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Förord  
 

Detta projekt har genomförts inom Energimyndighetens program Etanolprocesser. Målet 

med projektet har varit att genomföra en syntesanalys av  forskning som genomförts och 

pågår i Energimyndighetens etanolprogram. I projektet har också ingått en demokörning, 

med kompletterande labstudie, för att verifiera de samlade forskningsresultaten, en sam-

manställning över det internationella kunskapsläget samt en tekno-ekonomisk analys. 
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Sammanfattning 
 

I projektet har en syntesanalys av forskningen i Energimyndighetens Etanolprogram ge-

nomförts. Resultatet av den forskning som har bedrivits har sammanställas för olika del-

steg och olika processkonfigurationer. Processalternativ för gran respektive vetehalm har 

tagits fram och jämförts. En verifiering i demoskala genomfördes för den utvalda proces-

sen för vetehalm tillsammans med en kompletterande labstudie, en teknoekonomisk ana-

lys samt en sammanställning över internationella kunskapsläget inom lignocellulosa-

etanolforskning och -produktion. 

 

Sammanställning över forskningsresultat från de två senaste programmen, Etanol från 

lignocellulosa (2007-2011) och Etanolprocesser (2011-2015), visade att det förekom färre 

projekt som kunde kategoriseras som Förbehandling, medan antalet projekt inom katego-

rierna Hydrolys/fermenterting och Hela processen ökade i det senare programmet jämfört 

med det tidigare. De framkom också att man i det senare programmet har generellt sett 

använt större skala än i det tidigare programmet. 

 

En sammanställning över forskningen inom processens olika delsteg visade att flera olika 

lignocellulosaråvaror har använts, men de vanligaste har varit gran och vetehalm. Val av 

syra, processbetingelser och även processutformning vid förbehandlingen har visats ha 

stor betydelse för efterföljande enzymatisk nedbrytning av cellulosa. Stort fokus har i 

programmen lagts på att utveckla jäst till att också konvertera pentoser, och då främst xy-

los, till etanol. Man har även utvecklat inhibitortoleranta jäststammar ofta i kombination 

med pentosjäsning. Flera projekt har studerat olika processutformningar för att kunna 

köra med högre TS (Total Solids)-halt i hydrolys och jäsning för att minska vattenan-

vändningen. Olika processkoncept för att öka etanolutbytet i pentosjäsningen har också 

utvecklats. Studier om processintegrering med första generationens etanolproduktion har 

visat på fördelarna för detta koncept. Tekno-ekonomiska beräkningar har utförts i ett antal 

olika projekt där man i de flesta fall har haft för avsikt att studera skillnader mellan olika 

processalternativ. Det ekonomiska utfallet är starkt beroende av antaganden för kostna-

der, produktmix, utbyten och lokalisering.  

 

Baserat på sammanställningen togs alternativa processkoncept fram för gran respektive 

vetehalm som råvara och för och nackdelar sammanställdes. För vetehalm genomfördes 

en demokörning utifrån det processkoncept som man enades om inom projektet.  

Detta innebar förbehandling enligt tidigare optimerade betingelser med H2SO4 som kata-

lysator, jäsning med xylosjäsande jäst av hela slurryn i en SSF (Simultaneous Saccharifi-

cation and Fermentation) med enzymatisk förhydrolys. Demostudien kompletterades med 

en labstudie för att förbereda inför demokörningen och öka dess värde. Labstudien inklu-

derade pentosjästpropagering, biogasproduktion från restströmmar och en integrerings-

studie. Resultatet från demokörningen visar på att en längre förhydrolys gynnade en 

högre och snabbare etanolproduktion. Dock uppnåddes inte målsättningen att nå en kon-

centration av 5 % etanol på grund av att jästen under de valda förhållanden, det vill säga 

satsvis jäsning med relativt höga halter icke vattenlösligt material och höga koncentrat-

ioner av furfural,  inte klarade att jäsa ut de hydrolyserade sockermonomererna.  

 

En teknoekonomisk analys av en i projektet definierad etanolprocess med gran som rå-

vara genomfördes. Analysen inkluderar en jämförelse mellan en fristående anläggning 

och en anläggning integrerad i ett urbant energisystem genom koppling med ett kraftvär-

meverk. Resultaten från analysen visar på vikten av integration av dylika bioraffinaderi-

anläggningar med befintlig infrastruktur 
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En teknoekonomisk analys av att kombinera stärkelsebaserad och lignocellulosabaserad 

(vetehalm) etanolproduktion genomfördes också. Etanol och DDGS (Dried Distillers 

Grains with Solubles) är de huvudsakliga produkterna i traditionell stärkelsebaserad eta-

nolproduktion. Analysen visar att detta alternativ (produktion av både etanol och DDGS), 

alternativt att en del av substratet för DDGS tillåts gå mot biogasproduktion är de mest 

lönsamma alternativen. Detta kräver dock en pentosjäsare för att maximera etanolutbytet 

vilket inte fungerar att använda i foderproduktion i dagsläget.  

 

Den internationella utblicken gav en bild över trender som i stort liknar de trender vi ser 

inom forskningen nationellt: mer forskningsaktiviter i pilot- och demoskala, fokus på 

höga TS-halter, utveckling av robust GMO-jäst för pentos- och hexosjäsning, integrering 

med första generationens etanolanläggningar samt med andra bioraffinaderikoncept. 

 

Under projektets gång har fortsatta forskningsbehov identifierats. Exempel på dessa be-

hov är förbehandling av nya typer av råvara och blandade råvaror, optimering av pen-

tosjästpropagering, processkoncept med hög TS,  utveckling av mer robusta mikroorgan-

ismer som omvandlar alla typer av socker och studier av bästa processutformning för ut-

nyttjande av dessa, optimalt utnyttjande  av alla restströmmar, vattenrening och utredning 

av möjlighet att recirkulera strömmar, optimal integrering med andra bioraffinaderipro-

cesser samt fortsatta systemstudier.  

 

Projektet har genomförts av representanter från SP, GEZAC AB, LTH, Chalmers, Borås 

Högskola och SP Processum, samt i nära samarbete med en referensgrupp med represen-

tanter från LTH, Umeå Universitet, Chalmers, Högskolan i Borås Lantmännen och 

SEKAB. 
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2 Inledning 
 

Produktion av etanol från lignocellulosa består av flera delsteg (Fig. 1). Lignocellulosa 

består av polymererna cellulosa, hemicellulosa och lignin. Cellulosa och hemicellulosa är 

polymerer uppbyggda av sockermonomerer varav en del kan, när de gjorts tillgängliga i 

monomer form, omvandlas till etanol av jäst. 

 

 
Fig 1. Schematisk översikt över de olika delstegen i en etanolprocess baserad på lignocellulosa 

som råvara. 

 

Används lignocellulosa som råvara för etanolproduktion kallas processen 2:a generation-

ens (2G) etanolprocess, till skillnad från 1:a generationen (1G) etanolprocess i vilken 

stärkelse- eller sockerinnehållande råvaror används. 

 

Lignocellulosa, i from av t.ex. halm eller träflis, behöver kraftig förbehandling för att 

stukturen i materialet ska brytas upp och bli tillgänglig för de efterföljande delstegen. 

Denna förbehandling kan t.ex. vara ångexplosion. I förbehandlingen kommer lignocellu-

losan att luckras upp samtidigt som en del av materialitet, främst hemicellulosan hydroly-

seras till monomerer. Efter förbehandling blir materialet tillgängligt för enzymatisk hyd-

rolys i vilken enzymer bryter ner återstående hemicellulosa och cellulosa till monomerer. 

Enzymer kan köpas in eller framställas på plats. Hur koncentrerat det förbehandlade 

materialet som hydrolyseras är anges genom andel WIS (Water Insoulble Solids), vilket 

också kan betecknas som SS (Suspened Solids). Sockermonomererna kan efter hydrolys 

jäsas/fermenteras till etanol med jästen Saccharomyces cerevisiae. Denna jäst kan natur-

ligt jäsa glukos och mannos (C6-socker, med sex kolatomer) till etanol. Vissa genetiskt 

modifierade stammar kan också jäsa xylos (C5-socker, med fem kolatomer). Jäst kan an-

tingen köpas in eller så har man ett jästpropageringssteg i processen där jästen odlas. För-

delen med att odla jästen på plats är att man i odlingen kan tillsätta en del av den hydroly-

serade råvaran och på så sätt adaptera jästen till de förhållanden som råder i jäsningsste-

get samt att den egenproducerade sockerlösningen kan användas som kolkälla. 

 

I materialet som ska hydrolyseras och jäsas finns flera olika typer av inhibitorer som kan 

påverka enzymer och jäst negativt. Dessa härrör från råvaran och frisätts eller bildas un-

der förbehandling och hydrolys, men kan också vara ämnen som tillsätts under de olika 

processtegen. Vissa av dessa inhibitorer kan omvandlas av jästen till mindre inhiberande 

ämnen och därför kan inhiberingen minska genom att jäsningen genomförs som en fed-

batch i vilken substratet tillförs kontinuerligt, till skillnad från batch i vilken allt material 

tillsätts initialt. Genom en fed-batch kan man också hålla låga sockerhalter i processteget 

vilket kan underlätta för samtidig jäsning av hexoser och pentoser. Man kan också genom 

detoxifiering minska koncentrationerna av inhibitorer. I en kontinuerlig process tillsätts 

och bortförs substrat och produkt kontinuerligt. I en kontinuerlig process behöver man i 

de fall jästen inte tillväxer tillräckligt snabbt tillsätta ny jäst kontinuerligt, recirkulera jäs-

ten eller på något sätt immobilisera den.   

 

Att ha separata delsteg för hydrolys och jäsning kallas SHF (Separate Hydolysis and 

Fermentation). Enzymerna som används till den enzymatiska hydrolysen kan inhiberas av 
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de bildade sockermonomererna (s.k. produktsinhibering). För att undvika eller minska 

denna effekt kan den enzymatiska hydrolysen och jäsningen göras i ett steg. Koncentrat-

ionen av sockermonomerer kan på så sätt hållas låg eftersom jästen kontinuerligt konsu-

merar sockermonomererna. Att på detta sätt kombinera hydrolys och jäsning kallas SSF 

(Simultaneous Saccharification and Fermentation).  

 

För att öka koncentrationen av etanol efter jäsningen destilleras vanligen vätskan från 

jäsningssteget. Detta är ett energikrävande delsteg och för att optimera processen efter-

strävar man därför höga etanolkoncentrationer i jäsningssteget. Den återstående dranken 

innehåller både lösliga ämnen och olösliga, t.ex. lignin och rester av cellulosa och he-

micellulosa. Det finns olika alternativ för hur denna återstod kan processas och tillvaratas. 

Lignin kan användas som utgångspunkt för vidare förädling till kemikalier. Ligninet i 

form av den fasta fraktionen av dranken kan alternativt förbrännas för produktion av el 

och värme. Vätskedelen som innehåller t.ex. oligomerer och monomerer kan rötas för 

produktion av biogas. För totalekonomin är det av avgörande betydelse att maximera vär-

det av alla delströmmar och minimera restströmmar som kräver reningssteg som inte 

skapar intäkter.  

 

3 Sammanfattning av forskningsresultat 
 

En sammanställning över forskningsresultat från Energimyndighetens två senaste pro-

gram inom området: Etanol från lignocellulosa (2007-2011) och Etanolprocesser (2011-

2015), genomfördes inom projektet. Fokus lades på det senare programmet. Resultat från 

tillgängliga slutrapporter har inkluderats i sammanställningen och för pågående projekt 

har information från ansökningar eller delrapporter inkluderats. Syftet med detta är att 

visa upp inom vilka områden det kan förväntas komma mer resultat inom forskningspro-

grammet.  

 

Dessa rapporter och ansökningar kategoriserades inom kategorierna 1) Förbehandling, 2) 

Hydrolys och jäsning, 3) Hela processen eller 4) Övrigt. I Fig. 2 ges en sammanfattning 

över denna kategorisering. Man kan se att det förekom färre projekt som kategoriserades 

som Förbehandling, medan antalet projekt inom de andra kategorierna ökade i det senare 

programmet. Dock avspeglar figuren bara antalet projekt inom varje kategori och reflek-

terar inte nödvändigtvis den totala omfattningen för respektive kategori. 
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Fig 2. Schematisk återgivning av antal projekt för de senaste två forskningsprogrammen (Etanol 

från lignocellulosa och Etanolprocesser) kategoriserade efter huvudsakligt innehåll. 

 

Rapporterna och ansökningarna har också kategoriserades utifrån vilken skala (lab-, 

PDU/pilot- eller demoskala) man har använt i respektive projektet. Kategoriseringen har 

gjorts för experimentella projekt och efter den största skalan som använts. Av kategorise-

ringen som åskådliggjorts i Fig. 3 framgår att man i det senare programmet har använt 

större skala än i det tidigare programmet. 

 

 
Fig. 3. Fördelning över vilken skala man använt sig av i experimentella projekt i de senaste forsk-

ningsprogrammen. 

 

Forskningsresultaten som presenteras i de respektive slutrapporterna har sammanställts 

under respektive delområde/processteg. Första underkapiltet berör Råvaror (3.1), vilket 

följs av delkapitel för delstegen Förbehandling och sur hydrolys (3.2), Detoxifiering 

(3.3), Enzymatisk hydrolys (3.4), Jästpropagering (3.5,) Jäsning (3.5). Efterföljande 

underkapitel sammanfattar resultat inom Processkoncept (3.7), Processintegrering med 

andra processer (3.8) och Tekno-ekonomiska analyser (3.9). 

 

Många projekt spänner över mer en ett av delområdena som sammanfattas i respektive 

underkapitel eller styckeindelning och samma projekt kan därför förekomma på flera stäl-

len. Detta medför att man inom varje underkapitel får information om vad som gjorts 

inom detta delområde oavsett vilken avgränsning man haft i de olika projekten.  

 

3.1 Råvaror 
 

Till skillnad från tidigare program då fokus låg på vedråvara och framförallt gran som rå-

vara har i senare program flera olika råvaror studerats. Lignocellulosaråvaror som använts 

inom de olika forskningsprojekten är gran, björk, tall,  poppel, vetehalm, sockerrörs-

bagass, majsblast, kornhalm och vetekli. De dominerande råvarorna har varit vetehalm, 

och gran. Andra råvaror som används, främst för jästpropagering och i studier med integ-

ration med första generationens etanolprocess, är t.ex. vetemjöl och melass. Råvarorna 

prepareras på olika sätt beroende på typ av råvara, krav på renhet och de krav som pro-

cessutrustning och processbetingelser ställer. Vedråvara flisas, agroråvaran hackas, för-

oreningar avlägsnas genom sållning etc. 
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3.2 Förbehandling och sur hydrolys 
 

Efter preparering av råvaran förbehandlas materialet på olika sätt för att skapa bästa möj-

liga förutsättningar för efterföljande hydrolys av cellulosa och höga etanolutbyten vid 

jäsningen. Förbehandlingen kan utföras på många olika sätt; i vattenlösning vid hög tem-

peratur (hydrotermisk förbehandling) eller i organiska lösningsmedel (organosolvförbe-

handling t ex i etanol). Hydrotermisk förbehandling kan genomföras både surt och alka-

liskt. Den dominerande processen som praktiserats i etanolprogrammen och nu också 

kommersialiseras av SEKAB är hydrotermisk förbehandling vid sura betingelser. Det in-

nebär att merparten av hemicellulosan hydrolyseras och löses upp medan merparten av 

cellulosa och lignin blir kvar i den fasta återstoden. Typiska intervall för processbetingel-

ser är pH 1,5-4, temperatur 170-210 °C och reaktionstider 5-20 minuter.    

 

3.2.1 Effekter på olika råvaror 
 

Flera olika råvaror, enligt punkt 3.1, har studerats inom projekten. I en studie (P34318-1) 

utvärderades förbehandlingseffekter i demoskala på flera olika råvaror och de man under-

sökte var vetehalm, GROT, poppel, tallflis och majsblast. De flesta försöken utfördes 

med vetehalm. Slutsatsen var att det processmässigt fungerade bra att köra dessa olika rå-

varor i demoanläggningen även om GROT kan orsaka en del hanteringsmässiga problem. 

Några viktiga slutsatser från försöken med vetehalm var att man kan använda mildare be-

tingelser, både vad gäller syratillsats och temperatur, än för vedråvara.  

 

Några projekt har studerat blandningar av olika råvaror. Inom projektet P35355-1 har in-

blandning av bark i granflis studerats. Förbehandling gjordes med olika inblandningar av 

bark i granflis, från 0% till 100% (dvs ren bark), vid 210°C, 2.5% SO2 och 5 min. Sock-

erutbytet efter förbehandling och enzymatisk hydrolys var högst för ren flis (91%) och 

sjönk till ca 85% vid inblandning av upp till 30% bark och var lägst (57%) för ren bark. 

Detta tyder på att förbehandlingen måste göras mer kraftfull ju mer bark som blandas in i 

granflis, åtminstone när mer än 30% bark finns med. Detta hänger delvis ihop med att 

barken är mer buffrande. Ett alternativ är att behandla barken före förbehandlingen för att 

reducera mängden buffrande ämnen i barken. Däremot var jäsbarheten likartad för de 

olika hydrolysaten från förbehandlingen vilket gör att man kan dra slutsatsen att barken 

inte verkar inhiberande på jästen, åtminstone inte vid de förbehandlingsbetingelser som 

studerats.  

 

I ett pågående projekt (P38777-1) optimeras förbehandling och efterföljande omvand-

lingssteg från blandade råvaror. De råvaror som studeras är främst blandningar av olika 

träslag såsom barrved och lövved, men även blandning av restprodukter från jordbruk 

såsom vetehalm och majsblast. Avsikten är att undersöka ifall det går att finna förbehand-

lingsbetingelser för blandningarna som skulle innebära ökad flexibilitet vad gäller råvaru-

sammansättningar och eventuellt billigare råvaror om man inte behöver sortera dem. Mål-

sättningen är att uppnå ett etanolutbyte på 80% av teoretiskt möjligt (baserat på C6-

socker) och en etanolkoncentration på minst 5 vikts-%. För blandningen av agroråvaror 

visade det sig i detta fallet möjligt att uppnå målen medan det för blandningen av gran 

och björk visade sig vara mycket svårt p.g.a. kraftig inhibering av jästen. 

 

För granflis har man studerat inverkan av flisstorlek. Vid förbehandling och hydrolys av 

granflis påverkades sockerutbytet inte om flisstorleken var mellan 1 och 6 mm (P22595-

1). Man visade också att impregnering med SO2 i 20 min. gav högre utbyte av hemicellu-
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losasocker vid förbehandling än impregnering i 5 min. Förbehandlingen genomförders i 

PDU-skala.  

 

3.2.2 Val av katalysator och betingelser 
 

De katalysatorer som använts vid förbehandlingen är främst H2SO4 och SO2. I ett projekt 

(P35790-1) har man jämfört dessa båda katalysatorer. Projektet var inriktat på att för-

bättra utbytet av etanol från barrved och att nå en etanolkoncentration på minst 4.5 vikts-

% efter SSF. Man studerade främst förbehandlingssteget för att verifiera potentialen för 

en granbaserad sockerplattform samt ge underlag för teknisk-ekonomiska utvärderingar 

av fullskaleanläggningar. Förbehandling av gran med SO2 som katalysator gav en slurry 

som lättare bröts ner av enzymer och resulterade i ett högre etanolutbyte efter jäsning 

jämfört med impregnering med H2SO4. Det högsta etanolutbytet, 261 liter per ton råvara 

(motsvarande 64% av teoretiskt) erhölls efter förbehandling vid 20 bar (motsvarande 212 

°C) efter impregnering med SO2. Den högsta etanolkoncentration som uppnåddes i stu-

dien var 4.4 vikts-%. 

 

Man har även studerat förbehandling med organiska syror, såsom ättiksyra och mjölksyra. 

Dels kan dessa bildas om man ensilerar olika halmmaterial för längre hållbar lagring och 

dels så kan de omvandlas till biogas i den anaeroba jäsningen i vattenreningssteget vilket 

minskar miljöpåverkan jämfört med oorganiska syror. I projektet (P31805-1) studerades 

förbehandling av bagass med mjölksyra vilket gav både lagringsbeständighet och högre 

glukosutbyte efter 1 månads lagring jämfört med SO2-förbehandling. I samma projekt vi-

sade man för vetehalm att fosforsyra som katalysator gav högst etanolutbyte i jämförelse 

med ättiksyra och auotohydrolys med enbart vatten. Även om fosforsyra är en oorganisk 

syra så kan den vid neutralisering med ammoniak ge näring åt den anaeroba jäsningen. 

Man studerar  även förbehandling av vetehalm med organiska syror i ett pågående projekt 

(P35354-1). 

 

I projekt P37821-1 har man studerat integration av första och andra generationens etanol 

med fokus på foderkomponenten DDGS (Dried Distillers Grains with Solubles). Vete-

halm och vetekli har använts som  råvaror och man har undersökt förbehandling med fos-

forsyra. Detta kommer man att studera vidare inom projektet i ett pågående fortsättnings-

projekt (P37821-2).  

 

I projekt P31796-1 undersökte man möjligheten att använda filamentösa svampar för eta-

nolframställning. I projektet studerades svampens förmåga att bilda etanol från gran och 

björk förbehandlad med en jonisk vätska, NMMO (N-methylmorpholine-N-oxide). För-

behandlingsparametrar som studerades var storleken på flisen och uppehållstid. Bäst re-

sultat uppnåddes med träflis mindre än 2 mm och en uppehållstid på 5 timmar. 

 

Även alkalisk förbehandling har studerats inom programmet. I projektet (P30478-1) har 

man studerat alkalisk massakokning, med natriumhydroxid och natriumkarbonat, av gran- 

och björkflis följt av enzymatisk hydrolys och jäsning av den fasta fiberfraktionen som 

återstår (bestående av främst cellulosa). Innan kokningen behandlades materialen med 

vatten vid 180 °C i 80 min, dvs en hydrotermisk förbehandling, där en stor del av he-

micellulosan löstes ut. Resultaten visar att det är möjligt att nå ca 200-250 liter etanol per 

ton råvara (TS). Man såg i stort sett ingen skillnad mellan gran och björk trots att he-

micellulosan i gran består till största del av hexoser, kanske främst för att en större del av 

hemicellulosan inte utnyttjades. 
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I ett uppföljningsprojekt (P30478-2) utvärderades etanolframställning efter alkalisk de-

lignifiering av GROT, asp och hampa. Sodaprocessen (d.v.s. svavelfri alkalisk delignifie-

ring) fungerade väl för alla material, men GROT var svårast att delignifiera. Högsta eta-

nolutbytet efter SSF i labförsök var ca 80 % med asp och hampa, vilket var högre än för 

GROT. Ett försök i demoskala utfördes med kraftmassa från ett svenskt massabruk. Ge-

nomförandemässigt blev försöket lyckat, men osäkerheter i massbalanser innebar stor 

spridning i utbytesberäkningarna. Utbytet av etanol i relation till teoretiskt maximalt eta-

nolutbyte från ingående mängd hexoser i massaströmmen varierade mellan 50-88 %. 
 
I en karakteriseringsstudie (P32673-1) av granslurry som förbehandlats vid olika beting-

elser i satsvis pilotskala respektive kontinuerlig demoskala korrelerades materialegen-

skaper  till enzymaktivitet.  Den enzymatiska hydrolysen gynnas av större porvolym som 

skapas vid kraftigare förbehandlingsbetingelser. En klar skillnad påvisades mellan satsvis 

förbehandling i PDU-skala och kontinuerlig förbehandling i demoskala. Den gynnsamma 

effekten av kontinuerliga förbehandling tillskrivs bl a mekanisk behandling, impregne-

ringseffektivitet och uppvärmningstid vilket sammantaget  möjliggör att mildare betingel-

ser kan utnyttjas. Detta medför att förbehandlingen kan köras vid 5-10 °C lägre tempera-

tur för att nå samma effekt. Processutvecklingsenheten i Lund (PDU) uppgraderas med en 

kontinuerlig förbehandlingsreaktor i ett pågående projekt P37352-1). 

