
4 4 143 143 28 144 144C28

5 5 99 100 20 100 100C20

6 6 35 35 13 51 99V13

7 7 30 30 9 99 99V9

8 8 30 21 117 117 10 143 143C21 V10

10 10 120 121C22

11 11 30 30 23 120 120C23

12 12 30 30 24 98 98C24

16 16 56 56 25 66 66C25

18 18 85 96

21 21 109 110

22 22 30 30 26 109 109C26

23 23 30 30 27 100 100C27

24 24 30 30 11 46 46 5 79 79C11 V5

25 25 30 30 12 46 46 6 103 103C12 V6

27 27 34 34 4 35 35V4

2 2 10 10 29 45 45V9 V10

3 3 24 24 29 205 205H29

9 9 98 98 32 121 121H32

13 13 35 35 63 63V5

14 14 35 35 85 85V6

15 15 78 78 30 79 79H30

17 17 102 102 31 103 103H31

19 19 72 73

20 20 135 135 33 136 136H33

26 26 10 10 23 23 35 35V4 V13
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Integrationsmässigt mot fjärrvärmesystemet i Borås visar processen inlagd i varaktighets-

kurvan att ett uttag av ca 7 MW ånga är fullt möjligt under ca 354 dagar (8496 h) under 

året (total kapacitet är ca 160 MW, och därför kan etanolfabriken köras i princip så länge 

fjärrvärmenätet efterfrågar mindre än 153 MW), Figur 34. Höjden på boxen motsvarar 

den mängd överskotsvärme från etanolfabriken som kan matas mot fjärrvärmenätet (här 

all överskottsvärme över 100°C). Den röda kurvan i Figur 34 visar effektbehovet från 

kraftvärmeverket till fjärrvärmenätet utan en integrerad etanolfabrik. Den blå linjen visar 

hur effektbehovet från kraftvärmeverket sjunker då överskottsvärme från etanolfabriken 

används mot fjärrvärmenätet. 

 

Vid Alt. 1 då allt värmebehov tillgodoses med 23 bars ånga så ökar värmebehovet för 

processen till 14.4 MW, och mängden överskottsvärme ökar till ca 9 MW. Integrationen 

mot fjärrvärmesystemset är därför relativt oförändrat mot det som visas i Figur 34. 

Däremot påverkas elproduktionen, från att gå från ett elproduktionsbortfall på 1,7 MW 

ökar bortfallet till ca 3,5 MW vid Alt. 1, se även Tabell 6. 

 

 
Figur 34. Etanolprocessen med 50 000 ton etanol ur enzymatisk hydrolys integrerad mot 

varaktighetsdiagram för fjärrvärme. Röd linje motsvarar effektbehov från fjärrvärmenätet utan en 

integrerad etanolprocess. Den gröna boxen visar med sin höjd mängden överskottsvärme som 

etanolprocessen kan bidra med till fjärrvärmesystemet och med sin bredd antalet dagar 

etanolprocessen kan köras under ett år. Blå linje visar hur effektbehovet från KVV till 

fjärrvärmesystemet ändras vid en integrerad etanolprocess för teoretiskt integrationsalternativ, då 

etanolprocessen kan förse fjärrvärmesystemet med överskottsvärme.  

 

4.2.2 Fall 4: Produktion av 100 000 ton etanol/ år genom 

enzymatisk hydrolys 

I fallet med en produktion av 100 000 ton etanol per år ökar behovet av 23 bars ånga till 

ca 11 MW, medan överskottsvärmet vid 100°C uppgår till ca 35 MW  i teoretiskt 

integrationsalternativ, se Figur 35. Denna potential är uppskattad vid ett globalt T på 

6 K. Även i detta fall är det så att värme- och kylbehoven sjunker betydligt vid denna 

temperatur, då det ges möjlighet att fullt ut integrera destillationstornen. Figur 38 visar 

teoretiska värme- och kylbehov vid detta produktionsfall.  
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Då allt värme tillförs med 23 bars ånga, Alt. 1, ökar ångbehovet till 29.3 MW, medan 

tillgängligt överskottsvärme minskar till ca 20 MW.  

 

 
Figur 35. Avancerade pinchkurvor för en produktion om 100 000 ton etanol, teoretiskt 

integrationsalternativ.  