 

Sur hydrolys  

 

Även om enzymatisk hydrolys har använts i de allra flesta projekt inom programmet så 

har sur hydrolys också studerats. I projektet P30626-1 har man studerat olika processbe-

tingelser för sur hydrolys av gran och tall genom satsvis ångbehandling med H2SO4 som 

katalysator som ett underlag för körning i demoskala i ”Bioenergikombinat Härjedalen”. 

Olika betingelser i både enstegs och tvåstegs förbehandling/sur hydrolys undersöktes och 

utvärderades med antingen ren jäsning (dvs motsvarande process med sur hydrolys) och 

med SSF av producerad slurry (motsvarande en enzymatisk process). Det maximala eta-

nolutbytet för sur hydrolys erhölls vid tvåstegs sur hydrolys där första steget utfördes vid 

190 °C, 0.75% svavelsyra, 10 minuter och steg 2 vid 210 °C, 2% svavelsyra och 4 minu-

ter. Etanolutbytet blev ca 220 L/ton råvara. Jäsningen krävde dock en adaptering av jäs-

ten, genom odling på hydrolysat, och helst en fed-batch jäsning då hydrolysatet var 

ganska toxiskt. Högst etanolutbyte erhölls i den enzymatiska processen med enstegs sur 

förhydrolys med SO2 som katalysator (ca 3%) vid två temperaturnivåer (190 °C i 2 min 

följt av 200 °C i 5 min) följt av SSF. Etanolutbytet blev i detta fall ca 300 L/ton råvara.  

 

3.3 Detoxifiering 
 

Detoxifiering görs för att minska risken för inhibering i av jäsningen och också av den 

enzymatiska hydrolysen. Genom detoxifiering minskar man mängderna inhiberande äm-

nen i det förbehandlade materialet. I projektet P35844-1 har man tagit fram en teknik för 

detoxifiering genom tillsats av små mängder svaveloxianjon. Denna tillsats gör så att 

hämmande substanser sulfoneras och stör då inte längre enzymer eller mikroorganismer. 

Denna teknik har i projektet också verifierats i demoskala med olika kommersiella en-

zympreparationer.  

 

I en annan studie (P35367-1) har detoxifiering med sulfit och ditionit jämförts med 

natriumborhydrid. De förstnämnda har positiva effekter både på jäsning och enzymatisk 

hydrolys medan natriumborhydrid endast har positiv effekt på jäsning. Detta pekar på 

fundamentala skillnader i inhiberingsmekanismerna för mikroorganismer och cellulosa-

nedbrytande enzymer.  
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Effekterna av detoxifiering är beroende av andra parametrar i processen och i ett projekt 

(P35790-1) studerade man effekter av detoxifiering men fick inte ett ökat etanolutbyte 

med en jästkoncentration på 3 g/liter. En hypotes var att det kan vara annorlunda om jäst-

koncentrationen reduceras. 

 

3.4 Enzymatisk hydrolys  
 

I programmet har få projekt fokuserat på enzymframställning. Ett undantag är ett projekt 

(P30800-1) där man utvecklade mutanter av Trichoderma atroviride och jämförde deras 

enzymer med enzymer från T. reesei samt med kommersiella enzymer. Enzymerna fram-

ställdes på gran förbehandlad genom ångexplosion efter SO2-impregnering. Man testade 

både supernatantlösningar och den oseparerade jäsningsvätskan, innehållande svamparna 

och fast återstod. Man fann att supernatant från T. atroviride hydrolyserade förbehandlad 

gran bättre än supernatant från T. reesei men att hydrolysen förbättrades i båda fallen om 

hela vätskan användes (särskilt för T  reesei vilket tyder på att en stor del av enzymerna 

finns adsorberade på det fasta materialet). I jämförelse med kommersiella enzymer var 

supernatant från T. atriviride liksom hela jäsningsvätskan från T. reesei lika bra. Detta vi-

sade att man kan producera enzymer ”on-site” från lignocellulosahydrolysat.  

 

I lab har man visat att omrörningen har stor effekt på enzymatisk hydrolys av t.ex. gran, 

men mindre effekt på t.ex. Arundo donax. I ett projektet (P37896-1) visade man att hyd-

rolysen gick bättre med ökad omrörning, men att det krävs lägre specifik omrörningsef-

fekt vid uppskalning för samma hydrolyshastighet. Reologiska egenskaper hos förbe-

handlad gran undersöktes också i ett projekt (P22571-2). Omrörning visade även här stor 

påverkan på hydrolyshastigheten. För gran sjunker viskositeten långsammare vid enzy-

matisk hydrolys än för många andra råvaror vilket gör att omrörningen får större effekt.  

 

Främst kommersiella enzympreparat har alltså används i de olika projekten. I ett projekt 

(P35358-1) har man jämfört skillnader mellan olika enzympreparat (Novozymes Cel-

lic®Ctec 2 och Cellic®Ctec 3 vid 10 FPU/g WIS) i SHF och SSF. Eftersom gran använ-

des som råvara erhöll man ingen skillnad av de olika enzymerna då dessa främst är opti-

merade för agrara råvaror.  

 

 

3.4.1 Enzymdosering 
 

Kostnaden för enzymer utgör en relativt stor andel av den totala kostnaden vid etanolpro-

duktion med enzymatisk hydrolys. Det är därför en stor fördel om man kan minska tillsat-

sen av enzymer.  

 

I ett projekt (P35790-1) hade man som mål att nå en sockerkoncentration på 80 g/liter ef-

ter enzymatisk hydrolys med en enzymdosering på 12.5 FPU/g WIS och detta uppnåddes 

med råge (88 g/l). Det maximala utbytet av hexossocker var 378 kg per ton granflis.  

 

I en pågående studie (P35789-2) har man som mål att nå ett totalutbyte på 230 liter / ton 

torr vetehalm och en etanolhalt på 4 vikt-% med en enzymdosering på 5-6 FPU/g SS och 

en jästdosering på 2 g/l. Man har hitintills nått ett utbyte på 200 liter etanol / ton torr halm 

med en högre enzymdosering än vad målsättningen ligger på och en jästdosering på 2,8 

g/l. Etanolhalten blev i det fallet 2,3%.  
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3.5 Jästpropagering 
 
Framställning av jäst på plats är vanligt i olika föreslagna storskaliga processkoncept, 

men  jästpropagering har inte varit i fokus i många projekt i programmet. Dock vet man 

att propagering i ett medium som innehåller en del hydrolysat förbättrar den efterföljande 

jäsningen beroende på att jästen s adapteras För mycket hydrolysat ger ett försämrat ut-

byte av jäst från socker. 

 

I projektet P35789-1 visade man att propagering av pentosjäsande jäst i demoskala funge-

rade mycket bra och man erhöll en jästkoncentration på ca 20 g/L med ett utbyte på mel-

lan 0.40 och 0.47 g/g socker i de tre försök som kördes. Det pågår också ett fortsättnings-

projekt (P35789-2) till detta projekt.  

 

I projekt P30805-1 visade man att den pentosjäsande stammen Taurus04 kan odlas i när-

varo av hydrolysat med ett utbyte på 0,4 g/g.  

 

I projekt P30578-1 utvecklade man den pentosjäsande stammen TMB3700 som växte 

aerobt i xylos med en tillväxt på 0,14 h-1, och som jäste xylos med 1,7 gånger högre ut-

byte och 2,7 gånger högre produktivitet än den tidigare utvecklade TMB3400.  

 

3.6 Jäsning  
 

I jäsningssteget jäses de frisatta sockermonomererna till etanol. För att nå höga etanolut-

byten krävs att stor andel av det tillgängliga sockret omvandlas till etanol. Vanlig jäst kan 

bara konvertera hexoser till etanol, men inte pentoser varför man inom programmen arbe-

tat med utveckling av pentosjäsande jäststammar, men även studerat naturligt pentosjä-

sande jäststammar och andra mikroorganismer. Stamutveckling eller verifiering har också 

gjorts i kombination med studier av inhibitor- och temperaturtålighet.  

 

3.6.1 Pentosjäsande jäststammar 
 

Stort fokus har i programmen lagts på att utveckla jäst till att också konvertera pentoser 

till etanol. Särskilt viktig är pentosjäsning när man använder råvaror där hemicellulosan 

innehåller en stor andel pentoser såsom vetehalm och lövträdsråvara, medan det är av 

mindre betydelse när gran och tall används som råvara då hemicellulosan i dessa består 

av en högre andel hexoser. Vanliga pentoser i lignocellulosa är xylos och arabinos, men 

störts fokus har lagts på att öka xylosjäsningen eftersom detta är den dominerande pento-

sen i de flesta råvaror. 

 

I projekt P30805-1 har man utvärderat utvecklade jäststammar och jämfört dessa med ur-

sprungsstammen. Alla nya stammar hade bättre xylosjäsningsegenskaper, snabbare till-

växt och högre tolerans mot inhibitorer (t.ex. vanillin som användes i studien). Taurus04 

och Taurus07 konsumerade 75 % och 50 % xylos i bagass- respektive halmhydrolysat. 

Taurus04 utvärderades också vid jäsning av förbehandlad halm. Man nådde en etanol-

koncentration på 42-46 g/l med ett utbyte av 90 % av det teoretiska baserat på tillgängligt 

socker.  

 

I projekt P30578-1 arbetade man med två jäststammar: en industriell ”DI” och den mest 

robusta industriella man sedan tidigare hade, ”TMB3500”. Dessa jäser hexoser i hydroly-

sat mycket effektivare än vanlig jäst (Kronjäst Blå, Jästbolaget). Man genmodifierade 

TMB3500 för att möjliggöra pentosjäsning. Detta resulterade i den nya stammen 
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TMB3700 som växte aerobt i xylos med en tillväxt på 0,14 h
-1

, och som jäste xylos med 

1,7 gånger högre utbyte och 2,7 gånger högre produktivitet än den tidigare utvecklade 

TMB3400. Detta arbete kommer att fortsätta i projekt P35354-1 där man ska använda rå-

varorna vetehalm och sockerrörsbagass, studera feedningsstrategier vid SSF och SHF, 

samt utvärdera nya jäststammar. 

 

I projekt P22595-2 studerade man pentosjäsning i en SSF av förbehandlad kornhalm. 

Stammen man använde var TMB3400 och man visade att hastigheten på den enzymatiska 

hydrolysen (alltså tillförsel av glukos) är av stor betydelse för pentosjäsningen. Frisätt-

ningen av glukos kan styras genom enzymdosering och temperatur. I projekt P35350-1 

har man arbetat med att utveckla strategiska metabola tekniker för att öka den specifika 

etanol produktiviteten och etanolutbytet från xylos. 

 

I flera pågående projekt arbetar man också med utveckling och/eller karaktärisering av 

pentosjäsande jäststammar. I projekt P38779-1 ska man karaktärisera en icke-GMO jäst 

som bildar etanol från glukos och från xylos. I projekt P35372-1 kommer nya stammar att 

utvecklas för xylosjäsning och ättiksyratolerans genom en kombination av metabolic 

engineering och randomiserade tekniker. I projekt P35789-2 kommer man att testa pen-

tosjäsande jäststammar och detta arbete har tidigare påbörjats i labskala.  

 

3.6.2 Andra mikroorganismer 
 

Ett alternativ till att modifiera jäst till att kunna jäsa pentoser är att använda en mikroorg-

anism som naturligt kan jäsa pentoser. En av fördelarna är att en icke-modifierad organ-

ism är lättare att få godkänd som foder, vilket är speciellt viktigt vid integrering med 1G 

etanolproduktion. 

 

I projekt P31796-1 undersökte man möjligheten att använda filamentösa svampar för eta-

nolframställning. Cellmassan från dessa kan också användas till t.ex. foder. Mucor in-

dicus gav från glukos 0,39-042 g etanol/g med en produktivitet på 3,2-5,0 g/(l*h). Den to-

lererade 4,6 g/l furfural och 10 g/l ättiksyra. Man testade också socker- och etanoltole-

rans. Slutsatsen var att sockerkoncentrationen inte är något problem, men man ska vara 

försiktig med etanolkoncentrationer högre än 4-7%. Man testade även svampen på gran 

och björk förbehandlad med en jonisk vätska, NMMO (se kapitel 3.2.2). Utbytena var 

0,44-0,46 g/g baserat på hexoser. Glycerol fås som biprodukt (ca 0,05 g/g hexoser). I ett 

pågående fortsättningsprojekt  (P35364-1) är huvudfokus på halm som råvara och man 

kommer att studera  varianter av zygomyceter som också kan användas som foder. Man 

kommer också att undersöka samjäsning med zygomyceter och bagerijäst.  

 

3.6.3 Inhibitortålighet 
 

Inhibitorer som påverkar jästen finns av olika slag. De kan finnas i råvaran, bildas i de 

olika delstegen, främst i den hydrotermiska förbehandlingen, eller  härrör från tillsatta 

processkemikalier. Med en hög inhibitortålighet får man ett effektivare jäsningssteg vilket 

ger högre etanolproduktivitet och etanolutbyte. Vid vissa koncentrationer av t.ex. ät-

tiksyra kan etanolutbytet öka genom att jästen måste producera mer ATP för att pumpa ut 

protonerna från cellen, vilket medför ökad etanolproduktion. 

 

I ett projekt (P35355-1) där man använde gran som råvara och siktade på en process med 

hög torrhalt fick man i en SSF av ofiltrerad slurry från förbehandlingen mycket låga eta-

nolutbyten (5%) med ojäst C6-socker kvar på slutet. SSF av tvättat fast material gav där-

emot ett etanolutbyte på 89.5% och jäsning av vätskan från förbehandlingen gav ett eta-
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nolutbyte av 87.5%. Detta visar att det är en kombination av inhibitorer och hög viskosi-

tet som orsakar problemen vid SSF av hel slurry, åtminstone för gran.  

 

Flera projekt som har fokuserat på pentosjäsning och utveckling av nya jäststammar har 

också undersökt möjligheterna att öka dessa stammars inhibitortolerans. I projekt 

P30578-1 var målsättningen att utveckla pentosjäsande jästar med hög tolerans mot bl. a. 

ättiksyra. I projektet ökade man toleransen hos jästen genom att gradvis utsätta den för 

minskande pH i närvaro av ättikssyra, HMF, furfural och vanillin. I projekt P35350-1 har 

man utvecklat jäst och tillvägagångssätt för ökad tolerans i närvaro av icke-detoxifierat 

hydrolysat.  

 

I det pågående projektet P35372-1 kommer också nya stammar att utvecklas för xylosjäs-

ning och hög ättiksyratolerans genom en kombination av metabolic engineering och ran-

domiserade tekniker.  

 

Även i projekt P30805-1 har man utvärderat utvecklade pentosjäsande stammar med av-

seende på inhibitortålighet. Alla nya stammar som utvecklades hade bättre xylosjäsnings-

egenskaper, snabbare tillväxt och högre tolerans mot inhibitorer (t.ex. vanillin).  

 

I projekt P13872-2 studerade man en flockulerande jäststam (CCUG 53310) och dess 

egenskaper. Stammen är mer tolerant mot karboxylsyror och furanaldehyder, men mer 

känslig mot fenoler. Det är en robust stam för etanolproduktion från lignocellulosahydro-

lysat. Toleransen kan bero på lokalt höga cellkoncentrationer vilket ger låga lokala inhi-

bitorkoncentrationer.   

 

3.6.4 Temperaturtålighet 
 

En högre processtemperatur skulle gynna hydrolyssteget i en SSF eftersom enzymerna 

har ett högre temperaturoptima än jästen. Man har därför i ett projekt (P13872-2) studerat 

temperaturtåligheten hos inkapslade jästceller. Inkapslingen medför också möjlighet att 

recirkulera jästcellerna.  Resultatet var att inkapslingen ökar temperaturtåligheten och 

inkapslad jäst kunde producera etanol en kortare tid även vid 45 °C.  

 

I projektet P35350-1  identifierade man mekanismer som leder till ökad tolerans i en stam 

med kombinerad tolerans för värme och inhibitor, med ursprung från den industriella jäs-

ten Etanol Red. 

 

3.6.5 Kontaminering 
 

För att få en effektiv process behöver kontaminering av andra mikroorganismer än den/de 

man designat processen för undvikas eller minimeras. I projekt P30188-1 (och i fortsätt-

ningsprojektet P30188-2) har man studerat vilka olika bakterier som förekommer vid jäs-

ning av lignocellulosahydrolysat genom provtagning vid Domsjö fabrikers etanolprodukt-

ionsanläggning  baserad på hydrolysat från sulfitkokning respektive BDP-anläggningen i 

Ö-vik. Dessutom han man undersökt hur dessa bakterier påverkar olika jäststammar vid 

etanolproduktion. Mjölksyrabakterier var mer frekventa än ättiksyrabakterier, men de se-

nare har en större negativ inverkan på jästen. Åtgärder som studerades för att minska in-

verkan av bakterierna på jästen vid etanolproduktion från lignocellulosahydrolysat var: 

högre sockerkoncentrationer, tillsats av NaCl, etanol eller mjölksyra samt lägre pH. 

Kombinationen av NaCl och etanol gav en selektiv inhibering av bakterierna med en po-

sitiv effekt på jästen. Bäst fungerade antingen 25 g/L NaCl + 40 g/L etanol eller 50 g/L 

NaCl + 20 g/L etanol, vilket resulterade i minskad viabilitet av både mjölksyra- och ät-
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tiksyrabakterier och en ökad tillväxt av jäst och en ökad etanolproduktivitet. Även i pro-

jektet P30578-1 identifierades mjölksyrabakterier som den vanligaste infektionskällan i 

Domsjö Fabriker.  

 

3.7 Processkoncept  
 

SHF och SSF är som tidigare nämnts olika processkoncept där SHF innebär separata del-

steg för enzymatisk hydrolys och jäsning, och SSF samtidig enzymatisk hydrolys och 

jäsning. I en del internationella studier så utförs SHF som enzymatisk hydrolys av det 

förbehandlade materialet följt av jäsning av hela slurryn från hydrolysen, dvs utan av-

skilja det fasta materialet. Anledningen är att minska de sockerförluster man kan få vid 

avskiljning av det fasta materialet innan jäsning. Detta är dock egentligen en SSF med ett 

förlängt förhydrolyssteg eftersom enzymerna finns kvar under jäsningen. I denna rapport 

definieras emellertid SHF som hydrolys följt av jäsning av enbart vätskefraktionen. 

 

3.7.1 Förhydrolys 
 

Ett mellanting mellan SHF och SSF-processalternativen är att genomföra en enzymatisk 

förhydrolys innan SSF-jäsningen. Detta har den positiva effekten att det minskar viskosi-

teten. Det medför också att det redan vid SSF-starten finns en viss mängd monomera 

socker som kan behövas för att jästen ska överleva inhibitorkoncentrationerna. Genom 

enzymatisk förhydrolys kan man utgå från förbehandlat material med högre torrhalt och 

därmed också nå högre etanolkoncentrationer. Alternativt krävs reaktorer som klarar torr-

halter på över 15 %. Höga torrhalter kan ge upphov till sämre masstransport och inhibe-

ring av enzymer och jäst. I ett projekt (P22595-2) gav enzymatisk förhydrolys lägre eta-

nolutbyte.  

 

I ett annat projekt (P35355-1) såg man att enzymatisk förhydrolys av materialet före SSF 

gav ett högre utbyte än ren SSF, men vid en för lång förhydrolys så får man höga socker-

koncentrationer som kan reducera etanolutbytet genom att jästen bättre klarar inhibering-

en och en större del av sockret omvandlas till cellmassa. Det högsta utbytet av etanol vid 

20% TS (vattenolösligt material) uppnåddes genom fedbatch SSF av förhydrolyserat 

material. Utbytet var 72% av teoretiskt och etanolkoncentrationen var 6.5 vikt-%.  

 

I projekt  P35358-1 studerade man förbehandling, enzymatisk hydrolys och jäsning i 

bänkskala för jämförelse med labskala och för att ta fram underlag för körningar i demos-

kala. Bland annat har man gjort jämförande studier av SHF och SSF med förhydrolys . 

Inverkan av förhydrolys på etanolutbytet var försumbar jämfört med SSF utan förhydro-

lys.  

 

3.7.2 Förjäsning 
 

En del socker frisätts redan i förbehandlingen. Detta är monosocker från framförallt he-

micellulosan. Socker i monomer form kan inhibera enzymerna i hydrolysen och därför 

har man i ett projekt (P35845) utvärderat ett konceptet med förstegsjäsning. Detta görs 

för att hexoser i vätskefraktionen från förbehandling inte ska inhibera den enzymatiska 

hydrolysen. Råvara i projektet var gran. Ingen signifikant skillnad uppnåddes, men man 

menar att en högre WIS-halt nog krävs för att man ska se en effekt. Detta kommer att föl-

jas upp i ett annat projekt (P35353-1).  
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3.7.3 Processkoncept främst med fokus på ökad pentosjäsning 
 

Vilken typ av process man använder är utöver val av stam också av betydelse för effektiv 

pentosjäsning. Genom SSCF (Simultaneous Saccharification and Co-Fermentation, alltså 

en SSF med samtidig konsumtion av hexoser och pentoser) kunde man i projekt P22571-

2 visa att med tillförsel av både enzym och substrat under processens gång (förbehandlad 

vetehalm) kunde xylosomvandlingen öka från 40 % (om bara substrat tillfördes) till 50% 

(om även enzymerna tillfördes efterhand).  Man utvärderade också en nyutvecklad pen-

tosjäsande stam med SSCF-konceptet. Med denna fördubblades omvandlingen av xylos 

och biproduktbildning av xylitol minskade med 50 %. Etanolutbytet blev 0,39 g/g (base-

rat på samtliga socker), dvs 78% av det teoretiska.  

 

I projekt P30548-1 studerade  man ett koncept där man för jäsning av både C6- och C5-

socker uppnådde bäst resultat när man separerade vätska och fast-fas efter förbehandling 

av halm och därefter jäste vätskan med kontinuerlig inmatning av en blandning av enzy-

matiskt hydrolyserad halm och hydrolyserad stärkelse. Detta motsvarar en SHF, dvs där 

jäsningen utförs med enbart vätska och inget fast material närvarande från halmfraktion-

en. Det högsta etanolutbytet som uppnåddes, baserat på både glukos och xylos, var 86% 

av teoretiskt och man uppnådde en etanolkoncentration på 5 vikt-%.  

 

I projekt P35789-1 studerade man olika SSF-strategier, batch respektive olika fed batch-

koncept, för att från förbehandlad vetehalm producera etanol med ett utbyte i demonstrat-

ionsskala på 88 % av det teoretiska för både hexoser och pentoser. Detta lyckades för 

hexoser med en satsvis SSF-process och enbart hexosjäsande jäst där man erhöll ett eta-

nolutbyte på 175 liter etanol per ton råvara. Målet nåddes inte för pentosjäsande jäst p.g.a. 

infektioner av mjölksyrabakterier och därmed reducerat etanolutbyte. Om sockret som 

omvandlats till mjölksyra istället omvandlats till etanol skulle 188 liter etanol per ton rå-

vara ha producerats i ett av försöken med satsvis SSF.  

 

I projektet P35354-1 studerar man olika feedningsstrategier vid SSF och SHF. Målet är 

att man med processteknik och nyutvecklade stammar (i projektet P35372-1) ska uppnå 

att minst 90 % av xylosen jäses inom 48 timmar och att man med samjäsning av hexoser 

når 6 vol% etanol. Råvaror man använder är vetehalm och sockerrörsbagass.  

 

I det pågående projekt P37353-1 ska man utveckla processkonceptet ”Multi-feed SSF” 

och målet är att nå 85 % omsättning av hexoser och pentoser med en flockulerande pen-

tosjäsande jäststam. 

 

3.7.4 Processkoncept med fokus på hög torrhalt 
 

En hög torrhalt i hydrolyssteget möjliggör för höga sockerkoncentrationer och en hög 

etanolkoncentration, och därmed lägre kostnader för destillation. Dock kan hög torrhalt 

ge tekniska problem genom att det kan vara svårt att pumpa och att röra om i materialet. 

En hög torrhalt kan också ge sämre masstransport och inhibera enzymer och jäst, vilket 

man observerade i projekt P22595-2, där gran användes som råvara och där även förhyd-

rolys utvärderades som ett alternativ. 

 

I projektet P35355-1 visades att man genom att separera fast material från vätskan efter 

förbehandling av gran innan SSF kunde undvika de problem man fick  när man inte 

gjorde denna separation. Slutsatsen man drog var att det är en kombination av höga inhi-

bitorkoncentrationer och hög viskositet, vilket försämrar masstransporten, som orsakar 
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problemen vid SSF av hel slurry med hög torrhalt. Problemen är speciellt stora för barr-

ved (gran) jämfört med halmråvaror, då viskositeten minskar snabbare för de senare. 

 

I det pågående projektet P38780-1 ska olika processalternativ utvärderas via simuleringar, 

utifrån energibehov och ekonomi, varav det ena alternativet är en hög torrhalt genomgå-

ende i processen. De andra alternativen som detta kommer att jämföras med är en  pro-

cess med låg torrsubstanshalt genom hela processen men med möjlighet till recirkulering 

av strömmar och en process med höjd torrsubstanshalt endast i stegen efter förbehandling 

 

I projekt  P35358-1 uppfyllde man målet att nå över 5 vikt-% etanol från gran med råge 

(ca 7 vikts-%), genom att köra med hög WIS-halt (20%), men däremot har målet att 

uppnå ett etanolutbyte på över 80% av teoretiskt inte riktigt uppnåtts.   

 

3.7.5 Övriga processkoncept 
 

Hög celltäthet ger kort jäsningstid och högre tolerans mot inhibitorer. Ett alternativ för att 

uppnå hög celltäthet är återföring av celler efter centrifugerting, men det är problematiskt 

i de fall man har fast material kvar efter jäsningen (t.ex. i en SSF) och även själva centri-

fugeringen kan också påverka cellerna negativt. Andra alternativ är att använda flockule-

rande celler, eller immobilisering. I projekt P13872-2 testades cellinkapsling där cellerna 

innesluts av ett semipermeabelt membran. Man undersökte bl.a. glutaraldehyd som 

dessvärre visade sig vara toxiskt för jästen, men man studerade också syntetiska membran 

för inkapslingen.  

 

SSFF-konceptet innebär att vätska cirkuleras mellan hydrolystank och jäsningstank ge-

nom att ett filtreringssteg hindrar fast material att nå jäsningstanken. Detta möjliggör kon-

tinuerlig jäsning. Detta koncept studeras i det pågående projektet P35363-1. 

 

3.8 Processintegrering med andra processer 
 

Genom att andra generationens etanolproduktion kombineras med andra industriella pro-

cesser kan man nå synergier såsom bättre utnyttjande av råvaran, högre etanolkoncentrat-

ioner och sammantaget lägre produktionskostnader/ ökade intäkter från fler produkt-

strömmar 

 

3.8.1 Kombination med biogas 
 
I det pågående projektet P38776-1 studeras olika processkonfigurationer, både genom ex-

periment och med teknoekonomisk utvärdering, för att nå höga etanolkoncentrationer (6 

vikts-%) genom att vätskan från förbehandlad vetehalm används för biogasproduktion 

och den fasta fasen används för etanolproduktion. Målsättningen är att nå ett etanolutbyte 

på minst 80% av teoretiskt, baserat på innehåll av hexoser i råvaran, samt att energiutby-

tet i form av etanol och biogas blir minst 80% av energiinnehållet i råvarans kolhydrater.  

 

3.8.2 Processintegrering med första generationens etanolpro-

duktion 
 

Genom kombination med första generationens etanolproduktion kan man. uppnå fördelen 

att socker från första generationens etanolproduktion minskar inhibitorkoncentrationen 

och på så sätt gynnar etanolproduktiviteten. 
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Målsättningen med projekt  P30548-1 var att studera olika processkonfigurationer för op-

timal kombination av första och andra generationens etanolproduktion. De råvaror som 

studerades var vetehalm och vetemjöl samt sockerrörsbagass och melass. Resultaten från 

blandning av vetehalm och vetemjöl är mycket lovande och man uppnådde i projektet 

högre utbyte av etanol från blandningen, när vanlig bagerijäst användes, än när respektive 

råvara kördes separat. Ett etanolutbyte på 99% av teoretiskt, baserat på ingående C6-

socker, erhölls i SSF av lika delar förbehandlad halm och stärkelse (2.5% torrsubstans av 

vardera material) och en etanolkoncentration på 5.7 vikt-%. Slutsatsen från projektet är 

att en integrering av halm och stärkelse underlättar möjligheterna att nå höga etanolutby-

ten och en hög etanolkoncentration, jämfört med fallet när enbart halm används, men att 

det återstår arbete med att förbättra processerna framförallt avseende lägre enzym- och 

jästkoncentrationer. För jäsning av både C6- och C5-socker uppnådes bäst resultat när 

man separerade vätska och fast-fas efter förbehandling av halm och därefter jäste vätskan 

vid kontinuerlig inmatning av en blandning av enzymatiskt hydrolyserad halm och likvi-

fierad stärkelse. Detta motsvarar en SHF, dvs där jäsningen utförs med enbart vätska och 

inget fast material närvarande från halmfraktionen. Det högsta etanolutbytet som uppnåd-

des, baserat på både glukos och xylos, var 86% av teoretiskt och en etanolkoncentration 

på 5 vikt-%.  

 

I projekt P37821-1 studerar man också integration av första och andra generationens eta-

nol med fokus på foderkomponenten DDGS. Vetehalm och vetekli användes som  råva-

ror.  

 

3.8.3 Övriga  
 
I projekt P35846-1 genomförde man en förstudie baserat på cellulosabaserad etanolpro-

duktion integrerad med Östrand massabruk för produktion av etanol (~ 40%), ligninpel-

lets (~ 40%) och biogas (~ 20%). Projektet fokuserade på ekonomiska aspekter (se kapitel 

3.9). 

 

En idé att använda hydrolysligninderivat som komponent i aktiva förpackningar har stu-

derats inom P35367-1. Frånsett detta har inte programmet innehållit studier av specialap-

plikationer för hydrolyslignin. 
 

3.9 Tekno-ekonomiska analyser 
 

Tekno-ekonomiska utvärderingar av etanolprocessen är viktiga både för att kunna jäm-

föra olika processalternativ, men också för att utvärdera hur långt man nått utifrån ett 

kommersialiseringshänseende. I de flesta fall har man baserat studierna på resultat från 

labskala och i vissa fall från demoskala. För studier baserade på labskala är absolutkost-

naden högst osäker, men resultaten är värdefulla vid jämförelse av olika processalternativ.  

 

I projekt P13872-2 beräknade man etanolpriset baserat på att 200 000 ton gran per år ger 

ett investeringsbehov på 58,3 M€. Etanolpriset beräknades till 0,44 €/l, vilket ligger be-

tydligt lägre än vad andra studier visat.  

 

En teknisk ekonomisk utvärdering i projekt P30478-1 av hela processen har utförts där 

lignin antingen tas ut som fast bränsle eller förgasas till vidare omvandling till DME eller 

metanol. Beräkningarna visade att energiinnehållet i producerad etanol motsvarar ca 24% 

av energiinnehållet i råvaran. Produktionskostnaden blir i stort sett samma (0.4 -0.6 

EURO per liter etanol) oavsett om ligninet tas ut som fastbränsle eller förgasas och om-

vandlas till DME eller metanol. Det senare alternativet har dock en avsevärd högre inve-
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steringskostnad. Studien är baserad på att man utnyttjar en redan befintlig massafabrik 

och att kostnaden för övertagandet av denna är 100 miljoner EURO.  

 

Projektet P32822-1 är en form av förstudie där tekniska, ekonomiska och kommersiella 

förutsättningar för tillverkning av drivmedel genom alkalisk massakokning följt av eta-

nolproduktion från cellulosafraktionen och metanol eller DME från förgasning av lignin-

fraktionen(svartlut). Projektet genomfördes genom studier av befintligt material, möten 

och diskussioner med olika aktörer, såsom massaindustrin, SEKAB, Chemrec och Inn-

ventia. Man kom i projektet fram till att etanoltillverkning ur cellulosafraktionen och me-

tanol från ligninfraktionen är kostnadsmässigt avsevärt lägre än för etanolproduktion di-

rekt från råvaran. Totaltekonomin beror på dock också på kapital och driftskostnader för 

den alkaliska delignifieringen,  

 

I en förstudie (P35846-1) genomförda man teknoekonomiska beräkningar baserat på cel-

lulosabaserad etanolproduktion integrerad med Östrand massabruk för produktion av eta-

nol (~ 40%), ligninpellets (~ 40%) och biogas (~ 20%). Projektet visade att integrering 

med ett massabruk hade en klar fördel ur ekonomisk synpunkt jämfört med en fristående 

etanolanläggning men att det fortfarande finns stora utmaningar innan man vågar inve-

stera i en kommersiell anläggning. Den största utmaningen som identifierades var att 

skapa en säker avsättning av ligninresten och en andra utmaning var biogasmarknaden 

beroende på den låga förbrukningen i dagsläget i regionen. Projektet kan bli ekonomiskt 

intressant i framtiden då osäkerheterna kring lignin och biogas reducerats.  

 

En omfattande tvärvetenskaplig studie (P35313-1) har gjorts med fokus på kombinationer 

av biokemisk omvandling av lignocellulosa till etanol, biogas och andra högvärdiga pro-

dukter och energibärare. Några slutsatser från den studien var att  

- Varje bioraffinaderilösning måste skräddarsys utifrån lokala och regionala förut-

sättningar. 

- För svensk del klassas avverkningsrester från skog samt halm som mest intres-

santa baserat på analys av tillgång, kostnadsbild och hållbarhetsaspekter 

- Ökad användning av avverkningsrester för bränsleändamål kan frigöra mer hög-

värdiga fraktioner som spån och bränsleflis för etanolframställning. 

- Av tre olika alternativ för etanol-biogas-el fjärrvärme utföll alternativet med 

högst etanolproduktion (med hexos och pentosjäsning) ekonomiskt fördelaktig-

ast. Fjärrvärme har minst påverkan. Samproduktion av spannmåls- och halmbase-

rad etanol ger betydande samordningsvinster. 

- För avverkningsrester studerades nio olika scenarios. Förändringar i kostnadspos-

terna råvara och investering har störst inverkan på lönsamheten. Skalstorleken har 

avgörande betydelse men begränsas av tillgång till råvara till rimlig kostnad. In-

tegrering med massabruk har generellt större potential än integrering med fjärr-

värmeverk. 

- Innovationssystemanalysen visar på uppenbart intresse för diversifiering från 

skogsindustrin men långsiktiga styrmedel är en förutsättning. Ännu begränsade 

nischmarknader för gröna kemiprodukter men stadigt ökande volymer. 

 

I pågående projekt kommer man också att göra tekno-ekonomiska utvärderingar. I projekt 

P38776-1 ska man studera olika processkonfigurationer, både genom experiment och med 

teknoekonomisk utvärdering, för att nå höga etanolkoncentrationer (6 vikts-%) genom att 

vätskan från förbehandlad vetehalm används för biogasproduktion och den fasta fasen 

används för etanolproduktion.  
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4 Slutsatser av forskningssammanfattningen 
 

4.1 Sammanfattning av tidigare syntesprojekt 
 

Under perioden 2001 till 2004 genomfördes ett syntesprojekt under ledning av Anders 

Östman med flera av de forskare som medverkar i det nuvarande syntesprojektet som del-

tagare. Projektet genomfördes med ett antal möten där deltagarna presenterade sina vik-

tigaste resultat. Baserat på den samlade erfarenheten utformades därefter ett bästa pro-

cessförslag för omvandling av barrved till etanol. De processdelar där det fanns kunskaps-

luckor identifierades. 

 

Den process som föreslogs baserad på bästa kunskap vid den tidpunkten bestod av 

tvåstegs ångförbehandling med SO2 som katalysator följt av SSF och destillation. Det 

första förbehandlingssteget syftade till att omvandla hemicellulosan till monomersocker 

och det andra för partiell omvandling av cellulosan, men framförallt att luckra upp det 

fasta materialet för att underlätta den efterföljande enzymatiska hydrolysen.  

 

Pentosjäsning ansågs inte vara tillräckligt moget för att introducera i kommersiell skala 

baserat på de forskningsresultat som hade uppnåtts inom dåvarande etanolprogram. En-

zymerna för hydrolyssteget antogs köpas från någon av de stora enzymtillverkarna även 

om on-site enzymproduktion bedömdes vara ett mer ekonomiskt alternativ i framtiden. 

Det bedrevs nästan ingen forskning inom etanolprogrammet på enzymproduktion ef-

tersom det ansågs vara omöjligt att konkurrera med de stora resurser som enzymföretagen 

satsade på området.  

 

De biprodukter som bildas och frigörs under förbehandlingen, såsom extraktivämnen, ät-

tiksyra, furaner och fenoliska ämnen, antogs tas omhand  genom flereffektindunstning av 

dranken efter destillationssteget. En del av kondensaten och av den koncentrerade frakt-

ionen i indunstningen var tänkta att recirkuleras för att minska behovet av färskvatten i 

processen. Huvuddelen av den koncentrerade fraktionen antogs gå till förbränning till-

sammans med den fasta återstoden (ligninet) från processen. SSF-steget antogs köras vid 

ca 11% WIS vilket medför att stora vattenmängder används och nödvändiggör någon 

form av intern recirkulering. 

 

Processkemiska aspekterna av förbehandling, enzymatisk hydrolys och jäsning ansågs 

vara rimligt säkerställda liksom destillations- och indunstningstekniken. En av de största 

osäkerheterna ansågs vara hur man hanterar biprodukterna och hur dessa påverkar energi-

balansen. Indunstningssteget ansågs vara mycket energikrävande och tillsammans med 

energibehovet för de övriga processtegen uppskattades det totala energibehovet till mel-

lan 65 och 90% av energiinnehållet i bränsleprodukten.  

 

De bedömda kostnaderna för etanolframställningen ansågs vara höga främst beroende på 

användningen av skogsråvara och utformningen av processtekniken. Kapitalkostnaderna 

samt el- och ångförbrukningarna uppskattades till att utgöra betydligt mer än hälften av 

den totala produktionskostnaden. Enzymkostnaden uppskattades till 10 % av produkt-

ionskostnaden men man antog att fortsatt framgångsrik utveckling av enzymframställ-

ningen skulle avsevärt reducera dessa kostnader.  

 

Inverkan av recirkulerade strömmar, för att minska vattenförbrukningen, på de olika om-

vandlingsstegen ansågs vara ganska osäker och bedömdes kunna ha negativa effekter. 

Man föreslog att uppbyggnaden av inhibitorer i processen genom recirkulering av ström-

mar och deras inverkan på processen skulle studeras i större skala, dvs minst PDU-skala. 
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En av slutsatserna var att frågan om biprodukterna och hanteringen av dessa borde ges en 

högre prioritet vid kommande etanolprogram.  

 

Man rekommenderade även studier av ångförbrukning och elbehov genom studier i pi-

lotskala eftersom detta är något som inte kan utvärderas i labskala. 

 

4.2 Slutsatser från forskningssammanfattningen  
 

4.2.1 Råvaror, förbehandling och detoxifiering 
 

Flera olika lignocellulosaråvaror har använts inom de olika forskningsprojekten, men de 

vanligaste har varit gran och vetehalm. Förbehandling har studerats i ett antal olika pro-

jekt med olika råvaror och varierande processbetingelser. En generell slutsats är att agro 

och även lövvedsråvaror kan behandlas vid mildare betingelser jämfört med barrvedsrå-

vara. Förbehandling med SO2 har visats vara mest effektivt för gran men för andra råva-

ror fungerar ett spektra av oorganiska och organiska syror. Val av syra, processbetingel-

ser och även processutformning har visats ha stor betydelse för efterföljande enzymatisk 

nedbrytning av cellulosa.  Det gäller såväl inhibitorbildning som fysikaliska egenskaper 

(porstruktur och ytkemiska egenskaper) hos det förbehandlade materialet.   

 

Med hög TS-halt följer i vissa fall ge en ökad inhibering i de biologiska stegen, enzyma-

tisk hydrolys och jäsning. Etanolprogrammen har bidragit med utveckling av intressanta 

detoxifieringsmetoder. 

 

4.2.2 Enzymatisk hydrolys, jästpropagering och jäsning 
 

I programmet har få projekt fokuserat på enzymframställning, utan främst kommersiella 

enzympreparat har alltså använts i de olika projekten. Omrörning har visat sig ha stor på-

verkan på hydrolyshastigheten. För gran sjunker viskositeten långsammare vid enzyma-

tisk hydrolys än för många andra råvaror vilket gör att omrörningen får större effekt. Man 

har också studerat möjligheterna att minska enzymdoseringen och på så sätt minska kost-

naden för enzymer.  

  

Framställning av jäst på plats är vanligt i olika föreslagna storskaliga processkoncept, 

men jästpropagering har inte varit i fokus i många projekt i programmet. Stort fokus har i 

programmen lagts på att utveckla jäst till att också konvertera pentoser, och då främst xy-

los, till etanol. Man har även utvecklat inhibitortoleranta jäststammar ofta i kombination 

med pentosjäsning. Främst jäst har studerats, men också andra mikroorganismer 

 

Liksom för andra delsteg har man inom hydrolys och jäsning gått upp i skala och haft 

flera projekt i pilot och demoskala. Som en följd av detta har kontaminerande mikroorg-

anismer identifierats och möjligheter att kontrollera deras tillväxt utretts. 

 

4.2.3 Processkoncept 
 

Flera projekt har studerat olika processutformningar för att kunna köra med högre TS-halt 

i hydrolys och jäsning för att minska vattenanvändningen. Det har t.ex. studerats process-

utformning där vätskan efter förbehandling går till anaerob jäsning och där den fasta fa-

sen kunnat köras i SSF vid höga TS-halter (>20%) utan problem med inhibitorer. Höga 

TS-halter medför inte bara ökad inhibering utan påverkar även masstransporten negativt 

och för att minska detta problem har flera studier utförts med förhydrolys innan SSF-
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steget. Detta är speciellt gynnsamt för jordbruksrester, såsom halm och bagass, då visko-

siteten minskar kraftigt redan vid kortare förhydrolystider medan metoden är mindre 

gångbar för barrved där viskositeten inte reduceras lika snabbt och inte i samma omfatt-

ning. Ett alternativ till detta är att köra en SSF som fed-batch.   

 

Flera olika processkoncept för att öka etanolutbytet i pentosjäsningen har studerats och i 

flera fall har man visat att koncentrationen av hexoser har en stor betydelse vid jäsning av 

pentoser, åtminstone för de jäststammar som studerats. Man har visat på högre etanolut-

byte genom att hålla låg hexoskoncentration antingen genom kontrollerad inmatning av 

hexoser, i SHF-alternativet, eller med reglerad frisättning av glukos i SSF-steget genom 

att kontrollera enzymdosering och/eller temperaturen. 

 

4.2.4 Processintegrering med andra processer  
 

Ett flertal studier har gjorts på att producera biogas genom anaerob rötning av de lösliga 

biprodukterna istället för att indunsta och bränna dem. Detta ger en avsevärd minskning 

av energibehovet i processen och dessutom en ökad produktion av ett biodrivmedel vid 

sidan om etanolen. I vissa studier har även produktion av biogas från pentoserna i vätske-

strömmen efter förbehandling studerats, som ett alternativ till pentosjäsning, och detta har 

visat sig underlätta etanolproduktionen från det fasta materialet. Detta ger dock en mins-

kad etanolproduktion som dock energimässigt kompenseras av ökad biogasproduktion.   

 

Studier på processintegrering av andra generationens etanolproduktion med första gene-

rationens etanolproduktion har visat att det är lättare att nå höga etanolkoncentrationer 

och att det kan ge ett ökat etanolutbyte och underlätta pentosjäsning. Detta gäller främst 

studien där etanol från vetehalm och vetemjöl kombinerades medan de positiva effekterna 

från integration av sockerrörsbagass och melass var mindre påtagliga. 

 

4.2.5 Tekno-ekonomiska analyser 
 

Tekno-ekonomiska beräkningar har utförts i ett antal olika projekt där man i de flesta fall 

har haft för avsikt att studera skillnader mellan olika processalternativ. I de flesta studier 

har man utgått från att den fasta återstoden, lignin, används som bränsle i ett kraftvärme-

verk men några studier har inkluderat annan användning.  En jämförelse av att använda 

ligninet för produktion av metanol eller DME via förgasning visade att produktionskost-

naden blev i stor sett samma som för att använda ligninet som fastbränsle i en studie me-

dan processalternativet med förgasning resulterade i lägre etanolkostnad i en annan stu-

die.  

 

En slutsats som man kan dra från de olika studier som utförts är att det ekonomiska utfal-

let är starkt beroende av antaganden för kostnader och utbyten för olika råvaror, kostna-

der och dosering av enzymer och jäst,  processkoncept, produktmix och lokalisering spe-

ciellt integrationslösningar. Varje fall måste bedömas utifrån sina specifika förutsättning-

ar. Teknoekonomiska analyser ger inte svar i absoluta tal men är värdfulla för jämförelse 

mellan olika alternativ vid likartade grundantagande. Generella slutsatser är att ekono-

miskt bärkraftig cellulosaetanolproduktion måste baseras på integration med annan pro-

duktion (energi, biogas, kemikalier, fibrer etc.) och att varje integrationslösning måste 

skräddarsys utifrån lokala och regionala förutsättningar. 
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4.3 Jämförelse med slutsatserna i tidigare syntespro-

jekt 
 

Jämfört med den forskningsinriktning som presenterades i det tidigare syntesprojektet har 

forskningen inom de fortsatta etanolprogrammen varit mer inriktad på att minska vat-

tenanvändningen genom att köra hydrolys och jäsning vid högre TS-halter istället för att 

recirkulera strömmar. Detta minskar osäkerheten kring hur inhibitorer byggs upp i pro-

cessen och hur dessa inverkar på omvandlingsstegen.  Den ökade TS-halten kan i vissa 

fall ge en ökad inhibering i de biologiska stegen, enzymatisk hydrolys och jäsning, men 

där har programmet bidragit med utveckling av intressanta detoxifieringsmetoder. Det har 

även studerats andra processutformningar där vätskan efter förbehandling går till anaerob 

jäsning som inte medfört några problem med inhibitorer och där den fasta fasen kunnat 

köras i SSF vid höga TS-halter (>20%) utan problem.  

 

I förra syntesprojektet uppskattades enzymkostnaden till 10 % av produktionskostnaden 

men man antog att fortsatt framgångsrik utveckling av enzymframställningen skulle av-

sevärt reducera dessa kostnader. Detta har infriats genom de förbättringar både avseende 

enzymernas effektivitet och produktionsmetoder som Novozymes, Genencor, DSM och 

andra enzymföretag har bidragit till.  

 

Pentosjäsning ansågs tidigare inte mogen för introduktion i kommersiell skala. Här har 

utvecklingen gått framåt genom den forsknings som bedrivits i senare etanolprogram. 

Stamutvecklingen har gått framåt både vad gäller olika stammars förmåga att producera 

etanol från xylos och vad gäller inhibitortoleans. Flera processkoncept har också utveck-

lats för att gynna xylosupptaget genom att hålla halterna av hexoser på låga nivåer i jäs-

ningen.  

 

Ett flertal studier har gjorts på att producera biogas genom anaerob rötning av de lösliga 

biprodukterna istället för att indunsta och bränna dem. Detta ger en avsevärd minskning 

av energibehovet i processen och dessutom en ökad produktion av ett biodrivmedel vid 

sidan om etanolen.  