 

 
Figur 36. Avancerade pinchkurvor för en produktion om 100 000 ton etanol, Alt. 1 
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Figur 37. GCC för en produktion om 100 000 ton etanol. Globalt T = 6K. 

 

 
Figur 38. Behovskurvor för en produktion om 100 000 ton etanol. 

 

I Figur 39 visas etanolprocessen inlagd i varaktighetsdiagrammet. Här ser man effekten 

11 MW uttagen under ett fjärrvärmebehov av 145 MW, vilket motsvarar ca 352 dagar 

(8448 h). överskottsvärmet 35 MW (över eller lika med 100°C) från etanolprocessen 

illustreras med höjden på boxen. Behovet av värme från kraftvärmeverket till 

fjärrvärmesystemet (blå kurva) upphör helt under ca 85 dagar per år.  
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Figur 39. Etanolprocessen med 100 000 ton etanol ur enzymatisk hydrolys integrerad mot 

varaktighetsdiagram för fjärrvärme. Röd linje motsvarar effektbehov från fjärrvärmenätet utan en 

integrerad etanolprocess. Den gröna boxen visar med sin höjd mängden överskottsvärme som 

etanolprocessen kan bidra med till fjärrvärmesystemet och med sin bredd antalet dagar 

etanolprocessen kan köras under ett år. Blå linje visar hur effektbehovet från KVV till 

fjärrvärmesystemet ändras vid en integrerad etanolprocess för teoretiskt integrationsalternativ, då 

etanolprocessen kan förse fjärrvärmesystemet med överskottsvärme.  

 

4.3 Konsekvenser för elproduktionen i 

kraftvärmeverket 

Genom att en mängd ånga tas ut för att täcka behoven för etanolprocessen kommer 

mängden ånga som går genom turbinen att minskas, antingen genom att man gör ett 

direktavdrag vid admissionstrycket, eller genom att man har en avtappningspunkt vid 23 

bar, se Figur 7. Samtidigt kommer etanolanläggningen att kunna leverera tillbaka över-

skottsvärme till fjärrvärmesystemet, vilket resulterar i ett lägre behov av ånga till 

fjärrvärmekondensorn. Ju lägre tryck på ångan som krävs i etanolprocessen, desto mindre 

elproduktionsförlust uppstår i kraftvärmeverket. I Tabell 6 har ångbehovet av mättad ånga 

för de olika studerade fallen beräknats genom att ansätta att hela ångbehovet utgörs av 

kondensationsvärmet på den kondenserande ångan. Då ångan som avtappas är överhettad 

mättas denna genom vätskeinsprutning med mättad vätska av samma tryck. Den mängd 

överhettad ånga som behöver avtappas vid 23 bar erhålls då genom energibalansen: 

 

                                                                  
samt  

                        

 

På samma sätt beräknas mängden överhettad ånga som behöver avtappas vid 3 bar. 

 

Den förlorade elproduktionen har beräknats som förlorat expansionsarbete i turbinen 

genom ekvationen 
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Dagens maximala elproduktion är ca 15.3 MW med den befintliga turbinen, vars 

expansionsförlopp illustreras med en röd linje i Figur 40. 

 

 
Figur 40. Ångans expansion i turbinen inritad i h-s-diagram. 

 

Temperaturen man vill uppnå på den förvärmda råvaran sätter gränsen för vilken ångnivå 

som minst krävs för den slutliga uppvärmningen. Under denna nivå är det den 

värmetekniska utformningen av uppvärmningen som sätter gränserna för mängden 

primärånga som krävs.  
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4.4 Summering av simuleringsfallens 

energikonsekvenser 

Tabell 6 nedan sammanfattar alla de viktiga resultaten från processintegrationsstudien. 

Denna tabell innehåller även beräknade värden på energikvot och specifik primärenergi-

användning. Energikvoten har beräknats som kvoten mellan värmevärdet för den produ-

cerade etanolen (MJ) och primärenergibehovet för processen, uttryckt som kondensa-

tionsvärmet hos externt tillförd ånga (MJ). Den specifika primärenergianvändningen har 

slutligen beräknats som primärenergianvändningen per producerad enhet etanol (MJ/l). 