 

5 Val av process för verifiering i demoskala 

samt design av kompletterande labstudie 
 

Som en del av projektet ingick att verifiera etanolprocessen i demoskala med betingelser 

baserade på framtagna forskningsresultat och processkoncept. Dessa betingelser diskute-

rades i projektets referensgrupp. Detta gjordes på två fysiska möten. På det första mötet 

diskuterades olika möjligheter för val av demokörning utifrån ett beslutsträd (se Bilaga 

1.). På det andra mötet konkretiserades upplägg och betingelser utifrån olika processkon-

cept (5.1) för halm respektive gran. Utifrån dessa processalternativ konkretiserades plane-

ringen av demokörningen (5.2) och den kompletterande labstudien (5.3).  

 

5.1 Råvarusammansättning 
 

Att de processalternativ som diskuterades och som presenterades är olika för vetehalm 

och gran beror främst på skillnader i deras uppbyggnad och sammansättning. I Fig. 3 ses 

sammansättning för vetehalm respektive gran. 
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Fig. 3. Sammansättning av vetehalm och gran (Mutturi m.fl.2014). 

 

5.2 Processalternativ för halm som råvara 
 

De tre processalternativen för halm (basfall, processalternativ 1 och processalternativ 2) 

finns schematiskt återgivna i Fig. 4. Koncepten med deras olika för- och nackdelar besk-

rivs nedan. 

 

Basfall 

 

Basfallet för etanolproduktion från vetehalm består, efter söderdelning av råvaran, av för-

behandling med H2SO4 varefter det förbehandlade materialet separeras i en fast fas och en 

vätskefraktion. Den bortseparerade vätskan består till stor del av pentoser från hemicellu-

losan. En del av vätskefraktionen används tillsammans med melass för jästpropagering. 

Fördelar med detta är att jästen till viss del adapteras för att bättre klara de inhibitorer 

som förekommer i jäsningssteget samt att man genom att minska mängden lösta socker 

från jäsningen minskar produktinhiberingen av enzymerna och samtidigt ökar möjlighet-

erna för samtidig konsumtion av hexoser och pentoser. En annan fördel är att man genom 

att separera bort vätskan kan köra hydrolys och jäsning vid en högre torrhalt och därmed 

få högre etanolkoncentrationer och billigare destillering. Enzymatisk hydrolys och jäs-

ning av det fasta materialet genomförs i en SSF med inköpta enzymer. Efter jäsning des-

tilleras suspensionen för separation av etanol. 

 

Resterande material efter destillation är en fast och en flytande fraktion. Det finns olika 

alternativa användningsområden för dessa fraktioner. Den fasta fraktionen som till stor 

del består av lignin kan torkas och säljas för vidareförädling eller förbränning. Den kan 

alternativt förbrännas på plats för produktion av el och värme. Vätskefraktionen av dran-

ken kan rötas för biogasproduktion innan vätskan går till vattenrening och/eller recirkule-

ring. Att producera el, värme och biogas från restströmmar ger ett energiutbyte som är 

nödvändigt för processens totalekonomi.   

 

Processalternativ 1 

 

Ett intressant processalternativ är att till skillnad från basfallet låta vätskefraktionen efter 

förbehandling gå direkt till rötningssteget för produktion av biogas. Eftersom hela vätske-
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fraktionen separeras av så medför detta att  man minskar enzymernas produktinhibering 

ännu mer än i basfallet. Dessutom kan man köra SSF steget av den fasta fraktionen vid en 

betydligt högre TS-halt eftersom man tagit bort inhiberande ämnen. Den bortseparerade 

vätskan består till stor del av pentoser från hemicellulosan. Dessa kan effektivt omvandlas 

av mikroorganismerna i rötningsprocessen till biogas.  

 

Nackdelar med konceptet är att jästen inte adapteras, såvida inte en del av vätskeström-

men utnyttjas för detta, och att utbytet av etanol kommer att minska.. 

 

Processalternativ 2 

 

Ett annat alternativ är att genomföra processen som en SHF och alltså ha separata pro-

cessteg för enzymatisk hydrolys och jäsning. I detta konceptförslag går det hydrolyserade 

materialet dels till jästpropagering tillsammans med melass och dels till jäsningssteget. 

Fördelen med detta koncept är att man möjliggör för separation av jästfraktionen i jäs-

ningssteget och på så sätt kan recirkulera jäst över jäsningssteget. 

 

En nackdel med konceptet är att den enzymatiska hydrolysen kan produktinhiberas samt 

att pentosupptaget kan hindras av höga halter hexoser i jäsningssteget. 
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Fig 4. Basfall för etanolproduktion från halm samt två alternativa processer. 
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5.3 Processalternativ för gran som råvara 
 

De tre processalternativen för gran (basfall, processalternativ 1 och processalternativ 2) 

finns schematiskt återgivna i Fig. 5. Koncepten med deras olika för- och nackdelar besk-

rivs nedan. 

 

Basfall 

Basfallet för gran liknar i stort basfallet för halm. De stora skillnaderna mellan dessa rå-

varor är  responsen på förbehandlingsbetingelser samt innehåll av olika sockerarter. Gran 

är generellt en råvara som kräver kraftigare förbehandlingsbetingelser i jämförelse med 

lövved och agroråvaror. Förbehandling med SO2 (g) ger störst positiv effekt på barrved i 

jämförelse med H2SO4-förbehandling. För andra råvaror är skillnaden marginell. 

 

Till skillnad från halm innehåller gran större andel sockermonomerer i form av hexoser 

(Fig. 3). Detta medför att behovet av pentosjäsning minskar och en effektiv process kan 

istället baseras på en robust naturligt C6-jäsande jäst. 

 

I basfallet hydrolyseras och jäses det förbehandlade materialet i en SSF med inköpta en-

zymer och inköpt jäst. Liksom för halm finns alternativen för den fasta fraktionen efter 

destillation att torka ligninet alternativt att producera el och värme från det, medan väts-

kefraktionen rötas. 

 

Processalternativ 1 

Jästen som används är robust naturligt C6-jäsande jäst. Den kan som i basfallet köpas in 

alternativt odlas på plats från melass eller från första generationens etanolprocess vid in-

tegrering med denna. Fördelen kan vara billigare jäst framställning.  

 

Processalternativ 2 

I Processalternativ odlas också jästen på plats, men med tillsats av hydrolysat för adapte-

ring av jästen. Detta medför möjlighet att adaptera jästen inför jäsningen, men nackdelen 

är också här ett något lägre etanolutbyte. 
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Fig 5. Basfall för etanolproduktion från gran samt två alternativa processer. 
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5.4 Design av demokörningen 
 

Målet med demokörningsdelen av projektet var att verifiera processer för etanolprodukt-

ion från vetehalm respektive gran med ett totalt energiutbyte av etanol och biogas på 

minst 80 % av det teoretiska baserat på energiinnehållet i råvarans kolhydrater och att 

koncentrationen av etanol efter jäsning ska vara minst 5 vikts % för att kunna minska 

energiåtgången i destillationen. För att uppnå detta diskuterades upplägg för demokör-

ningar i referensgruppen med utgångspunkt från de båda råvarorna och möjliga process-

upplägg enligt ovan. Det man kom fram till sammanfattas för de båda råvarorna nedan. 

 

5.4.1 Vetehalm som råvara 
 

För demokörning av vetehalm framkom följande önskemål: 

 

 Förbehandling körs enligt tidigare optimerade (mildare) betingelser och H2SO4 

används som katalysator. 

 Hela slurryn jäses i dubbelförsök i SSF med enzymatisk förhydrolys. 

 Till jäsningen används en xylosjäsande jäst som utvecklats inom programmet.  

 Jästen odlas upp på melass med tillsats av hydrolysat från förbehandlingen. 

 

Demokörningen kompletteras med en labstudie, enligt nedan. För mer information om 

genomförandet av demokörningen se Bilaga 2.  

 

5.4.2 Gran som råvara 
 

För demokörning av vetehalm framkom följande önskemål: 

 

 Intressantaste råvaran är granflis med bark. 

 Hårdare förbehandling genomförs genomförs, med SO2 som katalysator. 

 Därefter konditionering / detoxifiering med sulfit. 

 Jäsning i form av SSF med förhydrolys, med inköpt jäst. 

 

Då det inom projektet fanns budgeterat för endast en demokörning prioriterades körning 

med vetehalm. Detta baserades på att omfattande demoerfarenheter och därmed kunskap 

har byggts inom etanolprogrammen med gran som råvara samt att stort fokus inom pro-

grammen lagts på att utveckla pentosjäsande stammar varför det var av större intresse att 

studera en av dessa stammar på en råvara med högre andel pentoser. Dessutom ansågs 

ovanstående önskemål för gran uppfyllas av en annan demokörning inom programmet, 

men i ett annat projekt. 

 

5.5 Design av labstudie 
 

Baserat på ovanstående val av demokörning designades en labstudie med syfte att kom-

plettera demokörningen för att få ut maximalt med information från körningen. Labstu-

dien delades in i 3 delar, enligt nedan. 

 

5.5.1 Pentosjästpropagering 
 

Som nämnts i sammanställningen över forskningsresultat har propageringen av pentosjäst 

haft begränsat fokus. Därför beslutades att detta bör studeras innan demokörningen för att 

ge underlag till en effektiv pentosjästpropagering. Eftersom detta underlag behövde vara 

klart innan själva demokörningen användes vetehalmshydrolysat framtaget i tidigare de-

mokörningar. Odlingen gjordes på melass med tillsats av vetehalmshydrolysat för att in-
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ducera inhibitortolerans i jästen. Odlingen gjordes med den pentosjäsande jäst som också 

senare användes vid demokörningen med halm. De parametrar som undersöktes var hal-

ten av hydrolysat  i feedmediet och samt utspädningshastigheten. Kvaliteten på cellerna 

skulle utvärderasdes genom försök i skakflaskor.  

 

För mer information om genomförandet av pentosjästpropagerinegn se Bilaga 3. 

 

5.5.2 Integrering med första generationens etanolanläggning 
 

Integrering med första generationens etanolanläggning är intressant då detta ger närings-

ämnen till processen, en utspädning av inhibitorer och möjliggörs för högre etanolkon-

centrationer tack vare en mer koncentrerad sockerström. Dessutom kan pentosjäsningen 

underlättas genom feedning av extra C6-socker. Det finns många olika processkonfigurat-

ioner för hur integreringen kan genomföras. Labförsöken utfördes med förbehandlad 

halm från demokörning och hydrolyserad vetestärkelse.  

 

För mer information om genomförandet av integreringsstudien se Bilaga 4. 

 

5.5.3 Upprepning av demokörningen i labskala 
 

En labstudie för att efterlikna demokörningen på halm gjordes för att säkerställa och veri-

fiera resultaten från demokörningen. Försöken gjordes med förbehandlad halm från de-

mokörningen och med parametrar så lika de som användes i demoförsöken som möjligt.  

 

För mer information om genomförandet av denna del av labstudien se Bilaga 5. 

 

5.5.4 Rötningsförsök 
 

Med processutveckling som närmar sig en kommersiell process ökar möjligheterna att 

också kunna utvärdera användandet av processens biproduktströmmar. I projektet  rötades  

dranken från en demokörning med gran som råvara. 

 

För mer information om genomförandet av rötningsförsöken se Bilaga 6. 

 

6 Resultat från demokörning och labstudie 
 

6.1 Resultat från demokörning 
 

Demoförsöket innefattade uppodling av den valda jäststammen (Taurus T13), förbehand-

ling av råvaran (vetehalm) samt efterföljande jäsning.  

 

Jästen odlades, med utgångspunkt från resultaten som tagits fram i labstudien av pen-

tosjästpropagerng, upp till en koncentration på 21 g/l för att sedan ympas till två stycken 

förhydrolyserade SSFar. Tiden för förhydrolysen sattes till 27 respektive 11 timmar. Den 

producerade slurryn hade en TS på 26 % och en WIS på 16 % samt en xylos- och fur-

furalkoncentration på 30 respektive 6 g/l, innan förhydrolys. Med en förhydrolys på 27 

timmar uppmättes, efter 41 timmar jäsning, en etanolkoncentration på 3,5 %. En kortare 

förhydrolys gav en lägre etanolkoncentration.     

 

För att undvika stor utspädning hölls noga koll på eventuell utspädning i de olika process-

stegen. Den minskade utspädningen resulterade i en slurry med relativt hög TS-halt. Ba-

serat på de rådande processförhållandena och utrustningens natur ger detta en längre up-

pehållstid i förbehandlingsreaktorn vilket, i sin tur, resulterar i en något högre nedbryt-
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ningsgrad. Detta stöds av relativt hög koncentration av furfural samt hydrolyseringsgra-

den av xylan och glukan.  

 

Odling av Taurus T13 visade goda resultat och en relativt hög cellkoncentration uppnåd-

des. Tidigare studier har visat att Taurus T13 har större benägenhet att producera bio-

massa respektive etanol vid lägre respektive högre utspädningshastigheter. Baserat på 

detta ökades utspädningshastigheten de sista tre timmarna under odlingsfasen, för att 

uppnå en högre etanolproduktion.  

 

För att minska mängden icke vattenlösliga ämnen och därmed gynna etanolproduktion 

hos den valda jäststammen inkluderades förhydrolyser med olika längd för de två jäs-

ningarna. Resultatet från detta visar på att en längre förhydrolys gynnade en högre och 

snabbare etanolproduktion. Att en etanolkoncentration på 3,5 % istället för 5 % (som var 

målsättningen) uppnåddes antas därför bero på Taurus T13 förmåga att jäsa lignocellu-

losamaterial med den valda processen. Det vill säga satsvis jäsning med relativt höga hal-

ter icke vattenlösligt material (WIS), samt höga koncentrationer av furfural. Jäsningarna 

visar även på låg konsumtion av pentoser. Vid fullständig konsumtion av tillgängligt 

socker skulle en etanolkoncentration på ca 5 % uppnås.   

 

För mer detaljerade resultat, se Bilaga 2. 

 

6.2 Resultat från labstudie 
 

Nedan sammanfattas resultaten från labstudien. För mer detaljerade resultat se Bilaga 3-6 

 

6.2.1 Pentosjästpropagering 
 

Vid andra generationens bioetanolproduktion har det visat sig fördelaktigt att adaptera 

jästcellerna till mediet inför själva jäsningen. Med en sådan adaption blir jästen bättre på 

att både klara av toxiciteten i mediet och på att jäsa xylos i mediet. I den här delstudien 

undersöktes hur propageringen av jästen Taurus T13 bör odlas för att få en så bra jäsning 

som möjligt i en SSCF (simultaneous saccharification and co-fermentation) setup. Propa-

geringen skedde i en batch följt av en fed-batchfas. Olika utspädningshastigheter samt 

koncentrationer av hydrolysat i mediet undersöktes i studien. 

 

Bäst efterföljande jäsning i skakflaskor erhölls vid en utspädningshastighet av D=0.1 h
-1

, 

oavsett koncentrationen hydrolysat i feedmediet. Högre biomassakoncentrationer erhölls 

vid lägre utspädningshastighet och lägre koncentration hydrolysat, men med sämre jäs-

ning. Vidare sågs tydligt vikten av att snabbt kunna detoxifiera mediet, om jästen inte kla-

rade av det, tex vid för höga koncentrationer av furfural, så stannade jäsningen av. För 

celler propagerade vid låg utspädningshastighet så var det även av stor vikt hur mycket 

hydrolysat det fanns i feedmediet, en högre koncentration gav mycket bättre inhibitortole-

rans. Därför rekommenderades ifrån studien en utspädningshastighet av 0.1 h
-1

 med mot-

svarande 5% WIS hydrolysat (vid en slurrykoncentration på 13% WIS) i feedmediet. 

 

6.2.2 Integrering med första generationens etanolanläggning 
 

Förbehandlad vetehalm samt vetestäkelse hydrolyserades och fermenterting genomfördes 

med jäststammen Tausus 13 i PDU-skala. Efter fermentering med enbart hydrolyserad 

vetehalm feedades vetestärkelsehydrolysat till fermenationen. Genom att hålla en låg 

hexoskoncentration genom feedningsförfarandet kunde jästen konsumera stor del av 

kvarvarande xylos. Utbytet av etanol var 67 % av teoretiskt (baserat på hexoser och pen-

toser). Av den konsumerade xylosen (75 %) omvandlades 16 % till xylitol. Under fer-

mentationen tillväxte jästen och detta påverkade etanolutbytet negativt. Det gör det också 
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omöjligt att säkerställa att xylos omvandlades till etanol och inte enbart till biomassa. 

Studien visade att integrering med första generationens etanolanläggning har potential att 

ge högt etanolutbyte.   

 

6.2.3 Upprepning av demokörningen i labskala 
 

Den del av labstudien utfördes för att upprepa experimenten vid demoanläggningen och 

säkerställa att bra resultat erhölls. Försöken bestod i cellpropagering med två olika meto-

der: enligt rekommendationerna från propageringsstudien och enligt utfallet i demoan-

läggningen. I båda fallen användes de mediekompositioner som användes i demoanlägg-

ningen. Cellerna från båda propageringsmetoderna användes i SSCF i bioreaktorer, enligt 

utfallet i demoanläggningen, men vid två olika cellkoncentrationer: en låg som hade be-

slutats inför försöken i demoanläggningen och en hög enligt utfallet i demoanläggningen. 

Resultaten av experimenten visade tydligt att det inte går bra att använda så hög fastfas-

koncentration som 16% WIS, vilket det var i vetehalmsslurryn, i labreaktorerna. Hydroly-

sen under experimenten fungerade inte bra och därför erhölls inte höga etanolkoncentrat-

ioner under jäsningsfasen. Vidare så var cellkoncentrationen av stor vikt för en lyckad 

jäsning, vid en för låg cellkoncentration klarade cellerna inte av att snabbt nog detoxifiera 

mediet. Xylosjäsningen var även bättre vid en högre cellkoncentration. 

 

Etanolkoncentrationer som erhölls vara runt 1,5 vikt % och 2,5 vikt % för den låga re-

spektive den höga cellkoncentrationen.  

 

Att en lägre etanolkoncentration uppnåddes i labbstudien jämfört med i demoanläggning-

en beror antagligen på en bättre hydrolys i demoanläggningen. Detta visar på vikten av en 

bra reaktordesign vid höga koncentrationer av fast material i processen. I reaktorn vid 

demoanläggningen finns ett cirkuleringsrör som för slurryn från botten till toppen av re-

aktorn, vilket underlättar omblandningen och därmed både pH-justering och hydrolys. 

Vid 16% WIS i labbskalereaktorerna kunde man tydligt se att slurryn vid reaktorns väg-

gar inte blandade sig, utan omrörning skedde endast längs med axeln i reaktorn, där im-

pellrarna satt. 

 

Den främsta slutsats som kan dras utifrån försöken utförda i labbstudien är således att 

batch-SSF vid en så pass hög fastfaskoncentration som 16% WIS inte fungerar bra om 

inte reaktorn är anpassad för detta. Därutöver spelar cellkoncentrationen som används en 

avgörande roll för detoxifieringen av mediet och jäsningskapaciteten, framför allt av xy-

los vilken kräver att glukoskoncentrationen hålls på en låg nivå. 

 

6.2.4 Rötningsförsök 
 

I projektet rötades två olika fraktioner från en etanolprocess med gran som råvara. Dels 

den flytande fraktionen efter förbehandling, dels dranken. Genom rötning av den flytande 

fraktionen kan den fasta användas till hydrolys vid hög TS-halt. Rötningen gjordes under 

termofila förhållanden och följdes under 41 dygn. Resultaten visade ett metanutbyte på 45 

ml / g COD för den flytande fraktionen vilket motsvarar 13% av det teoretiska utbytet. 

Rötning av dranken gav 134 ml metan/g VS vilket motsvarar 32% av det teoretiska utby-

tet. De låga utbytena beror troligen på att den ymp som användes inte vara anpassad till 

denna typ av material. De båda materialen har dock troligen potential för att användas i 

en rötningsprocess för biogasproduktion. 

 

7 Tekno-ekonomisk utvärdering 
 

I Bilaga 7 presenteras en teknoekonomisk analys av en i projektet definierad etanolpro-

cess med skogsråvara som bas. Analysen inkluderar en jämförelse mellan en fristående 
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anläggning och en anläggning integrerad i ett urbant energisystem genom koppling med 

ett kraftvärmeverk. Resultaten från analysen visar på vikten av integration av dylika bio-

raffinaderianläggningar med befintlig infrastruktur, men också på den problematik som 

kan uppstå på systemnivå för dylika integrationsförfaranden, i de fallen att etanolanlägg-

ningen inte är dimensionerad utifrån det urbana energisystemet. 

 

En teknoekonomisk analys av att kombinera stärkelsebaserad och lignocellulosabaserad 

(vetehalm) etanolproduktion genomfördes och resultaten presenteras i Bilaga 8. Dessa vi-

sar att valen som görs under projekteringsstadiet kommer att påverka fördelningen av bi-

produkter och därmed också processekonomin och dess känslighet för olika prisvariation-

er. Etanol och DDGS är de huvudsakliga produkterna i traditionell stärkelsebaserad eta-

nolproduktion. Analysen visar att detta alternativ, alternativ att en del av substratet för 

DDGS tillåts gå mot biogasproduktion är de mest lönsamma alternativen. Detta kräver 

dock en pentosjäsare för att maximera etanolutbytet vilket inte fungerar att använda i fo-

derproduktion i dagsläget. Processens ekonomi är också känslig för biogasutbyte och bio-

gaspris, speciellt i de fall där produktionen optimeras för biogas. Det är dock svårt att helt 

fastställa vilket biogasutbyte som kommer att erhållas baserat på batchförsök i laboratori-

eskala och vidare studier av biogasproduktion som komplement till etanolproduktion är 

nödvändiga. 

 

8 Internationell utblick 
 

I projektet har en internationell utblick gjorts över trender inom området, se Bilaga 9.  

 

Sammanfattningsvis kan följande trender noteras: 

 

 Mer forskningsaktiviter i pilot- och demoskala jämfört med tidigare och man går 

mer och mer mot kommersialisering och industriella applikationer generellt. En 

hel del gemensamma ansträngningar görs företag emellan. 

 Fokus på mildare betingelser vid förbehandling, högre TS-halt i den enzymatiska 

hydrolysen för att minska vattenbehov och nå höga etanolkoncentrationer i jäs-

ningen och kostnadseffektivare enzymer. 

 Satsning på mikroorganismer, främst GMO-jäst, som klarar både pentos och 

hexosjäsning och som är mer robust mot inhibitorer.  

 Integrering av 2G-etanolproduktion med 1G. Detta gäller främst i USA och Bra-

silien 

 Bioraffinaderikoncept för att utnyttja hela råvaran och för att få en effektiv pro-

cessdesign samt ekonomiska fördelar. 

 

9 Fortsatta FoU-behov 
 

Följande fortsatta forskningsbehov har identifierats under projektets gång. Dels genom 

den rapportsammanställning som gjorts, men också i dialog med projektets referensgrupp. 

 

Förbehandling 

 Förbehandling av olika typer av halmråvara (annat än vetehalm) och nya typer av 

råvara (både från skogs- och jordbruk, men också olika former av avfallsström-

mar) 

 Förbehandling och hydrolys/jäsning av blandade råvaror (t.ex. olika trädslag eller 

olika restprodukter från jordbruket) 

Jäsning 
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 Optimering av pentosjästpropagering för högt utbyte och hög produktiviet, men 

också optimal avvägning mellan utbyte av jäst och jästens motståndskraft mot 

inihibitorer (odling med mer inhibitorer närvarande kan minska utbytet, men öka 

jästens förmåga att tolerera och bryta ner inhibitorer i senare delsteg) 

 Fortsatt utveckling för att öka etanolkoncentrationen efter jäsningen och därmed 

ökad den totala energieffektivitet genom t.ex.: 

 Högkoncprocesser med inledande enzymatisk förvätskning   

 Vidareutveckling av doseringsstrategier  

 Förbättrad processkontroll och on-linemätning 

 Förbättrad inhibitorkontroll 

 Fortsatt utveckling och verifiering av mer robusta mikroorganismer, genom gene-

tisk modifiering alternativt selektering, som omvandlar alla typer av socker samt 

studier av bästa processutformning för utnyttjande av dessa 

 Utveckla metoder som kan minska processtiden i SSF/SHF koncept för att 

minska investeringskostnaden 

 

Nedströmsprocesser 

 Flera aspekter kopplade till att processen nu börjar bli ”färdigutvecklad” och man 

därmed säkrare kan säga hur den fasta fasens sammansättning ser ut efter destil-

lation: 

 Kontinuerlig rötning av dranken (vätskan) 

 Andra användningsområde för dranken 

 Torkning, pelletering och förbränning av hydrolyslignin för el och/eller värme-

produktion 

 Utvärdera andra användningsoråden för hydrolysligning bäst används (ex. 

drivmedel, kemikalier,  och material, foder,) 

 Vattenrening och utredning av möjlighet att recirkulera strömmar. 

System- och processdesign 

 Optimal integrering med andra bioraffinaderiprocesser och -produkter, vad gäller 

både utnyttjande av sidoströmmar, men också kombinationen av etanol och mer 

högvärdiga kemikalier från sockerströmmen och även integrering av 1G och 2G 

etanolproduktion 

 Fortsatta systemstudier; tekno-ekonomiska, LCA etc. inkl. råvaruförsörjning 

(t.ex. lagring och logistik)  

 

10 Lista på projekt inom de två senaste Eta-

nolprogrammen 
 

Projektnummer, Projekttitel, Projektledare 

 

Program: Etanol från cellulosa 

 

P13872-2, Etanolframställning av cellulosa material med inkapslad och flockulerad jäst, 

Mohammad Taherzadeh 

 

P22571-2, Fermentationsteknik för etanolframställning ur lignocellulosa i lab-skala, 

PDU-skala och pilot-skala, Gunnar Liden 

 

P22595-2, Utveckling av samtidig hydrolys och jäsning (SSF) av lignocellulosa för pro-

duktion av etanol, Guido Zacchi 
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P30188-1, Optimering av processförhållanden för utveckling av industriell etanolprodukt-

ion baserad på lignocellulosa, Lena Gustafsson 

 

P30188-2, Inhibering av bakterietillväxt och stimulering av jäst vid industriell etanolpro-

duktion, Christer Larsson 

 

P30478-1, Etanol ur svensk vedråvara via förenklad alkalisk kokprocess, Peter Axegård 

 

P30478-2, Etanol ur lignocellulosa via alkalisk förbehandling, Peter Axegård 

 

P30548-1, Processutveckling av integrerad cellulosa- och stärkelsebaserad etanolprodukt-

ion, Guido Zacchi 

 

P30551-1, Förbehandling av biomassa för etanoltillverkning i pilotanläggning i 

Örnsköldsvik, Fredrik Lundqvist 

 

P30558-1, Filtrering av lignin från lignocellulosabaserad etanoltillverkning, Hans Theli-

ander 

 

P30578-1, Utveckling av syratolerant pentosjäsande jäst, Marie F Gorwa-Grauslund 

 

P30805-1, Industriell verifiering av pentosjäsande jäst, Lars Welin 

 

P31796-1, Etanolframställning av cellulosa material med zygomyceter, Mohammad 

Taherzadeh 

 

P31805-1, Utveckling av förbehandling av lignocellulosahaltiga jordbruksråvaror och 

restmaterial för produktion av etanol, Guido Zacchi 

 

P32673-1, Karakterisering av materialegenskaper för ökad enzymtillgänglighet efter för-

behandling av biomassa, Gunnar Liden 

 

P32822-1, Processkombination för produktion av biodrivmedel ur ved, Anders Elam 

 

P33135-1, Utveckling av process för cellulosaetanol integrerad med biogas och fast 

biobränsle, Sune Wännström 

 

Program: Etanolprocesser 

 

P32624-1, Industriella mikroorganismer, Bärbel Hahn-Hägerdal  

 

P35313-1, Konkurrenskraftiga och innovativa bioraffinaderier i Sverige - från teknisk 

potential till praktisk realiserbarhet (KIBIOS), Pål Börjesson 

 

P35350-1, Industriella pentosjäsande jäststammar, Marie F. Gorwa-Grauslund  

 

P35353-1, Processintensifiering av SSF-konceptet för lignocellulosaomvandling, Gunnar 

Liden 

 

P35354-1, Processutveckling för samtidig jäsning av pentoser och hexoser, Guido Zacchi 

 

P35355-1, Utveckling av processteknik för produktion av etanol från barrved, Guido Zac-

chi 
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P35356-1, Processutveckling av integrerad cellulosa- och stärkelse/socker-baserad eta-

nolproduktion, Guido Zacchi 

 

P35358-1, Processutveckling av etanolproduktion från lignocellulosahaltiga material i 

PDU-skala, Guido Zacchi 

 

P35363-1, Simultan sackarifiering, fermentering and filtrering (SSFF) för produktion av 

cellulosaetanol, Mohammad Taherzadeh 

 

P35364-1, Zygomycet-baserat bioraffinaderi med etanolproduktion, Mohammad Taher-

zadeh 

 

P35367-1, Sidoprodukter och processeffektivisering vid tillverkning av cellulosabaserad 

etanol, Leif Jönsson 

 

P35372-1, Utveckling av effektiva xylosjäsande och syratoleranta jäststammar - ett avgö-

rande steg mot kommersiell cellulosabaserad drivmedelstillverkning, Lisbeth Olsson 

 

P35789-1, Förbättringar av process för etanol från pentosrik agroråvara, Marie-Louise 

Wallberg 

 

P35789-2, Utveckling av etanolprocesser från pentosrik agroråvara, Etapp 2, Thore Lind-

gren 

 

P35790-1, Förbättrade processer för etanol och sockerplattform från hexosrik skogsrå-

vara, Marie-Louise Wallberg 

 

P35844-1, Enzymatisk försockring av cellulosa i pilotskala, Leif Jönsson 

 

P35845-1, Utveckling av nya jäsningskoncept för förbehandlad gran i pilotskala, Gunnar 

Liden 

 

P35846-1, Förstudie för lignocellulosabaserad etanolanläggning integrerad i ett massa-

bruk, Anders Hultgren 

 

P37351-1, Miljöpåverkan från cellulosaetanolprocesser, Thore Lindgren 

 

P37352-1, Utveckling av etanolprocesser med kontinuerlig förbehandling i PDU-skala, 

Ola Wallberg 

 

P37353-1, Etanolprocess med hög torrsubstanshalt och flockbildande xylosfermenterande 

jäst, Carl Johan Franzén 

 

P37355-1, Systemanalys av lignocellulosabaserad etanolproduktion, Thore Berntsson 

 

P37357-1, POLYNOL – hållbar integrerad produktion av etanol och polymerer från mas-

saindustrin, Niklas Berglin 

 

P37821-1, Integrering av första och andra generationens etanol med svampar, Moham-

mad Taherzadeh 

 

P38776-1, Processutveckling av produktion av etanol och biogas från vetehalm, Ola 

Wallberg 
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P38777-1, Processutformning för produktion av etanol från blandade råvaror, Ola Wall-

berg 

 

P38779-1, Attraktiv icke-GMO-jäst för bioetanolindustrin, Cecilia Geijer 

 

P38780-1, En jämförande analys av vattenflöden i lignocellulosabaserade etanolproces-

ser, Rickard Fornell 
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Bilaga 1 
 

2015-01-26 
Beslutsträd för demokörning 
 
 

Råvara 

□Granflis 

□Ren granflis 

□Granflis + bark 

□Granflis + lövved 

□Annat? 

□Vetehalm 

 
Processutforming för vetehalmsprocessen 

□Hela slurryn fermenteras 

□Bara fast fraktion fementeras (och den flytande går till biogasproduktion) 

□Tillsats av sockerström från stärkelsebaserad etanolproduktion för demonstration av 

integrering med första generationsens etanolanläggning  

□Vilken stärkelsefraktion skall användas? _______________ 

□Hur skall integreringen utformas? _______________ 

□Annat? _______________  

 

Förbehandling (gran / vetehalm) 

□”Optimal” för råvaran i fråga 

□Annat fokus på förbehandlingen (milt, tufft). _______________  

 
Parametrar: Temperatur? _______________ 

Katalysator? _______________ 
Katalysatormängd? _______________  
pH? _______________ 
Uppehållstid? _______________ 

 

Förhållande mellan hydrolys och jäsning (gran / vetehalm) 

□SHF 

□SSF 

□SSF med förhydrolys 
□Kort förhydrolys (4-8 timmar)? 



□Lång förhydrolys? 

□Annat? _______________  

 

Hydrolys (gran / vetehalm) 

□Producera enzymer on-site. Vilka? _______________ 

□Köpa enzymer. Vilka?_______________ 

□Batch 

□Fed-batch 

 
Parametrar: Temperatur? _______________ 
 pH? _______________ 

Mängd enzymer? _______________ 
Uppehållstid? _______________ 
TS? _______________ 

 

Jäsning (gran / vetehalm) 

□C5+C6-jäsning. Vilken stam? _______________ 

□C6-jäsning. Vilken stam? _______________ 

□Jästen odlas on-site 

□På melass 

□På melass + hydrolysat från förbehandling 

□På melass + hydrolysat från (för)hydrolys 

□Annat? _______________ 

□Jästen köps in 

□Batch 

□Fed-batch 

 
Parametrar: Temperatur? _______________ 
 pH? _______________ 

Mängd enzymer? _______________ 
Uppehållstid? _______________ 
TS? _______________ 

 



2 Bilaga 2. Demonstrationsförsök vid Biorefinery 

Demo Plant i Örnsköldsvik  
 

Av: Emma Johansson, SP Processum 

 

2.1 Sammanfattning  
 

Resultaten från Energimyndighetens Etanolprogram sammanställdes och syntetiserades i projektet. De 

bästa resultaten från programmet kombinerades i nya försök. I BDP genomfördes ett försök med 

vetehalm med syfte att verifiera slutsatserna från syntesen. 

 

Demoförsöket innefattar uppodling av den valda jäststammen, förbehandling av råvaran samt 

efterföljande fermentering. Material producerades även för användning i andra delar av projektet. 

Dessa behandlas inte häri. 

 

Taurus T13 odlades upp till en koncentration på 21 g/l för att sedan ympas till två stycken 

förhydrolyserade SSFar. Tiden för förhydrolysen sattes till 27 respektive 11 timmar. Den producerade 

slurryn hade en TS på 26 % och en WIS på 16 % samt en xylos- och furfuralkoncentration på 30 

respektive 6 g/l, innan förhydrolys. Med en förhydrolys på 27 timmar uppmättes, efter 41 timmar 

fermentering, en etanolkoncentration på 3,5 %. En kortare förhydrolys gav en lägre 

etanolkoncentration.     

 

2.2 Inledning  
 

I projektet som det här demoförsöket ingår i, genomförs en syntesanalys av forskningen som 

genomförts och pågår i Energimyndighetens Etanolprogram. Resultatet av den forskning som bedrivits 

har sammanställas, dels avseende vad som uppnåtts inom olika processteg, dels hur dessa framsteg kan 

omsättas i en framtida kommersiell process. De processalternativ för barrved respektive vetehalm som 

ger högst etanolutbyte, högst energieffektivitet eller är optimal ur ett ekonomiskt perspektiv har tagits 

fram och jämförts. Det här demoförsöket är ett praktiskt försök för att verifiera sammanställd 

forskning i Energimyndighetens Etanolprogram om etanolproduktion från vetehalm.  

 

Demoförsöket innefattar uppodling av den valda jäststammen, förbehandling av råvaran samt 

efterföljande fermentering. Material producerades även för användning i andra delar av projektet. 

Dessa behandlas inte häri. 

 

Försöket genomfördes vid Biorefinary Demo Plant i Örnsköldsvik under perioden 2015-06-01 – 2015-

06-17. Upplägget för demoförsöket är framtaget av projektgruppen, baserat på tidigare forskning. 

Försöksledare var Emma Johansson, SP Processum.   

  



2.3 Genomförande 
 

 
Figur 1. Schematisk bild över processen. 

 

Ovan syns en schematisk bild över processen. Processen är indelad i förbehandling, förvätskningsfas, 

jästodling samt jäsning. Slutprodukten destillerades inte. Nedan följer en beskrivning av de olika 

delarna.  

 

2.3.1 Förbehandling  
 

Förbehandlingsmetoden baserades på en kontinuerlig enstegshydrolys med parametrarna listade i 

Tabell 1. 

 
Tabell 1. Parametrar förbehandling. 

Parameter Riktvärde Faktiskt värde 

Råvara Halm 

Katalysator H2SO4 H2SO4 

pH 2,1-2,3 2,0-2,4 

Temperatur  188°C 188-189°C 

Uppehållstid Framtas under test 6 min 

TS  23 % 26 % 

WIS 14 % 16 % 

Xyloskoncentration (hydrolysat) 30 g/l 30 g/l 

Furfuralkoncentration (hydrolysat) 3-4 g/l 6 g/l 

CS (Log(R0) –pH)* 1,09-1,29 0,99-1,39 
*Combined Severity factor.  

 

2.3.2 Förhydrolys och SSF 
 

Förvätskningsfasen, förhydrolysen, användes i syfte att minska mängden fast material innan jäsning 

och därmed underlätta etanolproduktionen. Två batcher sattes med olika längd på 

förvätskningsfaserna. De olika tiderna fungerade som en jämförelse på jäsförmågan i relation till 

mängden fast material samt säkerställa att förvätskningsfasen var tillräckligt lång.  



 

Slurry från förbehandlingen samlades upp i en fermentor med omrörning. Hälften fördes sedan över 

till fermentor två. För att underlätta omrörning tillsattes en mindre mängd enzymmix 3 h innan 

riktvärdet för enzymtillsatts (Tabell 2).  

 

1 m
3
 av den uppodlade jästslurryn tillsattes direkt till vardera fermentor. Cellkoncentrationen i 

jästslurryn var 21 g/l. En låg koncentration av socker medföljde ympen in till fermentatorerna. SSF-

arna pågick i 96 timmar. En sammanställning över tidpunkterna för tillsattser under förvätskningsfas 

samt de båda SSFarna kan ses i Tabell 3. Provtagning skedde regelbundet.    

 
Tabell 2. Parametrar förvätskningsfas samt SSF 

Parameter  

Enzymtillsatts (Cellic CTec2) 27 g mix/kg TS 

Förhydrolys fermentor 1 3 h + 24 h  

Förhydrolys fermentor 2 3 h + 8 h 

SS fermentor 1 (efter förhydrolys) 9,5 % 

SS fermentor 2 (efter förhydrolys) 10,2 % 

Ymp (Taurus T13) 1 m
3
 

Koncentration ymp 21 g/l 

Uppehållstid SSF 96 h 

  

 
Tabell 3. Tidpunkt för tillsattser under förvätskningsfas samt SSF. Enzymtillsatsen är räknad på g enzymmix/g 

ingående TS. Den totala enzymtillsatsen är ca 3%.  Koncentrationen jäst är räknad på totalvolym i vardera SSF. 

Tillsatts  SSF 1 (tid h) SSF 2 (tid h) 

0,5 % enzym -27 -11 

2,2 % enzym -24 -8 

Ca 4,5 g/l jäst 0 0 

Avslut 96 96 

OD i jästslurryn var 17 

 

2.3.3 Jästodling 
 

En ymp av Taurus T13 odlades, från frysstock, för att sedan inokuleras till Ymptank i BDP. Jästen 

från ymptanken (86 liter) inokulerades i ett ytterligare steg till den större Odlingstanken. Medium för 

de olika tankarna kan ses i Tabell 4 för batchmedium, samt Tabell 5, för feedmedium. 

Feedningsprofilerna för de två tankarna kan ses i Figur 2 för Ymptank och Figur 3 för Odlingstank.    

 
Tabell 4. Batchmedium. Vid tillsatts av jäst till Odlingstank var pH 6,5. pH sjönk över tid ned till 5,0 där den 

fixerades genom reglering. 

Ämne Protokoll 
Faktisk koncentration 

Ymptank 

Faktisk 

koncentration 

Odlingstank 

Melass (g/l) 50 55 70 

NH3 (M) 0,11 0,08 0,11 

H3PO4 (M) 0,0257 pH-justering pH-justering 

MgSO4*7H2O (g/l) 0,75 1,33 0,26 

VitaHop (ml/l) 0,125  0,2  0,1 

pH 5 5 6,5→5 

 

  



Tabell 5. Feedmedium 

Ämne Protokoll 
Ymptank och 

Odlingstank 

Hydrolysat (% WIS) 5 7 

Melass (g/l) 150 124 

NH3 (M) 0,11 - 

H3PO4 (M) 0,0257 - 

MgSO4*7H2O (g/l) 0,75 0,61 

VitaHop  125 ppm 0,1 (ml/l) 

pH 5 5 

 
Tabell 6. Parametrar jästodling i BDP 

Parameter Ymptank Odlingstank 

Inokulum (liter) 3,2 86 

Inokulum (celltäthet, g/l) 10 23 

Batchtid (h) 20 34 

Batchvolym (liter) 72 2400 

Feedtid (h) 8 12 + 3 

Feedvolym (liter) 14 1900 

Lufttillförsel (l/min) 50  1900 

 

 

 
Figur 2. Utspädningshastighet från ca 0,03 h- vid t=20 till ca 0,02 h- vid t=27. Innan överföring till Odlingstank 

tillsattes ytterligare 1,2 liter jäst odlad på lab. 

 

70

72

74

76

78

80

82

84

86

88

0 5 10 15 20 25 30 35 40

V
o

ly
m

 (
l)

 

Tid (h) 

Feednigsprofil Ymptank 



 
Figur 3. Utspädningshastighet feedfas 1från 0,03-0,06-0,02 h-. Feedfas 1 pågick under 12 timmar. 

Utspädningshastighet feedfas 2 från 0,06-0,05 h-. Feedfas 2 pågick under 3 timmar. 

 

2.4 Resultat 
 

2.4.1 Förbehandling  
 

Förbehandlingen genomfördes utan större avbrott och med minimal utspädning. Den högre TS- och 

SS-halten kan förklaras med processen nedströms förbehandlingen. Ingen uppkoncentration av 

jästslurryn var möjlig vilket skulle resultera i en högre utspädningsfaktor vid start av SSF. Därför 

producerades en slurry med högre TS vilket medförde en något tuffare förbehandling än önskat (Tabell 

7).  
 

Tabell 7. Sammansättning i den producerade slurryn. Vätskeanalyserna är ett medelvärde av 6 stycken prover 

tagna regelbundet under förbehandlingen. Den fasta fasen är analyser av slutprovet. 

Ämne  

Fast fas (g/kg)  

     Glukan 473 

     Mannan 2,45 

     Galaktan 0,850 

     Xylan 29,4 

     Arabinan 1,7 

Vätskefas (g/l)  

     Glukos 7,33 

     Mannos 0,981 

     Galaktos 3,02 

     Xylos 36,5 

     Arabinos 4,62 

     HMF 0,8 

     Furfural 5,7 

     Ätticksyra 6,5 

     Oligomera hexoser 6,92 

     Oligomera pentoser 7,7 

Lignin (%) 39,9 

TS (%) 26 

SS (%) 16 

Hydrolyseringsgrad (%)  

     Glukan 91 

     Xylan 20 
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2.4.2 Förhydrolys och SSF  
 

Den enzymatiska aktiviteten under förhydrolysen påvisar en skillnad mellan de två fermentatorerna 

(Tabell 8), vilket kan förklaras med de olika tiderna för förhydrolys, 27 timmar för fermentor 1 och 11 

timmar för fermentor 2. Hexosproduktionen för fermentor 1och 2 låg i snitt på 5,3 respektive 6,7 kg/h. 

Ingen produktion av pentoser kunde påvisas (Tabell 8).  

 
Tabell 8. Sockerproduktion under förhydrolys. 

  Producerat socker 

  
Hexoser 

(kg) 

Pentoser 

(kg) 

Fermentor 1 143 1 

Fermentor 2 74 0 

 

Även den enzymatiska aktiviteten sedd över både förhydrolys och SSF tyder på en skillnad mellan de 

två fermentatorerna (Tabell 9).  Konsumerade hexoser är beräknad på producerad mängd etanol, 

mjölksyra samt den kvarvarande mängden hexoser efter 96 timmar fermentering. Det bör tas i 

beaktning att eventuell glycerol- och xylitolproduktion ej är medräknad.   

 
Tabell 9. Enzymatisk aktivitet under förhydrolys samt SSF. Konsumerade hexoser baseras på producerad mängd 

etanol, mjölksyra samt hexoskoncentrationen efter 96 timmar fermentering. Producerade hexoser syftar till den 

enzymatiska aktiviteten under förhydrolys och SSF. Teoretisk hexosproduktion är mängden glukos som kan 

produceras från mängden ingående glukan.  

 

Konsumerade hexoser 

(kg) 

Producerade 

hexoser* 

(kg) 

Teoretisk 

hexosproduktion 

(kg) Utbyte (%) 

Fermentor 1 276 242 300 81 

Fermentor 2 213 179 300 60 
*Konsumerade hexoser – ingående hexoser.  

 

Etanolproduktionen uppnådde en koncentration i fermentor 1 på 27,6 g/l och i fermentor 2 på 23,4 g/l, 

vilket motsvarar 3,5 volyms% och 3,0 volyms% respektive. En längre förhydrolys resulterade i högre 

etanolutbyte (Tabell 10). Figur 4 och Figur 5 visar koncentrationer av monomert socker, etanol och 

mjölksyra under fermentering. Den maximala etanolkoncentrationen uppnåddes redan efter 41 timmar 

för fermentor 1 medan det för fermentor 2 tog 64 timmar. Fermenteringarna visar även på låg 

konsumtion av pentoser.  

 
Tabell 10. Etanolutbyte. 

  

1
Utbyte 

hexoser+pentoser  

(%) 

2
Utbyte 

hexoser 

(%) 

3
Utbyte 

(%) 

4
Produktion 

(l/ton TS) 

Koncentration 

(volyms%) 

Fermentor 1 46 65 34 154 3,5 

Fermentor 2 38 54 28 127 3,0 
1Utbyte baserat på teoretisk mängd monosackarider från glukan- och xylanmängden i slurryn innan förhydrolys.  
2Utbyte baserat på teoretisk mängd glukos från glukanmängden i slurryn innan förhydrolys.   
3Utbyte baserat på mängden monosackarider från glukan- och xylanmängden i råvaran.  
4Etanolproduktion i liter per ton tillsatt torr råvara. 

 



 
Figur 4. SSF fermentor 1. X-axeln visar antal timmar från inokulering.  

 

 
Figur 5. SSF fermentor 2. X-axeln visar antal timmar från inokulering.  

 

2.4.3 Jästodling 
 

Odlingen av Taurus T13 visade på god celltillväxt. Mycket liten bakterietillväxt kunde påvisas under 

odling i både Ymptank och Odlingstank. Däremot uppmättes mellan 6 och 7 g/l etanol under 

odlingarna (Tabell 11).  

  
Tabell 11. Produktkoncentrationer efter odling i Ymptank samt Odlingstank. 

 Ymptank Odlingstank 

Cellkoncentration (g/l) 23 21 

Mjölksyra (g/l) 2 0 

Etanol (g/l) 6 7 

 

2.5 Diskussion 
 

För att undvika stor utspädning hölls noga koll på eventuell utspädning i de olika processtegen. Den 

minskade utspädningen resulterade i en slurry med relativt hög TS-halt. Baserat på de rådande 
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processförhållandena och utrustningens natur ger detta en längre uppehållstid i reaktorn vilket, i sin 

tur, resulterar i en något högre nedbrytningsgrad. Detta stöds av koncentrationen furfural samt 

hydrolyseringsgraden av xylan och glukan (Tabell 7).  

 

Odling av Taurus T13 visade goda resultat och en relativt hög cellkoncentration uppnåddes. Tidigare 

studier har visat att Taurus T13 har större benägenhet att producera biomassa respektive etanol vid 

lägre respektive högre utspädningshastigheter. Baserat på detta ökades utspädningshastigheten de sista 

tre timmarna under odlingsfasen, för att uppnå en högre etanolproduktion.  