 

Figur 41 nedan visar en sammanställning av ångbehov för de olika studerade fallen. Som 

man ser i figuren har de enzymatiska processerna i stort sett endast halva ångbehovet som 

motsvarande svagsyraprocessalternativ. Den enzymatiska processen kan även utformas så 

att en del av ångbehovet för uppvärmning av råvaran kan utföras med trebarsånga. Detta 

vore möjligt även för svagsyraprocessen, men i denna kan internvärmeväxling tillämpas, 

vilket gör att endast 23 bar ånga kommer att användas som utility. Att använda trebars 

ånga istället för 23 bars medger att en del av elproduktionen kan behållas vilket syns vid 

en jämförelse mellan Figur 41 och 42.  

 

 
Figur 41. Ångbehov (mättad ånga av respektive ångtryck) för de studerade fallen.  

 

Elproduktionen påverkas som visas i avsnitt 4.3 av att avtappning av ånga måste ske för 

att tillgodose behoven i etanolprocesserna. Storleken på denna avtappning beror på dels 

vilken process som väljs, dels på hur processen kan processintegreras. Figur 42 visar att 

valet av provcess starkt gynnar den enzymatiska processen om en liten förlust av elprodu-

ktionskapacitet är viktig. I denna studie har vi jämfört med en anläggning som motsvarar 

kraftvärmeverket i Borås. Denna anläggning har en elproduktionskapacitet av ca 

15,3 MW med de pann- och turbindata som angetts. För den enzymatiska processen 

innebär produktionen ett elproduktionsbortfall på mellan 11 och 47 procent av den totala 

produktionen, och för svagsyraprocessen innebär produktionen ett elproduktionsbortfall 

på mellan 26 och 98 procent av den totala produktionen. Detta visar att med en 

produktion om 100 000 ton etanol med svagsyraprocessen räcker inte ett kraftvärmeverk 
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av Borås’ storlek till om inte uppvärmningen av råvaran kan ske på ett energiintegrerat 

sätt. 

 

Figur 42. Konsekvenser i form av minskad elproduktion från KVV till följd av etanolprocessens 

ångbehov. 

I Figur 43 nedan visas hur mycket överskottsvärme över eller vid 100°C som kan 

användas till fjärrvärme som blå staplar. Förlorad fjärrvärmeproduktion visas som röda 

staplar. Speciellt intressant att notera är att den enzymatiska processen har en högre 

potential att leverera överskottsvärme vid en hög temperatur än svagsyraprocessen vid 

teoretiskt alternativ av uppvärmningen av råvara. 

 

 
Figur 43. Potentiellt överskottsvärme från etanolprocessen samt förlorad fjärrvärmeproduktion på 

grund av ångavtappning. 
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Man kan även konstatera att den förlorade fjärrvärmeproduktionen i de flesta fall är större 

än det överskott som finns tillgängligt över 100°C. Däremot finns i alla studerade fall 

ytterligare överskottsenergi över 65°C som mer än väl täcker upp för den förlorade 

fjärrvärmeproduktionen (gröna staplar). Vid dessa temperaturnivåer är det dock mer 

kritiskt hur värmeväxling mot fjärrvärmenätet utförs. En annan slutsats som kan dras är 

att vid minskande fjärrvärmebov i omgivande samhälle behöver denna differens inte spela 

så stor roll. Däremot måste värdet av en etanoltillverkning vägas mot förlorad 

elproduktion i alla studerade processer. 
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Tabell 6. Sammanfattning av ångbehov, överskottsvärme och konsekvenser för elproduktion för de studerade fallen. Överskottsvärme från etanolprocessen definieras i detta fall som 

överskott högre än 100°C. Energikvoten beräknas som energiinnehållet i producerad etanol dividerat med insatt energimängd. 