 

För att minska mängden icke vattenlösliga ämnen och därmed gynna etanolproduktion hos den valda 

jäststammen inkluderades förhydrolyser med olika längd för de två fermenteringarna. Resultatet från 

detta visar på att en längre förhydrolys gynnade en högre och snabbare etanolproduktion. Att en 

etanolkoncentration på 3,5 % istället för 5 % uppnåddes antas därför bero på Taurus T13 förmåga att 

jäsa lignocellulosamaterial med den valda processen. Det vill säga satsvis jäsning med relativt höga 

halter icke vattenlösligt material (WIS), samt höga koncentrationer av furfural. Fermenteringarna visar 

även på låg konsumtion av pentoser (Figur 1 och Figur 5). Vid fullständig konsumtion av tillgängligt 

socker skulle en etanolkoncentration på ca 5 % uppnås.   

 



3 Bilaga 3. Pentosjästpropagering 
 

Av Johan Westman, Chalmers 

 

3.1 Sammanfattning 
 

Vid andra generationens bioetanolproduktion har det visat sig fördelaktigt att adaptera jästcellerna till 

mediet inför själva jäsningen. Med en sådan adaption blir jästen bättre på att både klara av toxiciteten i 

mediet och på att jäsa xylos i mediet. I den här studien undersöktes hur propageringen av 

Saccharomyces cerevisiae T13 bör odlas för att få en så bra jäsning som möjligt i en SSCF 

(simultaneous saccharification and co-fermentation) setup. Propageringen skedde i en batch följt av en 

fed-batchfas. Olika utspädningshastigheter samt koncentrationer av hydrolysat i mediet undersöktes i 

studien. Bäst efterföljande jäsning i skakflaskor erhölls vid en utspädningshastighet av D=0.1 h
-1

, 

oavsett koncentrationen hydrolysat i feedmediet. Högre biomassakoncentrationer erhölls vid lägre 

utspädningshastighet och lägre koncentration hydrolysat, men med sämre jäsning. Vidare sågs tydligt 

vikten av att snabbt kunna detoxifiera mediet, om jästen inte klarade av det, tex vid för höga 

koncentrationer av furfural, så stannade jäsningen av. För celler propagerade vid låg 

utspädningshastighet så var det även av stor vikt hur mycket hydrolysat det fanns i feedmediet, en 

högre koncentration gav mycket bättre inhibitortolerans. Därför rekommenderades ifrån studien en 

utspädningshastighet av 0.1 h
-1

 med motsvarande 5% WIS hydrolysat (vid en slurrykoncentration på 

13% WIS) i feedmediet. 

 

3.2 Inledning 
 

Propageringsstudien utfördes på Chalmers Tekniska Högskola av Dr. Johan Westman. Syftet med 

experimenten var att undersöka vilka förhållanden som skulle användas vid uppodling av jäst för 

SSCF experiment vid SP Biorefinery Demo Plant i syntesprojektet.  

 

3.3 Genomförande 
 

I samråd mellan deltagarna i syntesprojektet beslutades att följande parametrar skulle undersökas: 

halten av hydrolysat (vätskefasen från förbehandlingen) i feedmediet, samt utspädningshastigheten. 

Kvaliteten på cellerna skulle undersökas m.h.a. skakflask-SSCF. Förbehandlad vetehalm erhölls från 

multi-feed-projektets sista experiment vid demoanläggningen: pressat fast material samt hydrolysat. 

 

3.3.1 Propagering 
Mediesammansättningen beslutades i samråd med Dr. Nicklas Bonander (Tabell 1). Det beslutades att 

använda NH3 och H3PO4 som källor för kväve och fosfor, liksom ofta görs i demoanläggningen. 

Mängden melass samt hydrolysat i mediet beslutades utifrån experiment utförda i Lund av Fredrik 

Nielsen (ej publicerat). Längden på batchfasen sattes först till 24 timmar, men kortades till sista 

experimentet ned till 18h då inte mycket verkade hända under de sista 6 timmarna av 24h-batchen. 

Matning av feedmedium gjordes till dubbla batchvolymen, vid två olika utspädningshastigheter 

(Tabell 2). 

 

Det beslutades att utföra SSCF-experimenten vid en WIS-koncentration på 13%, varför mängden 

hydrolysat i feedmediet var 2.5/13 (v/v) respektive 5/13 (v/v). Till hydrolysatet som användes tillsattes 

10 g L
-1

 xylos och 2.3 g L
-1

 furfural för att efterlikna de förhållanden man trodde skulle råda vid 

experimenten i demoanläggningen. Detta gav beräknade koncentrationer av 35 g L
-1

 xylos och 4 g L
-1

 

furfural i hydrolysatet. 

 

 

 

 



Tabell 1. Mediesammansättning i propageringsstegen. 

Ämne Batchmedium Feedmedium 

Hydrolysat (% WIS) 0 2.5 / 5 

Melass (g L
-1

) 50 150 

NH3 (M) 0.11 0.11 

H3PO4 (M) 0.0257 0.0257 

MgSO4*7H2O (g L
-1

) 0.75 0.75 

VitaHop (mL L
-1

) 0.125 0.125 

pH (justerat i reaktorn) 5 5 

 

Propageringsreaktorerna hölls aeroba med 1 vvm konstant luftflöde och 700 rpm omrörning. 

Inokulering skedde från 24h odling i YPD-medium i skakflaska, till ett OD av 0.5. 

 
Tabell 2. Propageringsprofiler. 

 Undersökt Slutlig rekommendation 

Batch 18 & 24h 18h 

Fed-batch ≈23h vid D=0.05 h
-1

 & 

≈11h vid D=0.1 h
-1

 

≈11h vid D=0.1 h
-1

 

 

Vid slutet av propageringen skördades cellerna från reaktorerna följt av centrifugering vid 3000g i 3 

minuter. Cellerna tvättades 2 gånger och löstes därefter upp i 0.9% NaCl till rätt koncentration för att 

tillsättas till SSCF-skakflaskorna. 

 

3.3.2 SSCF i skakflaskor 
 

3.3.2.1 Skakflaskinnehåll 
Skakflask SSCF utfördes genom att blanda pressad förbehandlad vetehalm med en WIS-koncentration 

av ca 40% med vätskefasen (hydrolysat), med extra xylos och furfural tillsatt precis som vid 

propageringen, till en slutlig WIS-koncentration av 13% efter den slutliga tillsatsen av cellslurry. 

Därutöver tillsattes 2 g L
-1

 NH3 samt 125 ppm vitahop efter autoklavering. pH justerades till 5.5 innan 

autoklaveringen genom långsam tillsats av koncentrerad NaOH. I vissa experiment tillsattes även 20 

µl H3PO4 (85%). Bafflade 250 ml skakflaskor användes, med en total arbetsvolym av 100 ml. 

  

3.3.2.2 Förhydrolys 
Förhydrolysen för SSCF startades genom tillsats av enzymcocktail (Cellic Ctec2) till en koncentration 

av 10 fpu gWIS
-1

. Hydrolysen utfördes vid 50°C och 180 rpm i ca 11 timmar. Temperaturen sänktes 

till 30°C inför tillsats av jäst. 

 

3.3.2.3 SSCF 
Jäsningarna startades genom tillsats av 5 ml jästslurry, vilket gav de korrekta slutvolymerna, samt en 

jästkoncentration av 2.5 g L
-1

. Prover för HPLC-analys togs regelbundet under de 3-4 dagar som 

SSCF-experimenten varade. 

 

3.4 Resultat 
 

3.4.1 Propagering 
De första förhållanden som testades för propageringen var vid en utspädningsgastighet av 0.1 h

-1
 i ca 

11h, vilket gav en fördubbling av batchvolymen. Två koncentrationer av hydrolysat i feedmediet 

undersöktes parallellt, motsvarande 2.5% och 5% WIS vid en slurrykoncentration av 13%. 

 

Av resultaten kunde tydligt ses att cellerna mestadels fermenterade under både batch och fed-

batchfaserna. En viss konsumering av etanolen kunde ses i slutet av batchfasen, men när matning av 

nytt medium startade så ackumulerades till en början både socker och etanol, varefter 

sockerkoncentrationerna minskade igen mot slutet av fed-batchfasen (Figur 1). Cellkoncentrationen 



var i princip samma med båda undersökta koncentrationer av hydrolysat i feedmediet, med en endast 

något högre cellkoncentration i mediet med mindre hydrolysat. 

 

 
 

Figur 1. Cellkoncentration och koncentrationer av socker och etanol i odlingsmediet i propagering vid D=0.1 h
-

1
. 

 

Vid en lägre utspädningshastighet, D=0.05 h
-1

, så ackumulerades inte socker under fed-batchfasen 

(Figur 2). Cellerna fermenterade dock en stor del av det tillsatta sockret till etanol. Det var även tydligt 

att biomassautbytet var högre och etanolutbytet lägre vid den låga koncentrationen av hydrolysat i 

feedmediet, och vice versa. 

 

 
Figur 2. Cellkoncentration och koncentrationer av socker och etanol i odlingsmediet i propagering vid D=0.05 h

-

1
. 

 

Vid det andra experimentet med en utspädningshastighet av 0.05 h
-1

, med furfural tillsatt efter 

autoklavering av feedmediet, så uppnåddes i princip samma resultat som vid propageringen med 

furfural tillsatt innan autoklavering (Figur 3). Furfuralen som matas in i reaktorn konverteras snabbt av 

cellerna, varför en något högre koncentration inte påverkar mycket. I samtliga cellpropageringar 

detekterades ingen furfural i reaktorerna under odlingarna. 

  

0

2

4

6

8

10

12

14

0 10 20 30 40

O
D

Tid (h)

OD, D=0.1

OD 2.5% OD 5%

0

5

10

15

20

25

0 10 20 30 40

K
o
n

c
e
n

tr
a
ti
o

n
 (

g
/l
)

Tid (h)

2.5% WIS D=0.1 Batch + FB

Glukos Xylos Etanol

0

5

10

15

20

25

0 10 20 30 40

K
o

n
c
e

n
tr

a
ti
o

n
 (

g
/l
)

Tid (h)

5% WIS D=0.1 Batch + FB

Glukos Xylos Etanol

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

0 10 20 30 40 50

O
D

Tid (h)

OD, D=0.05

OD 2.5% OD 5%

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

0 20 40 60

K
o
n
c
e
n
tr

a
ti
o

n
 (

g
/l
)

Tid (h)

2.5% WIS D=0.05

Glukos Xylos Etanol

0

5

10

15

20

25

0 20 40 60

K
o

n
c
e

n
tr

a
ti
o

n
 (

g
/l
)

Tid (h)

5% WIS D=0.05

Glukos Xylos Etanol



 
 

 
Figur 3. Cellkoncentration och koncentrationer av socker och etanol i odlingsmediet i propagering vid 18h batch, 

fed-batch med D=0.05 h
-1

 och 5% hydrolysat i feedmediet med furfural tillsatt efter autoklavering. 

 

3.4.2 SSCF 
 

3.4.2.1 Förhydrolys 
Förhydrolysen i skakflaskor fungerade bra med en tydlig förvätskning av innehållet inför start av 

jäsningen. Startkoncentrationer av glukos vid början av jäsningarna, efter tillsats av jästslurryn, var 

mellan 40-55 g L
-1

. pH i skakflaskorna sjönk under förhydrolysen till ca 4.5. 

 

 

3.4.2.2 Fermentering 
Jästen från propageringen tillsattes till en koncentration av 2.5 g l

-1
 i skakflaskorna. pH i flaskorna 

följdes i samband med provtagningen för HPLC-analys och fanns i samtliga fall vara relativt stabil 

runt 4.5. 

 

Med cellerna propagerade vid D=0.1 h
-1

 så var skillnaden mellan de två koncentrationerna av 

hydrolysat i feedmediet inte så stor. I båda fallen skedde en snabb detoxifiering genom konvertering 

av furfural, och jäsning av den frigjorda glukosen. Ungefär hälften av xylosen konsumerades också av 

jästen under de första ca 40 timmarna. Från ca 40 timmar in i fermenteringen började glukos 

ackumuleras, samtidigt som jäsningen dock fortgick med en ökning av etanolkoncentrationen i 

flaskorna. Det är troligt att cellernas viabilitet sjönk under processen, en högre startkoncentration av 

celler hade antagligen kunnat hjälpa till för att få till en bättre jäsning. 

 
Figur 4. Koncentrationer av ämnen i mediet under SSCF utförd med celler propagerade vid D=0.1 h

-1
 vid olika 

koncentrationer av hydrolysat i mediet. Medelvärden av resultat från två skakflaskor visas. 
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Från resultaten av fermenteringarna med celler odlade vid D=0.05 h
-1

 syntes skillnaden mellan de 

olika hydrolysatkoncentrationerna i feedmediet tydligt (Figur 5). Vid den högre koncentrationen 

klarade cellerna av att detoxifiera mediet och jäsa merparten av glukosen, medan endast ca 2/3 av 

furfuralen detoxifierades av cellerna propagerade med den lägre koncentrationen hydrolysat i 

feedmediet. Generellt sett så var cellerna mycket sämre på att fermentera jämfört med cellerna odlade 

vid en utspädningshastighet av 0.1 h
-1

. Framförallt kunde noteras att i princip ingen xylos användes av 

cellerna. 

 

  
Figur 5. Koncentrationer av ämnen i mediet under SSCF utförd med celler propagerade vid D=0.05 h

-1
 vid olika 

koncentrationer av hydrolysat i mediet. Medelvärden av resultat från två skakflaskor visas. 

 

Den enda skillnaden mellan kompositionen i skakflaskorna vid de två försöken var att första gången 

hade 20 µl H3PO4 (85%) tillsatts under pH justeringen, vilket inte gjordes andra gången. För att 

undersöka att detta inte hade påverkat jäsningsförmågan hos cellerna så gjordes ytterligare ett försök. I 

det försöket undersöktes även påverkan av att tillsätta extra furfural till mediet efter istället för innan 

autoklaveringen, då det noterades att en del furfural försvann från mediet under autoklaveringen. 

 

Från resultaten kan man tydligt se att mängden furfural i mediet starkt påverkade 

fermenteringsförmågan. I flaskorna med furfural tillsatt efter autoklaveringen så kunde cellerna inte 

snabbt nog detoxifiera mediet, varför jäsningen mer eller mindre stannade av efter ca 24 h (Figur 6). 

Med furfural tillsatt innan autoklaveringen, innebärandes en lägre initial koncentration, så kunde 

cellerna inom 24 h konvertera all furfural och därmed fortsätta att jäsa under hela experimentet. 

Tillsatsen av H3PO4 verkade inte ha någon effekt på resultatet, endast i en av skakflaskorna utan 

H3PO4 så gick jäsningen märkbart snabbare, vilket antagligen berodde på någon annan ej kontrollerad 

faktor. 
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Figur 6. Koncentrationer av ämnen i mediet under SSCF utförd med celler propagerade med hydrolysat 

motsvarande 5%-WIS i feedmediet, vid D=0.05 h
-1

 och furfural tillsatt efter autoklavering.  SSCF med furfural 

tillsatt innan eller efter autoklavering respektive med eller utan 20 µl H3PO4 (85%). Medelvärden av resultat från 

två skakflaskor visas. 

 

3.4.3 Reflektioner och slutsats 
 

Jäststammen som har använts under försöken, T13, visade sig vara mycket bra på att jäsa icke-

inhiberande medier, medan den växte desto sämre. Sannolikt hade en lägre halt av melass i 

feedmediet, och kanske även i batchmediet, lett till en högre andel biomassa och en lägre andel etanol. 

Det fanns dock inte tid till att undersöka detta i projektet. För framtida studier rekommenderas det att 

undersöka detta. 

 

Cellerna av T13-stammen verkar inte dela sig fullständigt utan sitter ihop som klasar, vilket kan ses 

när man undersöker cellerna under mikroskop. Att det inte är flockulering undersöktes genom att 

behandla cellerna med EDTA, vilket deflockulerar flockulerande jäststammar. Att de sitter ihop gör att 

man inte kan undersöka viabiliteten av cellerna m.h.a. räkning i mikroskop eller som ”colony forming 

units”. Viabiliteten har därför inte kunnat undersökas under propageringsexperimenten. 

 

Utifrån resultaten som erhölls under studien så rekommenderades propagering med motsvarande 5% 

WIS hydrolysat i feedmediet, vid en utspädningshastighet av 0.1 h
-1

. Den högre 

utspädningshastigheten gav klart bättre resultat än den lägre, och vid lägre utspädningshastighet 

spelade även mängden hydrolysat i mediet större roll för jäsningsförmågan hos de propagerade 

cellerna, varför den högre mängden hydrolysat rekommenderas. 
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4 Bilaga 4. Integration of cellulose and starch-based 

ethanol production in SHF using xylose fermenting 

yeast - Integrated SHF in PDU-scale for Synthesis 

project 
 

Av: Borbála Erdei, Lund University,  

 

4.1 Introduction 
 

The aim of this project has been to produce ethanol in integrated process configuration for glucose and 

xylose co-fermentation using Taurus T13 genetically modified yeast. Production of ethanol from 

cellulose-based agricultural residues, such as wheat straw (second-generation bioethanol), integrated 

with starch-based ethanol production (first-generation bioethanol) can result in higher ethanol yield, 

lower energy demand and lower production cost. Following cultivation and propagation of the yeast, 

separate hydrolysis and fermentation of the demo-pretreated wheat straw (PWS) with saccharified 

wheat meal feed was performed using the Taurus T13 strain. 

 

4.2 Methods 
 

4.2.1 Overall Procedure 
 

Separate hydrolysis and fermentation of PWS was performed to verify the integrated process scenario 

of cellulose and starch-based process on PDU scale. The proportions of straw and grain of 1:1 was 

used and was set and kept constant through the process steps. The raw material input into the 

pretreatment was calculated by using total solids concentration in the pretreated material assuming that 

90% of the total solids remain in the slurry (10% loss).  

 

After pretreatment, the whole slurry of PWS was diluted to 10.0% water insoluble solids (WIS)-prior 

to enzymatic hydrolysis (EH), which was then followed by separation of the hydrolysate and the solid 

fraction. PWS hydrolysate was subjected to batch fermentation. 24 hours of fermentation of the PWS 

hydrolysate was followed by a fed-batch phase. The liquefied and saccharified wheat meal (wheat-

starch hydrolysate) was centrifuged and the filter cake was washed with identical amount of water, 

which was centrifuged again and the supernatant was mixed with the hydrolysate and used as feed to 

the fermentaton, commencing when the glucose present in the PWS hydrolysate had been consumed, 

after 24 hours.  

Figure 1 shows a simplified scheme of the process. 



 
 

Figure 1 Experimental configuration used to investigate the fermentation of demo-pretreated wheat straw. 

Separate hydrolysis of the whole pretreated wheat straw slurry and fermentation of hydrolysate fed with 

saccharified wheat meal as well as cultivation/propagation of the yeast. 

 

4.2.2 Materials  
 

The steam pretreated wheat straw used in this study was obtained from SP Biorefinery Demo Plant. 

The material consisted of about 24.0% total solids (TS), 16.7% water insoluble solids (WIS). 

Wheat meal (wholemeal wheat) was purchased from Strängnäs Valskvarn and was stored in paper 

bags at room temperature prior to use. Wheat meal consisted of 59% starch, 11% fiber and 12% 

protein. Wheat meal processing, liquefaction, and subsequent saccharification are described below in 

the section on enzymatic hydrolysis. 

 

4.2.3 Enzymatic hydrolysis 
 

Steam pretreated wheat straw 

 

Enzymatic hydrolysis of the whole PWS slurry was performed in a 30-L bio-lab reactor 

(Bioengineering AG, Wald, Switzerland) with a total working weight of 25 kg. The WIS concentration 

of the SPWS material was adjusted to 10.0% and hydrolysis was carried out at 45°C, pH 5.0 for 96 h, 

at 500 rpm. Cellic CTec2 cellulase (110 FPU/g) enzyme preparation was added at a ratio of 10 FPU/g 

WIS based on WIS of the steam pretreated material. The enzyme preparation was a kind gift from 

Novozymes A/S (Bagsværd, Denmark). After EH, the pH of the SPWS hydrolysate was set to pH 2 in 

order to be able to precipitate the colloidal, small molecular weight lignin from the liquid fraction 

prior to separation. The liquid fraction was separated from the solid by filtration through filter paper 

grade 5. The supernatant obtained after EH was mixed into one homogenous batch and the pH was set 

to 5 before it was subjected to fermentation.  

 

 

 

 

Liquefaction
35% WIS, 

α-amylase, 85 °C, pH 5.5, 
24 h

Saccharification
Amyloglucosidase,
60 °C, pH 4.2, 24 h 

Wheat meal

Demo-
pretreated 
wheat straw

Enzymatic 

Hydrolysis
10.0% WIS, Cellic Ctec2, 

pH5.0, 45 °C, 96 h

Sep.
Fermentation

30 °C, pH 5.0, 
96 h

Solid (lignin)

Saccharified 
wheat meal

(liquid)
C6

Liquid
C5, C6

Feed

Water

Sep. Solid (DDGS) 

Sep.

Liquid
C5, C6 Cultivation

35% WIS, 
30 °C, pH 5

Propagation
Equiv. 5% WIS of hydrolysate, 

30 °C, pH 5

Yeast



Wheat hydrolysate 

 

In order to produce wheat-starch hydrolysate, wheat meal was enzymatically treated using two-step 

hydrolysis, consisting of liquefaction and saccharification. The hydrolysis of a 35 kg batch was 

performed using a 40-L hydrolysis vessel. In the first step, wheat meal slurry (35% DM) was liquefied 

by thermostable α-amylases (Lantmännen Agroetanol) at 85°C, pH 5.5 for 24 hours. The enzyme 

preparation was added at a dosage of 0.45 g enzyme/kg DM meal. In the following step, 

amyloglucosidase (Lantmännen Agroetanol) was loaded at a level of 1 mL/kg DM after the pH had 

been adjusted to 4.2 and the temperature reduced to 60°C. Saccharification was performed at 60°C for 

24 h to ensure complete breakdown of the oligomers into monomer sugars. The glucose concentration 

in the starch hydrolysate was determined to be 383.7 g/L. The hydrolysis broth was then centrifuged 

and the fibre fraction was washed with the same amount of water as its amount was after separating 

the supernatant. The mix of the supernatant and the washing liquid was used for feed into 

fermentation. The concentration of glucose in this liquid (feed) was determined to be 275 g/L.  

 

4.2.4 Cultivation and propagation of Taurus T13 
 

Genetically modified Taurus T13 cells (100 µL from a -80°C glycerol stock yeast culture) were added 

to 70 mL YPD media. The pH was adjusted to pH 5 with 1 wt-% NaOH, the flask was sealed with a 

cotton plug, and incubated on a rotary shaker at 180 rpm for 24 h at 30 C. 

 

Batch cultivation was performed in a 2-L LABFORS fermentor with a working volume of 0.5 L 

(Infors AG, Bottmingen, Switzerland). Cultivation was started by adding 70 mL inoculum to a 

medium containing 50.0 g/L wheat hydrolysate, 0.11 M NH3, 0.0257 M H3PO4, 0.75 g/L 

MgSO47H2O, 10 g/L xylose and 0.125 mL/L Vitahop. Cultivation was carried out at pH 5, maintained 

with 10 wt-% NaOH, at 700 rpm with an aeration rate of 1 vvm. The dissolved oxygen concentration 

was measured with an oxygen sensor and the effluent gas oxygen and CO2 content with a gas analyzer 

continuously. Fed-batch cultivation was started when the CO2 concentration in the effluent indicated 

that all the carbon source was consumed in the media.  