Processfall Värmebehov, 

23 bar ånga 

Ångflöde, 

23 bar ånga 

Värmebehov, 

3 bar ånga 

Ångflöde, 

3 bar ånga 

Minskad 

elproduktion 

Potentiellt överskotts-

värme (TCLC)
1 

Energikvot Specifik 

primärenergi-

användning 

[Process, xx kton etanol, alt]]     [kW] [kg/s] [kW] [kg/s] [kW] [kW]     [-] [MJ/l] 

1. Svagsyra, 50, Alt. 1 30 875  16.6  -       -       7 584 27 050  1,67 14,1 

1. Svagsyra, 50, Alt. 2 20 804  11.2  -       -       5 110 16 979  2,48     9,5 

1. Svagsyra, 50, Teoretiskt 16 000  8.6  -       -       3 930 28 302  3,22     7,3 

2. Svagsyra, 100, Alt. 1 61 206  32.9  -       -       15 034 52 231 1,68 13,9 

2. Svagsyra, 100, Alt. 2 42 046  22.6  -       -       10 328 52 231 2,45 9,6 

2. Svagsyra, 100, teoretiskt 31 820  17.1  -       -       7 816 35 947 3,24 7,3 

3. Enzym, 50, Alt. 1 14 400  7.7  -       -       3 537 9 106 3,58 6,7 

3. Enzym, 50, Alt. 2 7 200  3.9  7 049     3.9     2 451 9 106 3,62 6,5 

3. Enzym, 50, teoretiskt 6 944  3.7  -       -       1 706 11 188 7,43 3,2 

4. Enzym, 100, Alt. 1 29 393  15.8  -       -       7 220 20 016 3,51 6,7 

4. Enzym, 100, Alt. 2 14 470  7.8  14 726     8.2     4 981 19 818 3,53 6,6 

4. Enzym, 100, teoretiskt 10 788  5.8  -       -       2 650 35 030 9,56 2,5 

1
 Energibalansen är inte komplett i denna tabell, därför kan inte Värmebehov och Potentiellt överskottsvärme jämföras helt och hållet.
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5 Slutsatser 

Vid ett införande av en etanolprocess till ett kraftvärmeverk som redan levererar 

fjärrvärme och el, och där etanolprocessen kräver extern tillförsel av ånga, kommer el- 

och fjärrvärmeproduktionen att minska. En del av fjärrvärmebortfallet kan dock täckas 

med överskottsvärme från etanolprocessen. 

 

För svagsyraprocessen sker ett relativt stort elproduktionsbortfall, vilket kommer att 

påverka intäktssidan betydligt. Elproduktionsbortfallet är mindre vid den enzymatiska 

processen, vilket är gynnsamt för denna teknik. Skillnaden mellan de teoretiska fallen av 

uppvärmning av råvara och de ”traditionella” är minst en faktor två, så den värmetekniska 

utformningen av uppvärmning av råvaran är oerhört viktig. 

 

Även om etanolprocessen kan leverera en stor mängd överskottsvärme över 100°C 

kommer avtappningen av ånga att leda till dels minskad elproduktion, dels minskad 

fjärrvärmeproduktion i kraftvärmeverket. Den minskade fjärrvärmeproduktionen genom 

avtappning av ånga kan i de flesta fall kompenseras genom överskottsvärmet från 

etanolanläggningen, men för att helt kompensera måste även överskottsvärme under 

100°C användas.  

 

För ett framtida etanolkombinat är det viktigt att tänka på de lokala förutsättningarna, 

exempelvis vilka externa integrationsmöjligheter och vilka råvaror som finns tillgängliga. 

Det också viktigt att undersöka hur många timmar ett etanolkombinat kan köras under 

året, detta bestäms till stor del av hur värmebehovet varierar under året lokalt på den 

aktuella orten. 

 

I modellerna är råvaran definierad som en modellsubstans som liknar gran, denna 

modellråvara kan behöva modifieras om man skall studera andra råvaror. I modellerna 

har pentoser inte fermenterats, vilket skulle kunna ge högre etanolutbyte. Att ändra 

modellen till att fermentera pentoser skulle förändra många led i energibalanserna och 

resultaten skulle därför skilja sig från de vi redovisat i denna studie. 

 

Indata till de simulerade modellerna kommer från experiment i laboratorium. För att 

säkerställa att processerna även fungerar i en verklig anläggning behövs utveckling och 

validering av experiment i fullskala.  

  

Valet av process påverkar stort behovet av råvara. En enzymatisk process behöver tack 

vare sitt högre utbyte endast ca hälften av den råvara som krävs för svagsyrahydrolys.  