 

During the fed-batch phase, 433 g pressed liquid of PWS (equivalent to 5% hydrolysate in the total 

vlume) supplemented with wheat hydrolysate (487 g), 0.11 M NH3, 0.0257 M H3PO4, 0.75 g/L 

MgSO47H2O, 10 g/L xylose and 0.125 mL/L Vitahop to a total volume of 1.5 L was added to the 

fermentor. The hydrolysate was fed to the fermentor at a dilution rate of 0.1. The stirring rate was set 

to 900 rpm and the aeration to 1.5 vvm. The culture broth was then centrifuged at 4000 rpm for 10 min 

and the cells were dissolved in 250 mL 0.9% NaCl. The cells were transferred to a 5-L bio-lab reactor 

(Bioengineering AG, Wald, Switzerland) with 250 mL YPD media and when the sugar depleted, fed-

batch was continued with 3 L feed to a total volume of 3.5 L. The yield of cultivation resulted in 0.3 

and 0.1 g/g glucose in the 2 and 5L reactor respectively. 

 

4.2.5 Fermentation 
 

Fermentation was performed in 30-L bio-lab reactor (Bioengineering AG, Wald, Switzerland), with a 

total working weight of 15.5 kg. The SPWS hydrolysate obtained from the enzymatic hydrolysis of the 

demo-pretreated wheat straw containing 10.0% WIS was added to the fermentors. NH3, H3PO4, as 

nitrogen and phosphorus source was separately autoclaved and added to reach a final concentration of 

2 g/L and 0.2 ml/L concentration in the final working volume. The pH of the hydrolysates was set to 5 

using solid NaOH before startup and then controlled with 10% NH3 solution during fermentation. 

Fermentation was carried out at 300 rpm and 30°C for 140 h. The yeast used for fermentation, Taurus 

T13 was centrifuged after propagation and then dissolved in 9% NaCl solution and then added to the 

fermentor. The fermentation was initiated by adding the cell suspension of T13, which would result in 

a concentration of 2.5 g/L in the final volume. Feeding of wheat hydrolysate feed started after 24 

hours, when glucose in the straw hydrolysate has been depleted, and lasted for a total 76 hours. The 



feeding rate was 1.48 mL SWM/min corresponding to approximately 23 g glucose added to the 

fermentor per hour.  

 

4.2.6 Sampling and analysis 
 

Sampling 

 

Samples were withdrawn frequently during EH and in fermentation. The concentrations at 0 h were 

calculated from the known concentrations of the input materials. Samples taken from enzymatic 

hydrolysis and fermentation were centrifuged in 10-mL centrifuge tubes at 4,000 rpm for 5 min 

(Labofuge 200; Thermo elektron LED GmbH, Osterode, Germany). The supernatant was filtered 

using 0.2-μm filters, and the filtered samples were stored at -20°C prior to analysis.  

 

HPLC analysis 

 

Hydrolysate samples after pretreatment, samples from the NREL fiber and total soluble sugars 

analysis, and samples withdrawn from enzymatic hydrolysis and fermentation were analyzed using a 

high-performance liquid chromatograph equipped with a refractive index detector (both from 

Shimadzu, Kyoto, Japan). Cellobiose, glucose, xylose, galactose, arabinose, and xylitol were separated 

on an Aminex HPX-87P column (Bio-Rad Laboratories, Hercules, CA, USA) at 85°C with Millipore 

water at a flow rate of 0.6 mL/min. Ethanol, glycerol, lactic acid, acetic acid, HMF, and furfural were 

separated on an Aminex HPX-87H column (Bio-Rad Laboratories) at 50°C, with 5 mM H2SO4 at a 

flow rate of 0.5 mL/min. All samples were neutralized with CaCO3(s) and filtered through a 0.2-μm 

filter before analysis. 

 

4.2.7 Yield calculation 
 

The sugar yield in enzymatic hydrolysis was calculated on the basis of the total available sugars in the 

liquid and the solid fraction of SPWS. The theoretical amount of glucose released during hydrolysis is 

1.11 times the amount of glucan and 1.13 times the amount of xylan in the solid material (due to the 

addition of water in hydrolysis).  

 

The initial concentration of sugars before fermentation, were calculated from the known 

concentrations in the SPWS hydrolysate. The ethanol yield based on the amount of sugar added, YE/S 

added, was calculated based on the total amount of glucose (including monomers and oligomers) present 

in the hydrolysate and the feed. The ethanol yield based on the amount of sugar consumed, YE/S cons, 
was based on the difference between the amount of sugars added (monomers and oligomers) and the 

monomers remaining in the medium after fermentation. Based on a maximum ethanol yield of 

0.51 g/g (yield from hexoses and xylose), the percentage of theoretically available (Y
*
E/S, %) was 

calculated as Y
*
E/S=(YE/S/0.51)*100, where YE/S is the ethanol yield from the sugar substrates. 

 

4.3 Results and discussion 
 

Separate hydrolysis and fermentation of SPWS was investigated as a possible best scenario for the 

integration of ethanol processes from wheat and wheat straw. The investigated trial on PDU scale was 

designed and based on results from previous studies on laboratory scale (Erdei et al. 2012; Erdei et al. 

2013a; Erdei et al. 2013b), keeping in mind that low concentration of glucose in the fermentation broth 

may facilitate the xylose uptake in genetically modified yeast strains.  

 

4.3.1 Enzymatic hydrolysis 
 

Enzymatic hydrolysis of the whole SPWS slurry was performed at 10.0% WIS to supply fermentation 

with hydrolysate. Enzymatic hydrolysis was performed using Cellic Ctec2 enzyme preparation at a 

cellulase loading of 10 FPU/g WIS. The final glucose and xylose concentration in EH of 54.5 g/L and 



29.3 g/L, was reached already after 96 h, see Figure 2. Since the hemicellulose sugars are mostly 

released during steam pretreatment, the xylose concentration only increased slightly during hydrolysis.  

 

 
Figure 2 Glucose and xylose concentrations during enzymatic hydrolysis of SPWS  

 

4.3.2 Ethanol fermentation 
 

Ethanol fermentation was first performed on PWS hydrolysate only for 24 hours. After 24 hours, when 

the glucose in the broth was depleted, feeding saccharified wheat meal was commenced and performed 

for 76 hours. Figure 3 shows the ethanol and glucose concentrations, as well as xylose concentration 

during the 140 hours of fermentation. The ethanol production rate is the highest during the first 24 

hours, 1.1 g/L ethanol per hour, and then it decreased significantly to an average of 0.2 g/L ethanol per 

hour.  

 

The final ethanol concentration was 45.7 g/L was reached after 140 hours; see Figure 3, resulting in an 

ethanol yield of 67% of theoretical (336 g/kg sugar), based on all added sugar (hexoses and pentoses) 

to fermentation. Figure 4 shows the inhibitor and by-product concentrations during fermentation.  

Since only 40% of the sugar is originated from SPWS and 60% from wheat, most of the sugars were 

added by feed. However, less ethanol was produced in the last 116 hours then the first 24. This 

suggests that the yeast ability to ferment has significantly decreased after 24 hours as well as 

significant growth during fermentation was detected. Slight accumulation of glucose in the media also 

indicates that the feed rate may have been too high during the feeding time, which however would be a 

difficult task as the feed rate is already very low and the feeding time can unlikely be extended.  

The cell mass concentration increased during fermentation from 2.5 g/L to 5.3 g/L, which explains the 

low yield. 75 % of the xylose was also fermented and only 16% of that was converted to xylitol, 

sugars may have been used for cell mass production since the yield based only on glucose was also 

only 78%, which in turn is no evidence of ethanol production from pentose sugars.  
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Figure 3 Ethanol, glucose, xylose concentrations during fermentation  

 

 
Figure 4 Inhibitor and by-product concentrations during fermentation 

 

The configuration assessed in this study showed a good potential to produce ethanol from wheat, 0.26 

L ethanol could be produced from 1 kg whole wheat (straw to grain ratio is 1:1) in SHF configuration 

with the described feeding strategy, corresponding to an overall ethanol yield of approximately 340 g 

EtOH/g sugar through the whole process. Since the distribution of the straw and grain in whole wheat 

is around 1:1, wheat meal originated sugars count for at least 60% of the total amount. In this case 

43% of the sugars were from straw and 57% was from wheat meal.  
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5 Bilaga 5. Upprepning av demokörningen i labskala 
 

Av Johan Westman, Chalmers 

 

5.1 Sammanfattning 
 

Labbstudien i syntesprojektet utfördes för att upprepa experimenten vid demoanläggningen och 

säkerställa att bra resultat erhölls. Försöken bestod i cellpropagering med två olika metoder: enligt 

rekommendationerna från propageringsstudien och enligt utfallet i demoanläggningen. I båda fallen 

användes de mediekompositioner som användes i demoanläggningen. Cellerna från båda 

propageringsmetoderna användes i SSCF i bioreaktorer, enligt utfallet i demoanläggningen, men vid 

två olika cellkoncentrationer: en låg som hade beslutats inför försöken i demoanläggningen och en hög 

enligt utfallet i demoanläggningen. Resultaten av experimenten visade tydligt att det inte går bra att 

använda så hög fastfas-koncentration som 16% WIS, vilket det var i vetehalmsslurryn, i 

labbreaktorerna. Hydrolysen under experimenten fungerade inte bra och därför erhölls inte höga 

etanolkoncentrationer under fermenteringsfasen. Vidare så var cellkoncentrationen av stor vikt för en 

lyckad jäsning, vid en för låg cellkoncentration klarade cellerna inte av att snabbt nog detoxifiera 

mediet. Xylosjäsningen var även bättre vid en högre cellkoncentration. 

 

5.2 Inledning 
 

Labbstudien som efterföljde experimenten vid demoanläggningen utfördes på Chalmers Tekniska 

Högskola av Dr. Johan Westman. Syftet med experimenten var att upprepa försöken som hade 

genomförts vid SP Biorefinery Demo Plant, för att ”säkerställa att bra resultat erhölls”. Material till 

försöken erhölls från demoanläggningen: melass samt en slurry av förbehandlad vetehalm med 

koncentrationer av TS och WIS på 26% respektive 16%. 

 

5.3 Genomförande 
 

Då experimenten vid demoanläggningen inte utfördes enligt de rekommendationer som gavs utifrån 

propageringsstudien så beslutades det att två förhållanden vad gällde jästpropageringen skulle 

undersökas i labbstudien. Dessa två förhållanden var alltså: enligt rekommendationerna som lämnades 

inför försöken i demoanläggningen, samt enligt utfallen vid försöken i demoanläggningen. Cellerna 

ifrån propageringen skulle sedan användas i SSCF enligt utfallet i demoanläggningen, men vid två 

olika cellkoncentrationer: 4.5 g L
-1

 vilket användes i demoanläggningen, och 2.5 g L
-1

 vilket var 

beslutat sedan tidigare. 

 

5.3.1 Propagering 
 

Det beslutades att samma batchmedium samt feedmedium som hade använts i demoanläggningen 

skulle användas i labbstudien, snarare än de som hade beslutats i propageringsstudien. Längden på 

batchfasen samt fed-batchfasen skulle dock göras både som rekommenderat och enligt utfallet i 

demoanläggningen, vid två olika experiment. De mediesammansättningar som användes i 

propageringsstegen kan ses i Tabell 1. 

 
Tabell 1. Mediesammansättning i propageringsstegen. 

Ämne Batchmedium Feedmedium 

Hydrolysat (% WIS) 0 7 

Melass (g L
-1

) 70 124 

NH3 (M) 0.11 + pH-justering  

H3PO4 (M) pH-justering  

MgSO4*7H2O (g L
-1

) 0.26 0.61 

VitaHop (mL L
-1

) 0.1 0.1 



pH (justerat i reaktorn) 5 5 

 

Mindre ändringar i propageringsprofilen som användes vid demoanläggningen gjordes för att få till ett 

enklare utförande, se Tabell 2. Propageringsreaktorerna hölls aeroba med 1 vvm konstant luftflöde och 

700 rpm omrörning. 

 
Tabell 2. Propageringsprofiler. 

 Enligt rekommendation Enligt demoexp. Utfall i demoexp. 

Batch 18h 36h 33h 

Fed-batch 11h vid D=0.1 h
-1

 12h vid D=0.05 h
-1

 12h, D=0.03-0.06-0.02 h
-1

 

Batch (stoppad 

feed) 

 14h 14h 

Fed-batch  3h vid D=0.05 h
-1

 3h vid D=0.06-0.05 h
-1

 

OD/Torrvikt vid 

slut 

8.9/5.4 g L
-1

 11.2/6.4 g L
-1

 17/? g L
-1

 

 

Vid slutet av propageringen skördades cellerna från reaktorerna följt av centrifugering vid 3000g i 5 

minuter. Cellerna löstes upp i en mindre mängd av mediet från reaktorn de kom ifrån, för att så mycket 

som möjligt efterlikna förhållandena vid demoanläggningen, där en kontinuerlig centrifug användes.  

 

5.3.2 SSCF 
 

Förhydrolys 

 

Förhydrolysen för SSCF med celler propagerade enligt rekommendationen startades ca 11 timmar före 

jästtillsats, genom tillsats av lite enzym, pH justerades försiktigt upp till 5 genom manuell tillsats av 

NH3 ”under dagen”. Resterande enzym tillsattes efter ca 3 timmar, till en slutlig koncentration av 3% 

w/w-TS, motsvarande 6 fpu gWIS
-1

. Temperaturen hölls vid 50°C. Innan tillsats av jästslurryn sänktes 

temperaturen till 30°C.  

 

Förhydrolysen för SSF enligt rekommendation startades ca 24 timmar före genom tillsats av lite 

enzym, pH justerades försiktigt upp till 5 genom manuell tillsats av NH3 ”under dagen”. Resterande 

enzym tillsattes efter ca 4 timmar. Temperaturen hölls vid 50°C. Innan tillsats av jästslurryn sänktes 

temperaturen till 30°C.  

 

Fermentering 

 

Fermenteringen startades genom tillsats av jästslurry av en volym utgörandes 22% av totalvolymen i 

reaktorn. Detta sänkte den totala WIS-koncentrationen i reaktorn till ca 12.4% och underlättade på så 

sätt omrörningen och pH-justeringen. Experimenten varade i 96 h efter jästtillsatsen, prover för 

HPLC-analys togs under hela experimentet. 

 

5.4 Resultat 
 

5.4.1 Propagering 
 

Två metoder för cellpropagering undersöktes, en snabbare och kortare, enligt rekommendationen från 

propageringsstudien, och en långsammare och längre, enligt utfallet i demoanläggningen. Som kan ses 

i figur 1 så ökade inte den längre propageringsmetoden som användes i demoanläggningen 

cellkoncentrationen så mycket. De sista 3 timmarna med matning enligt demokörningen minskade 

cellkoncentrationen genom utspädning. Enligt preliminära data från demoanläggningen erhölls med 

samma cellpropageringsprofil en slutlig cellkoncentration av OD 17, dvs ca 50% högre än i 

labbstudien.  



 

 
Figur 1. Cellkoncentration i cellpropageringen. 

 

Koncentrationerna av kolhydrater var relativt låga under propageringen med båda metoderna, medan 

etanolkoncentrationen ökade under fed-batchfaserna (Figur 2). Vid den högre feedhastigheten 

ackumulerades mer xylos i reaktorn än vid den lägre feedhastigheten. Den större ackumuleringen av 

xylos jämfört med i propageringsstudien berodde antagligen på den högre koncentrationen av 

hydrolysat i feedmediet. 

 

   
Figur 2. Koncentrationer av ämnen i mediet under propagering utförd enligt rekommendationen respektive enligt 

experimenten i demoanläggningen. (Mängden socker i början av batchen är svårbestämd med HPLC på grund av 

att sukrosen i melassen hydrolyseras till glukos och fruktos vars toppar alla överlappar.) 

 

5.4.2 SSCF 
 

Förhydrolys 

 

Förhydrolysen fungerade synbart olika bra vid de två försöksomgångarna. Vid försöken där 

propageringen utfördes enligt rekommendationerna erhölls, efter tillsats av jästslurryn, en 

koncentration av glukos om 14.7-17.4 g L
-1 

i de två
 
reaktorerna. Enzymkoncentrationen på 6 fpu 

gWIS
-1

 var lägre än vad som användes under propageringsstudien i skakflaskor (10 fpu gWIS
-1

) för att 

undersöka kvaliteten på cellerna. I de försöken var förvätskningen synbart bättre och högre initiala 

sockerkoncentrationer uppnåddes trots (eller på grund av) en lägre koncentration råmaterial. 

Förvätskningen gick trots allt relativt bra och omrörningen kunde hållas ganska hög i de första 

experimenten. 
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Vid försöken där propageringen utfördes enligt utfallet i demoanläggningen gick förvätskningen 

däremot inte så bra och omrörningen behövde hållas lägre på grund av den höga viskositeten. Här 

erhölls glukoskoncentrationer av 5.8-6.9 g L
-1

 efter tillsats av jästen. 

 

Den stora skillnaden i hydrolys mellan de två försöksomgångarna kan delvis ha berott på att 

reaktorerna vid försöken enligt utfallet i demoanläggningen inte kunde köras vid lika högt varvtal, på 

grund av att problem hade uppstått med reaktorerna vid ett tidigare försök att utföra experimenten, 

som på grund av det fick avbrytas. 

 

Den höga viskositeten vid 16% WIS gör att slurryn inte kan röras om bra, det får till följd att NH3 som 

tillsätts för pH justering, såväl som enzymcocktail som tillsätts till reaktorn, mestadels lägger sig på 

toppen av slurryn. Antagligen så kan detta ha lett till en viss inaktivering av enzymerna, på grund av 

ett för högt pH. Vid försöken i skakflaskor i propageringsstudien justerades pH helt innan 

enzymtillsats, vilket antagligen också ledde till en bättre hydrolys än i reaktorerna. 

 

Fermentering 

 

Jästen från propageringen koncentrerades genom centrifugering, 3000g i 5 minuter, och löstes sedan 

upp i en mindre mängd av mediet. Jästen tillsattes sedan till fermenteringsreaktorerna i en volym 

utgörandes 22% av totalvolymen i reaktorerna, enligt utfallet i demoanläggningen. Med båda 

propageringsmetoderna så fermenterade dock jästen, varför det fanns etanol i mediet, 23.2 g L
-1 

vid 

propagering enligt rekommendationen,
 
respektive 13.5 g L

-1
 enligt demoexperimenten, vid tillsatsen 

till reaktorerna. Detta fick till följd att en viss mängd etanol fanns redan i startproven. 

 

Resultaten från fermenteringarna vid olika cellkoncentration och propageringsmetod kan ses i figur 3-

4. Mängden celler som tillsattes till reaktorn visade sig vara mycket viktigt för det slutliga resultatet, 

med bättre fermentering ju mer celler som användes. Detta spelade allra störst roll för 

xylosfermenteringen. Xylosjäsning skedde endast vid låga koncentrationer av glukos i mediet. Den 

sämre hydrolysen i reaktorerna med celler propagerade enligt demoexperimenten, vilket ledde till 

ständigt mycket låga koncentrationer av glukos, ledde i sin tur också till en bättre fermentering av 

xylos. Även för detta så visade det sig vara mycket viktigt med mängden celler som tillsattes till 

reaktorn, efter 96 timmar hade all xylos konsumerats i reaktorn med hög cellkoncentration, medan 

endast drygt hälften hade konsumerats i reaktorn med låg cellkoncentration. Cellkoncentrationen var 

även viktig för detoxifiering av slurryn, vid den lägsta cellkoncentrationen kunde jästen inte 

konvertera all furfural, varför jäsningen stannade av efter ca ett dygn. 

 

  
Figur 3. Koncentrationer av ämnen i mediet under SSCF utförd med celler propagerade enligt 

rekommendationen, med låg (2.6 g L
-1

) respektive hög cellkoncentration (3.9 g L
-1

). 
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Figur 4. Koncentrationer av ämnen i mediet under SSCF utförd med celler propagerade enligt utfallet i 

demoanläggningen, med låg (2.9 g L
-1

) respektive hög cellkoncentration (5.3 g L
-1

). 

 

5.4.3 Reflektioner och slutsats 
 

Att en lägre etanolkoncentration uppnåddes i labbstudien jämfört med i demoanläggningen beror 

antagligen på en bättre hydrolys i demoanläggningen. Detta visar på vikten av en bra reaktordesign vid 

höga koncentrationer av fast material i processen. I reaktorn vid demoanläggningen finns ett 

cirkuleringsrör som för slurryn från botten till toppen av reaktorn, vilket underlättar omblandningen 

och därmed både pH-justering och hydrolys. Vid 16% WIS i labbskalereaktorerna kunde man tydligt 

se att slurryn vid reaktorns väggar inte blandade sig, utan omrörning skedde endast längs med axeln i 

reaktorn, där impellrarna satt. 

 

Den främsta slutsats som kan dras utifrån försöken utförda i labbstudien är således att batch-SSF vid 

en så pass hög fastfaskoncentration som 16% WIS inte fungerar bra om inte reaktorn är anpassad för 

detta. Därutöver spelar cellkoncentrationen som används en avgörande roll för detoxifieringen av 

mediet och fermentationskapaciteten, framför allt av xylos vilken kräver att glukoskoncentrationen 

hålls på en låg nivå. 

  

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

0

5

10

15

20

25

30

35

0 50 100 K
o

n
c
e

n
tr

a
ti
o

n
 a

v
 ö

v
ri
g

a
 ä

m
n

e
n

 
(g

/L
)

K
o

n
c
e

n
tr

a
ti
o

n
 a

v
 g

lu
k
o

s
, 
x
y
lo

s
 o

c
h

 
e
ta

n
o
l 
(g

/L
)

Tid (h)

Låg cellkoncentration

Glukos Xylos Etanol Glycerol HMF Furfural

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

0

5

10

15

20

25

30

35

0 50 100 K
o
n
c
e
n
tr

a
ti
o
n
 a

v
 ö

v
ri
g
a
 ä

m
n
e
n
 

(g
/L

)

K
o

n
c
e

n
tr

a
ti
o

n
 a

v
 g

lu
k
o

s
, 
x
y
lo

s
 o

c
h

 
e

ta
n

o
l 
(g

/L
)

Tid (h)

Hög cellkoncentration

Glukos Xylos Etanol Glycerol HMF Furfural



 



6 Bilaga 6. The biogas production potential of spruce 

residues from ethanol production process 
 

Av: Supansa Youngsukkasem, Borås Univeristy 

 

6.1 Summary 
 

Biogas is a renewable energy which can be used to substitute for fossil fuels. There are different 

potential biomasses which can be used for biogas production. However, to meet the increasing demand 

for renewable energy production, new materials have to be considered. In this report, the possibility of 

using fermented slurry and liquid hydrolysate, the residues from ethanol production of spruce for 

biogas production was investigated. The samples were tested under thermophilic anaerobic batch 

digestion for 41 days compared to the blanks without samples in the same conditions. All experiments 

were performed at University of Borås. Results showed that both samples can successfully be digested 

by microorganisms to produce methane. The accumulated methane from fermented slurry reached 134 

mL/gVS during 41 days under thermophilic anaerobic digestion and it corresponds to 32% of the 

theoretical yield. For the liquid hydrolysate of spruce, the accumulated methane production exhibited 

45 mL/gCOD during anaerobic digestion process of 40 days and it corresponds to 13% of the 

theoretical yield. These results indicated that both samples had the potential for being used as 

substrates in anaerobic digestion process for biogas production. 

 

6.2 Introduction 
 

The world of today is facing problems of increasing energy demand due to a steady increase in the 

world population, as well as fast industrialization of developing countries.  Moreover, the increase in 

population and energy consumption has a detrimental impact on the environment and the continuously 

increasing waste level. Due to the lack of fossil fuels, the environmental crisis and the increasing 

waste levels, new technologies for energy production have been developed in order to find new, 

sustainable, energy sources that are also friendly to the environment and that can decrease the waste 

build up. Renewable energy or green energy has been researched. Renewable energy technology does 

not only produce energy, heat and transportation fuel; it also offers the opportunity to follow the 

world’s future development 

  

In the field of renewable energy, biogas technology has been developed as a potent substitute for fossil 

fuels.  Biogas or bio-methane typically consists mainly of methane and carbon dioxide, but it may also 

contain smaller quantities of other gases such as nitrogen and hydrogen. Biogas containing methane of 

around 55-75 percent can be used in the same applications as liquefied petroleum gas (LPG), propane 

or natural gas. Biogas production and anaerobic digestion refers to systems designed to decompose 

organic materials into sustainable energy. Biogas is produced during the anaerobic processing of 

organic matter such as industrial waste water, municipal waste water, animal manures, or even crop 

residues. 