Tillgången på råvara kan därför komma att styra valet av process. Utbytet av etanol 

baserat på torr råvara uppgår till ca 17 viktsprocent för svagsyrahydrolys, samt till ca 

28 viktsprocent vid enzymatisk hydrolys. Detta bidrar till att enzymatisk hydrolys 

använder mindre specifik primärenergi för att producera etanolen. Däremot kräver den 

enzymatiska processen större volymer på grund av längre uppehållstider, vilket leder till 

högre investeringskostnader än motsvarande processutrustning för svagsyraprocessen. 

 

Energikvoterna för de redovisade fallen som sammanfattas i Tabell 6 visar att etanol-

produktionen från cellulosaråvaran varierar mellan 1,27 till 3,24 för svagsyraprocessen 

beroende på processintegrationsalternativ, samt mellan 3,51 till 9,56 för enzymatisk 

process. I dessa siffror ingår att vi har allokerat torkning av fast restprodukt till 

etanolprocessen, samt inte tagit hänsyn till restproduktens energiinnehåll. Detta sätt att 

redovisa energikvoterna som vi valt att använda misskrediterar etanoltillverkningen 

jämfört med de siffror som redovisas i Tabell 1. Därför kan man utgå från att 

energikvoterna är bättre än de vi redovisat här. Det är dock vanskligt att göra en korrekt 

allokering av produktströmmar och energiflöden när man integrerar processer med olika 
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huvudsakliga uppgift. Vi har därför valt att lägga oss på en konservativ nivå, vilket gör att 

våra siffror får ses som ett ”worst case” för de studerade fallen. 

 

Ett annat sätt att uttrycka detta är att jämföra med energieffektivitet; denna redovisar 

insatt energi/liter produkter. För de redovisade fallen har som sagts ovan en del energi 

använts till att torka fast restprodukt. Trots detta redovisas flera alternativ i denna studie 

som ligger mellan 6 och 7 MJ/l (Etanol i sig har ett värmevärde om ca 23 MJ/l). De 

teoretisk alternativen för enzymatisk hydrolys visar en möjlighet att komma ner mot 

2,5 MJ/l. Det skall här observeras att teoretisk syftat på hur uppvärmningen av råvaran 

sker, det markerar inte en teoretisk lägsta nivå för energieffektivitet för 

bränsleproduktionen. 
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7 Bilagor 

7.1 Processbilder från Aspen Plus 

 
Figur 44. Översikt av svagsyrahydrolys 
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Figur 45. Svagsyrahydrolys: detaljerad bild på hydrolys och separation. 
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Figur 46. Svagsyrahydrolys: detaljerad bild av destillationen. 
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Figur 47. Översikt av enzymatisk hydrolys. 
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Figur 48. Enzymatisk hydrolys: detaljerad bild av förbehandlingen. 

 

 
Figur 49. Enzymatisk hydrolys: detaljerad bild av SSF-steget. 
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Figur 50. Enzymatisk hydrolys: detaljerad bild av destillationen. 
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7.2 Strömdata till pinchanalysen 

 
Tabell 7. Strömdata för svagsyrahydrolys, 50 000 ton/år, teoretiskt fall. 

Type Tstart Ttarget Q part 

   °C °C kW   Comments 

      Cold 10 45 1638 Group 1 Impregneringsvatten 

Cold 25 190 21291 Group 1 impregnerad råvara till pretreatment 

Hot 190 143.7 1000 Group 1 Flashångor efter pretreatment 

Hot 144.1 143.7 5938 Group 1 Flashångor efter pretreatment 

Hot 143.9 143.7 11809 Group 1 Flashångor efter pretreatment 

Hot 100.2 100 4413 Group 1 Flashångor efter pretreatment 

Hot 100.4 100 4801 Group 1 Flashångor efter pretreatment 

Hot 100.3 35 5315 Group 1 Socker från pretreatment 

Cold 140 215 10556 Group 1 impregnerad råvara till hydrolys 

Cold 10 45 1339 Group 1 Impregneringsvatten till impregnering 2 

Hot 84.6 35 5946 Group 1 
kylning av socker från hydrolys till 
fermentor 

Cold 10 45 0.04 Group 1 Tvättvatten till washer2 

Hot 100 30 1201 Group 1 Kylning av Flashkondensat (8) 

Hot 143.7 30 4194 Group 1 Kylning av Flashkondensat (18) 

Cold 48.3 120.4 17363 Group 1 Värmning solids till tork 

Hot 120.4 119.4 14351 Group 1 kondensation tork 

Hot 119.4 30 2462 Group 1 kylning av kondensvatten 

Hot 35 34 1537 Group 1 Temperaturhållning av fermentor 

Cold 35 63 2228 Group 1 Värmning feed dist 1 

Cold 35 85 5705 Group 1 Värmning feed dist 2 

Cold 78.2 79.2 6375 dist Återkokare Dist 1 

Hot 66.6 56.8 5581 dist Kondensor Dist 1 

Cold 102.9 103.9 8821 dist Återkokare Dist 2 

Hot 96 85 6735 dist Kondensor Dist 2 

Cold 72.5 120.6 1275 Group 1 Värmning feed dist 3 

Cold 135.8 136.8 7506 dist Återkokare Dist 3 

Hot 109.5 108.5 5534 dist Kondensor Dist 3 

Hot 108.5 30 489 Group 1 Kylning produkt 

Hot 135.7 30 1967 Group 1 Kylning drankdist 3 

Hot 79.3 30 3692 Group 1 Kylning drankdist 1 

Hot 103.9 30 7792 Group 1 Kylning drankdist 2 

 
Tabell 8. Strömdata för svagsyrahydrolys, 100 000 ton/år, teoretiskt fall.  

Type Tstart Ttarget Q part 

   °C °C kW   Comments 

Cold 10 45 3292 Group 1 Impregneringsvatten 

Cold 25.1 190 42507 Group 1 impregnerad råvara till pretreatment 

Hot 190 143.7 2001 Group 1 Flashångor efter pretreatment 

Hot 144.1 143.7 23468 Group 1 Flashångor efter pretreatment 

Hot 143.9 143.7 11905 Group 1 Flashångor efter pretreatment 

Hot 100.2 100 8847 Group 1 Flashångor efter pretreatment 

Hot 100.4 100 9543 Group 1 Flashångor efter pretreatment 

Hot 100.3 35 10657 Group 1 Socker från pretreatment 

Cold 138 215 20983 Group 1 impregnerad råvara till hydrolys 
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Cold 10 45 2661 Group 1 Impregneringsvatten till impregneriong 2 

Hot 85.4 35 11815 Group 1 
kylning av Socker från hydrolys till 
fermentor 

Cold 10 45 0.08 Group 1 Tvättvatten till washer2 

Hot 100 30 2396 Group 1 Kylning av Flashkondensat (8) 

Hot 143.7 30 8361 Group 1 Kylning av Flashkondensat (18) 

Cold 48.3 120.4 34518 Group 1 Värmning solids till tork 

Hot 120.4 119.4 28535 Group 1 kiondensation tork 

Hot 119.4 30 4897 Group 1 kylning av kondensvatten 

Hot 35 34 3072 Group 1 Temperaturhållning av fermentor 

Cold 35 63 4444 Group 1 Värmning feed dist 1 

Cold 35 85 11375 Group 1 Värmning feed dist 2 

Cold 78.2 79.2 13432 dist Återkokare Dist 1 

Hot 66.6 56.7 11132 dist Kondensor Dist 1 

Cold 102.9 103.9 17592 dist Återkokare Dist 2 

Hot 95.6 84 13432 dist Kondensor Dist 2 

Cold 72.5 120 2545 Group 1 Värmning feed dist 3 

Cold 135.8 136.8 15003 dist Återkokare Dist 3 

Hot 109.5 108.5 11060 dist Kondensor Dist 3 

Hot 108.5 30 977 Group 1 Kylning produkt 

Hot 99.6 30 3922 Group 1 Kylning drankdist 3 

Hot 79.3 30 7361 Group 1 Kylning drankdist 1 

Hot 103.9 30 15534 Group 1 Kylning drankdist 2 
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Tabell 9. Strömdata för enzymatisk hydrolys, 50 000 ton/år, teoretiskt fall. 

Type Tstart Ttarget Q 
    °C °C kW   Comments 

      Cold 10 45 1019 Group 1 Impregneringsvatten 

Cold 23.7 205 14400 Group 1 impregnerad råvara till pretreatment 

Hot 143.9 142.9 8995 Group 1 Flashångor efter pretreatment 

Hot 100.2 99.2 4340 Group 1 Flashångor efter pretreatment 

Hot 99.2 35 5200 Group 1 Slurry från pretreatment till SSF 

Hot 99.2 30 557 Group 1 Kylning av Flashkondensat (8) 

Hot 142.9 30 1992 Group 1 Kylning av Flashkondensat (18) 

Cold 97.5 120.5 622 Group 1 Värmning solids till tork 

Hot 120.5 119.5 6197 Group 1 kondensation tork 

Hot 120.3 30 1068 Group 1 kylning av kondensvatten 

Hot 97.5 30 11397 Group 1 Pressat från filterpress (till biogasreaktor) 

Cold 35 63 2260 Group 1 Värmning feed dist 1 

Cold 35 85 5913 Group 1 Värmning feed dist 2 

Cold 77.8 78.8 6260 dist Återkokare Dist 1 

Hot 65.9 56.4 5198 dist Kondensor Dist 1 

Cold 102.4 103.4 8175 dist Återkokare Dist 2 

Hot 95.9 84.7 6260 dist Kondensor Dist 2 

Cold 72 73 1 Group 1 Värmning feed dist 3 

Cold 134.8 135.8 8984 dist Återkokare Dist 3 

Hot 109.5 108.5 5836 dist Kondensor Dist 3 

Hot 108.5 30 489 Group 1 Kylning produkt 

Hot 99.6 30 1214 Group 1 Kylning drank dist 3 

Hot 78.8 30 3409 Group 1 Kylning drank dist 1 

Hot 103.4 30 7577 Group 1 Kylning drank dist 2 

Cold 10 35 2762 Group 1 Värmning av vatten till enzym, SSF 

Hot 35 34 1480 Group 1 Temperaturhållning Fermentor 
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Tabell 10. Strömdata för enzymatisk hydrolys, 100 000 ton/år, teoretiskt fall. 

Type Tstart Ttarget Q part 

   °C °C kW   Comments 

      Cold 10 45 2042 Group 1 Impregneringsvatten 

Cold 25 205 28940 Group 1 impregnerad råvara till pretreatment 

Hot 143.9 142.9 17996 Group 1 Flashångor efter pretreatment 

Hot 100.2 99.2 8682 Group 1 Flashångor efter pretreatment 

Hot 99.2 35 10400 Group 1 Slurry från pretreatment till SSF 

Hot 99.2 30 1127 Group 1 Kylning av Flashkondensat (8) 

Hot 142.9 30 4014 Group 1 Kylning av Flashkondensat (18) 

Cold 97.5 120.5 1236 Group 1 Värmning solids till tork 

Hot 120.5 119.5 12367 Group 1 kondensation tork 

Hot 119.5 30 2122 Group 1 kylning av kondensvatten 

Hot 97.5 30 22557 Group 1 Pressat från filterpress 

Cold 35 63 4166 Group 1 Värmning feed dist 1 

Cold 35 85 10613 Group 1 Värmning feed dist 2 

Cold 77.8 78.8 12414 dist Återkokare Dist 1 

Hot 65.9 56.4 10311 dist Kondensor Dist 1 

Cold 102.4 103.4 16204 dist Återkokare Dist 2 

Hot 95.2 83.9 12414 dist Kondensor Dist 2 

Cold 72 73 1 Group 1 Värmning feed dist 3 

Cold 134.8 135.8 18560 dist Återkokare Dist 3 

Hot 109.5 108.5 12270 dist Kondensor Dist 3 

Hot 108.5 30 981 Group 1 Kylning produkt 

Hot 135.8 30 3571 Group 1 Kylning drankdist 3 

Hot 78.8 30 7168 Group 1 Kylning drankdist 1 

Hot 103.4 30 15048 Group 1 Kylning drankdist 2 

Cold 10 35 5430 Group 1 Värmning av vatten till enzym, SSF 

Hot 35 34 2971 Group 1 Temperaturhållning Fermentor 
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