 

There are different potential biomasses which can be used for biogas production. However, to meet the 

increasing demand for bioenergy production, new materials have to be considered. One of the most 

abundant wastes available for biofuel production is lignocellulosic biomass. Lignocelluloses are the 

major constituent in several waste streams such as foresty, agriculture and municipalities. These 

abundant substrates can be considered as an appropriate source for biogas production. 

In this report, the potential biomass from spruce residues which were from ethanol production process 

was preliminary investigated for biogas production. The pre-treated liquid hydrolysate and the 

fermented slurry were used as the substrates in this experiment. Samples under thermophilic anaerobic 

batch digestion were performed in parallel to blanks in order to investigate the possibility of using 

these samples for biogas production. The basic compositions of samples, methane yield were analysed 



and theoretical methane yield was calculated. All experiments were performed at the Swedish Centre 

for Resource Recovery, University of Borås. 

 

6.3 Implementation 
 

6.3.1 Anaerobic culture, substrates 
 

An anaerobic culture was obtained from a 3,000 m
3
 municipal solid waste digester, operating under 

thermophilic (55ºC) conditions (Borås Energy and Environment AB, Sweden). The inoculum was 

incubated at 55ºC for 3 days to keep the bacteria active while consuming the carbon source provided 

by the inoculum. After incubation, the inoculum was filtered through a sieve (1 mm pore size) to 

remove the large particles.  

 

The pre-treated liquid hydrolysate and the fermented slurry of spruce which were received from SP 

Biorefinery Demo Plant, Sweden were first analysed the basic compounds for biogas production. 

Then, it was kept in the cold room (1-6 ºC) until being used for experiments. 

 

6.3.2 Anaerobic batch digestion process 
 

The batch digestion processes were performed in order to preliminarily examine the biogas potential 

from the substrates. In this experiment, the ratio of inoculum and substrate was control as 2:1. With 

the experiment of hydrolysate sample, each reactor contained 26.8 mL of inoculum and 2.49 gCOD of 

liquid hydrolyzate. For the experiment with the spruce slurry, each digester contained 53.6 mL of 

inoculum and 0.5 gVS of slurry.  

 

The reactors used were serum glass bottles with 118 mL working volume, closed with butyl rubber 

seals and aluminum caps. The headspace of each bottle was flushed with the mixture of 80% carbon 

dioxide and 20% nitrogen to obtain anaerobic conditions. Anaerobic fermentations of the inoculum 

and distilled water were also performed in parallel, under identical conditions as the reference. 

 

6.3.3 Analytical methods 
 

Total solid, volatile solid of the investigated materials were determined by drying to constant weight at 

105 °C and 575 °C. The COD was measured using a HACH apparatus equipped with a UV–Vis 

Spectrophotometer (HACH, Düsseldorf, Germany), with Digestion Solution COD vials (operating 

range 0–15,000 mg COD/L). 

 

Methane was sampling two to three times a week during the first two week of the incubation period, 

followed by ones a week in the following week and it was measured using a gas chromatograph 

(Perkin-Elmer, U.S.A.), equipped with a packed column (CarboxenTM 1000, SUPELCO, 6’x1.8” OD, 

60/80 Mesh, U.S.A) and a thermal conductivity detector (Perkin-Elmer, U.S.A.) with an injection 

temperature of 200°C. The carrier gas was nitrogen, with a flow rate of 30 mL/min at 75°C. A 250 µL 

gastight syringe (VICI, Precision Sampling Inc., U.S.A.) was used for the gas sampling. The obtained 

peak area was compared with a standard gas analyzed at the same condition (STP, 273.15°K and 

101.325 kPa). The experiment was performed in triplicate and the results were presented as mean ± 

standard deviation. 

  



Table 1 Properties of fermented spruce slurry and liquid spruce hydrolyzate. 

Parameters Fermented spruce slurry Liquid spruce 

hydrolyzate 

before 

evaporation 

after evaporation  

Ethanol (g/L) 21.9 0.20 - 

Total solid (%) 14.99 26.12 - 

Total volatile solid (%) 13.66 23.72 - 

Total COD content (g/L) - - 73 

pH 4.3 5.2 2 

Methane yield (mL/gVS, mL/gCOD) - 134 45 

Theoretical methane yield (%) - 32 13 

 

6.4 Results and discussions 
 

6.4.1 Biogas production from spruce residues 
 

In this report, the possibility of using fermented slurry and liquid hydrolysate, the residues from 

ethanol production process of spruce for biogas production, was investigated. Thermophilic anaerobic 

batch digestions were performed. Figure 1 shows the biogas production potential from the samples 

during the anaerobic digestion process lasting 41 days. During the anaerobic digestion of the 

fermented slurry and liquid hydrolysate, it was observed that the digestion processes worked 

smoothly. Biogas was produced throughout the process without any observed negative effects. 

 

Biogas production from fermented spruce slurry 

 

The fermented spruce slurry initially contained 21.9 g/L of ethanol and the pH was 4.3. It also 

contained total solid and total volatile solids of 14.99% and 13.66 %, respectively. The sample was 

first evaporated to separate the ethanol. After evaporation, the slurry contained ethanol, total solids and 

total volatile solids of 0.2 g/L, 26.12% and 23.72%, respectively.  This material was used as a 

substrate for the biogas production test. 

 

The biogas production from fermented spruce slurry without ethanol is presented in Figure 1b. The 

results showed that methane was produced rapidly during the first 5 days. At the 5
th
 day, the highest 

daily methane yield was reached, at 38 mL/gVS. Thereafter, the trend of methane production was 

stable until the last day (Figure 1a). The daily methane production ranged between 3-20 mL/gVS after 

the 5
th
 day until the end of the digestion process.  



 
Figure 1 Methane production from spruce (a) Liquid hydrolysate (b) Fermented slurry. 

 

Figure 1b shows the accumulated methane production from fermented spruce slurry without ethanol. 

Methane was rapidly accumulated in the reactors under thermophilic conditions (55°C), from the first 

day until the 6
th
 day of fermentation. Thereafter, the trend of methane production was stable until the 

last day due to slow production (Figure 1b). The accumulated methane produced on the 41
st
 day for 

the fermented spruce slurry without ethanol in the digester at 55°C was 134 mL/gVS, corresponding to 

32% of the theoretical yield. 

 

These results indicate that fermented spruce slurry without ethanol, the residue from ethanol 

production process of spruce can be used as substrate in the anaerobic digestion process and has good 

potential for biogas production. 

 

Biogas production from liquid spruce hydrolysate 

 

The properties of the liquid hydrolysate from spruce were first determined. The hydrolysate had a 

COD content and pH of 73 g/L and 2, respectively.  

 

Figure 1b shows the daily and accumulated methane production from liquid hydrolysate during the 

anaerobic batch digestion of 41 days. The result showed that rapid methane production occurred 
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during the first 6 days of digestion. This showed that the microbial cells performed actively in the 

digesters. The highest daily methane production of 14 mL/gCOD was shown on the 4
th
 day of the 

digestion process. Thereafter, the daily methane production decreased and was stable at a low 

production rate. After 6 days of digestion the daily methane production was in the range of 1 to 3 

mL/day till the end of the digestion.  

 

The accumulated methane production showed a sharp trend at the beginning of the digestion. 

Thereafter, the production trend was quite stable, meaning that the biogas production had already 

reached the maximum rate. The total methane volume that was produced from liquid spruce 

hydrolysate was 45 mL/gCOD during the anaerobic digestion process of 40 days, corresponding to 

13% of the theoretical yield. 

 

These results indicate that the liquid hydrolysate from spruce had potential for being used as substrate 

for biogas production. 

  



 



7 Bilaga 7. Teknoekonomisk utvärdering 
 

Av: Rickard Fornell, SP 

 

7.1 Sammanfattning  
 

I denna bilaga presenteras en teknoekonomisk analys av en i projektet definierad etanolprocess med 

skogsråvara som bas. Analysen inkluderar en jämförelse mellan en fristående anläggning och en 

anläggning integrerad i ett urbant energisystem genom koppling med ett kraftvärmeverk. Resultaten 

från analysen visar på vikten av integration av dylika bioraffinaderianläggningar med befintlig 

infrastruktur, men också på den problematik som kan uppstå på systemnivå för dylika 

integrationsförfaranden, i de fallen att etanolanläggningen inte är dimensionerad utifrån det urbana 

energisystemet. 

 

7.2 Inledning  
 

Arbetet i denna bilaga har utförts av Lunds Tekniska Högskola och SP. Modeller för etanolprocessen 

har utvecklats i Lund, och teknoekonomiska data för kapitalkostnader etc kommer från tidigare arbete 

i Lund. Integrationsfrågeställningar har analyserats av Rickard Fornell på SP, och personer på Borås 

Energi & Miljö har hjälpt till i diskussioner och analyser av effekter på ett typiskt urbant energisystem 

med fjärrvärme vid inkorporering av en etanolprocess. Integrationsstudierna har baserats på tidigare 

gjorda studier på energikombinat inkluderande kraftvärme och etanolproduktion (c.f. [1-4]), men med 

nya data och mer ingående analys av hur det totala energisystemets prestanda förändras. 

 

7.3 Genomförande 
 

Den antagna kopplingen mellan etanolprocess och omgivande infrastruktur visas i figur 1. 

 

Råvarulogistik kan samordnas, och återstod från etanolprocessen kan användas som bränsle i en 

kraftvärmeanläggning.  

 

Ångbehovet i etanolprocessen kan levereras av ett närliggande kraftvärmeverk, medan elbehovet inte 

måste vara bundet till närliggande anläggningar. Däremot kommer elbehovet och elproduktionen att 

påverkas vid en integration. Även produktionen av fjärrvärme kommer att påverkas (minskas), vilket 

måste hanteras på ett eller annat sätt. Antingen genom att etanolprocessen endast kan drivas när 

kraftvärmeverket trots integration producerar tillräckligt med fjärrvärme för att täcka behov (dvs går 

på dellast), genom att fjärrvärmebehovet täcks av en annan anläggning (dvs lastdiagrammet för 

energisystemet ändras och produktionskostnaden går upp pga topplastanläggningar måste gå en längre 

tid) (se t ex ref. [4]), eller slutligen genom investering i en ångpanna i etanolprocessen för leverans av 

ånga när kraftvärmeverket ej kan leverera densamma (denna approach används t ex i ref. [1]). Ett 

annat alternativ kan vara att investera i att täcka fjärrvärmebehovet på ett billigare sätt än 

topplastpannor under de tider etanolanläggningen ”stjäl” energi som egentligen var avsedd för 

fjärrvärme från kraftvärmeverket. 

 

Slutligen skulle potentiellt avfall och avloppsströmmar kunna integreras, t ex genom att 

hygieniseringssteget före biogasanläggningen samordnas, eller att man utökar kapaciteten hos 

rötkammare. Storleken på rötkammaren i etanolanläggningen gör dock att det nog inte är möjligt med 

integration här, utan snarare isåfall en samordning av logistik. Det som möjligen skulle kunna utnyttjas 

är att skicka rejektvattnet efter biogasanläggningen i etanolprocessen till den kommunala 

vattenreningen. 

 



Fokus i denna analys kommer vara på energibalanserna, dvs förändringar i ångbehov till 

etanolprocessen, elproduktion i kraftvärmeverket, samt samordning/effektivisering av råvarulogistik 

och användning.  

 

 
Figur 1. Koppling mellan etanolprocess och omgivande infrastruktur (ett kraftvärmeverk). 

 

7.3.1 Fristående etanolprocess 
 

Etanolprocessen i denna studie är baserad på barrved som råvara. Ett blockdiagram över processen 

visas i figur 2. Vald förbehandlingsmetod är SO2-katalyserad ångexplosion. Den förbehandlade slurryn 

skickas till enzymatisk hydrolys och jäsning av C6-socker till etanol (via SSF). Destillation (3 

integrerade kolonner) och molekylsiktar används för uppkoncentrering av etanolen till produktkvalitet. 

Dranken separeras i en fast fraktion som dels skickas till panna och turbiner för ång-och elproduktion, 

samt dels till en ångtork för pelletsproduktion. Mängden fast fraktion till panna styrs av ångbehovet i 

processen. Vätskefraktionen av dranken skickas till anaerob rötning där biogas produceras, samt ett 

rötslam. Rötslammet avvattnas och rejektvattnet skickas till fortsatt vattenrening. 

 

 

Biomassa Ånga Jäst/enzym El Vatten Kemikalier Näring

FJV-nät

Etanol CO2 Vatten Biogas Lignin restvärme

WWT

Panna Turbiner

Fjärrvärmekondensor

Etanolprocess



 
Figur 2. Blockdiagram över den antagna etanolprocessen. 

 

Mass- och energibalans 

 

Storleken på etanolprocessen i denna studie redovisas i tabell 1. Det är antaget att ca 25 000 kg/h 

råvara (barrved) matas in i anläggningen. Antal drifttimmar per år är antaget vara 8000. De ger således 

ett behov av råvara på 200 000 ton/år. Behovet av färskånga är främst 20-barsånga för 

förbehandlingsreaktor och ångtork, samt 4-barsånga för impregnering samt destillation. Sekundärånga 

som produceras i processen (dvs flashånga från förbehandling och ånga ut från ångtorken) antas 

ersätta färskånga i tabell 1. Mängden fast återstod som kan användas till pellets i processen är ca 56% 

av total fast återstod.  

 
Tabell 1. Storlek, energibalans, råvara och produkter i den fristående etanolanläggningen i denna studie. 

 
 

7.3.2 Integration med urbant energisystem 
 

I en typisk svensk stad finns ett fjärrvärmenät som försörjs av en avfallsförbränningsanläggning, 

kraftvärmeverk, industrier och topplastpannor, se exempel i figur 3. Om man i denna stad bygger en 

etanolanläggning så kommer integrationen av denna i det befintliga energisystemet att påverka 

behovet av ånga som i sin tur påverkar produktionen av el och fjärrvärme. En analys av effekter 

etanolprocessen kan ha på olika delar av systemet beskrivs i detta kapitel, och några enkla beräkningar 

har även utförts för att visa på potentiella effekter på lönsamheten för etanolprocessen givet att denna 

även för ta kostnaderna för ökade priser i andra delar av systemet. 

 

Ethanol process kg/h MWLHV

Mass flow of raw material (dry) 25000 128

Steam to Pretreatment (20 bar) 17431 10

Steam utility (4 bar) 25475 15

Mass flow Pellets (dry) 7389 42

Mass flow (Sludge+Solid fuel) to boiler (dry)6613 36

EtOH-prod (100 %) 5125 38

Methane prod (from AD) 905 13

Electricity generated, total 6.0

Carbon dioxide 5487 -



 
Figur 3. Exempel på lastdiagram för fjärrvärme. Schablonberäkning på Borås fjärrvärmesystem. Etanolprocessen 

integrerad med kraftvärmeverk kommer att minska fjärrvärmeproduktionen med ca 20 MW, vilket innebär att 

den kan köras utan att påverka lastdiagrammet när kraftvärmeverket går på dellast (motsvarande ca 3500 timmar 

i figuren ovan). Övrig tid kommer etanolprocessen att negativt påverka kostnadsbilden för fjärrvärmesystemet 

eftersom topplaster måste köras för att täcka upp fjärrvärmebehov. 

 

Analysen har utgått från tidigare utförda liknande svenska studier på integration mellan 

kraftvärmeverk och etanolprocesser [1-3]. Tabell 2 visar processparametrar för etanolprocessen i det 

fall den är integrerad med ett kraftvärmeverk. Skillnaderna ligger främst i att ångtorken är borttagen 

och all fast återstod i processen skickas till kraftvärmeverket och således ersätter primärt bränslebehov 

i den anläggningen. Ingen el produceras heller i etanolprocessen, eftersom det inte finns någon panna 

längre. Vidare är ett antagande i denna analys att etanolprocessen inte kan leverera värme till 

fjärrvärmenätet.   

 
Tabell 2. Storlek, energibalans, råvara och produkter i den integrerade etanolanläggningen i denna studie. 

 
 

Råvaruintegration 

 

Det antagna kraftvärmeverket har en storlek på ca 120 MW termisk effekt, ett alfavärde på 0.56 och 

innan integration är årligt antal drifttimmar ca 5500. Råvaran som används är lignocellulosabaserad 

biomassa i olika former, t ex GROT, spån, flis etc. Behovet av råvara för anläggningen, givet den 

Ethanol process, integrated kg/h MWLHV

Mass flow of raw material (dry) 25000 128

Steam to Pretreatment (20 bar) 10305 6

Steam utility (4 bar) 31788 19

Mass flow Pellets (dry) 0 0

Mass flow (Sludge+Solid fuel) to boiler (dry) 14002 76

EtOH-prod (100 %) 5125 38

Methane prod (from AD) 905 13

Electricity generated, total - -

Carbon dioxide 5487 -



antagna pannverkningsgraden, antal driftstimmar, samt behovet av fjärrvärme, är 134 MW (baserat på 

effektivt värmevärde). Fast återstod i etanolprocessen antas kunna ersätta det inköpta bränslet till 

pannan utan problem.  

 

Energiintegration 

 

En faktor som påverkar integrationen är antalet driftstimmar för respektive anläggning, om 

etanolprocessen avses köras 8000 timmar så kommer även detta att påverka kraftvärmeverket. I denna 

analys är det antaget att ånga levereras till etanolprocessen från kraftvärmeverket, vilket innebär att 

detta kommer att gå 8000 timmar/år. Det är antaget här att kraftvärmeverket enbart kommer producera 

ånga matchande behovet i etanolanläggningen under de timmar då fjärrvärme inte behövs (dvs 8000 – 

ca 5000 = ca 3000 timmar). Detta kommer innebära en ökning av bränslebehovet i anläggningen. 

Samtidigt kommer elproduktion minska från kraftvärmeverket i det fall att ånga direkt från pannan 

extraheras till etanolprocessen (dvs ingen ånga passerar turbinen). Eftersom kapacitet i 

kraftvärmeverket avsätts till etanolprocessen kommer också anläggningar högre upp i lastdiagrammet 

för fjärrvärme att behöva gå fler timmar. Detta kommer innebära en ökad kostnad. Denna kostnad 

läggs på ångpriset till etanolanläggningen i detta fall.  

 

7.4 Resultat 
 

De tre olika fall som inkluderats i denna analys visas i tabell 3. För referensanläggningen, en 

fristående kraftvärmeanläggning, behövs ca 134 MW bränsle och termisk effekt (el + fjärrvärme) är 

120 MW. Alfavärdet, dvs mängden el genom mängden värme, är 0.56. Vid integration av en 

etanolanläggning finns två fall; det första fallet i tabell 3 innebär att ånga som behövs för 

etanolproduktion extraheras vid de tryck där den behövs, i det sista fallet tas ångan direkt efter pannan 

vilket innebär att den inte passerar turbinen. Skillnaden i dessa två fall är således 

elproduktionsförlusten. Observera att värden i tabell 3 endast är för fullast-körning av 

kraftvärmeverket, och endast kan användas för att visa på effekter på systemet vid integration. En stor 

del av året kommer kraftvärmeverket inte att köra på fullast. 

 
Tabell 3. Effekter av integration jämfört med en fristående kraftvärmeanläggning vid fullast. De tre fall som 

analyserats i denna text. 

 
 

7.4.1 Mass- och energibalanser 
 

Figur 4 visar blockdiagram över den integrerade processen samt de två fristående. De stora 

skillnaderna mellan dessa två är råvarubehovet, som minskar drastiskt vid integration, pellets och 

elproduktionen i etanolanläggningen eftersom den fasta återstoden skickas till kraftvärmeanläggningen 

istället, och slutligen el-och fjärrvärmebehovet som också minskar vid integration pga inte lika mycket 

ånga flödar genom turbinen och når fjärrvärmekondensorn. 

Type of plant

Fuel for 

combustion
Electricity DH

Total 

efficiency
Ethanol Biogas

Feedstock 

ethanol

Fuel from 

ETOH to CHP

MW MW MW % MW MW MW MW

Reference CHP 134 43 77 90% - - - - 0.56

Integrated, steam

extracted at demand pressure

Integrated, only

140 bar steam 92 31 54 62% 38 13 128 78 0.57

extracted

α

92 39 54 66% 38 13 128 78 0.72



 
Figur 4. Blockdiagram över den integrerade processen (övre bild), samt de två fristående processerna (nedre 

bild), vid fullast. 
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7.4.2 Teknoekonomisk analys 
 

Integrationen med kraftvärmeverket kommer påverka kostnadsbilden för anläggningarna på flera sätt. 

Dels genom att etanolanläggningen inte behöver investera i en panna och turbiner (minskad 

kapitalkostnad), sedan genom att energisystemet i vilket kraftvärmeverket finns kommer att behöva 

använda mer topplastanläggningar vilket ökar driftskostnader, en tredje effekt är att kraftvärmeverket 

kommer att öka antalet driftstimmar per år, och slutligen kommer också behovet av råvara för 

anläggningarna och totalsystemet att ändras. En analys av effekterna av dessa faktorer presenteras 

kortfattat i detta delkapitel. Tabell 4 visar de priser/kostnader som är satta i detta projekt. 620 miljoner 

kronor för panna och turbiner är uppskattat från ref. [5], och stämmer väl med tidigare analyser gjorda 

på etanolprocesser. Pris på råvara, el och pellets är från ref. [6] (antaget att 1 Euro = 10 SEK). Priset 

på ånga är framtaget av Borås Energi & Miljö. Detta pris gäller förutsatt att etanolprocessen stjäl 

kapacitet från kraftvärmeverket som hade behövts i fjärrvärmenätet, samt att kraftvärmeverket körs på 

dellast för att försörja ånga till etanolprocessen under den tid då fjärrvärme inte behövs, dvs. ökat antal 

driftstimmar upp till 8000. Priset inkluderar dyrare kostnad för fjärrvärmeproduktion i andra delar av 

systemet för att ersätta stulen kapacitet, minskade intäkter för elproduktion, ökad kostnad för bränsle, 

miljöavgift samt drift och underhåll.  

 

Tabell 4. Ekonomiska parametrar för analys. 

 
 

Resultaten från denna enkla analys syns i tabell 5. Syftet med tabellen är att jämföra de skillnader som 

blir i processystemet vid integrationen jämfört med två fristående anläggningar. I en fristående 

anläggning kommer panna och turbinsystem att kosta runt 62 MSEK/år givet en annuitetsfaktor på 0.1. 

Intäkter kommer från pellets (som utgör ca 56% av den fasta återstoden i processen) och elöverskott. 

Netto kommer pellets och el inbringa netto 34 MSEK/år när kostnad för panna och turbin är gjorda. 

Kostnad för tork är inte med i beräkningarna. För energikombinatet kommer ångkostnaden vara 81 

MSEK/år, men i det fall ångan tas direkt från pannan kommer intäkten vara en minskad kostnad för 

råvara på 122 MSEK/år. Detta ger ett netto på 41 MSEK/år, dvs något högre än för två fristående 

processer. För det fall då ånguttag görs vid behovstryck i turbinen så kommer elproduktionen på 

årsbasis att öka jämfört med fristående kraftvärmeanläggning. Detta kommer att generera ytterligare 

intäkter på 24 MSEK/år.  

 

Teknoekonomisk analys Pris Enhet

Kostnad panna/turbiner 620 MSEK

Pris ånga 415 SEK/MWh

Pris råvara 200 SEK/MWh

Pris el 600 SEK/MWh

Pris pellets 200 SEK/MWh



Tabell 5. Skillnad fristående anläggning och integrerad anläggning. 

 
 

Produktionskostnaden för etanol har inte räknats ut i denna analys, men utifrån tabell 5 ovan kan man 

uppskatta effekten av integrationen för den givna etanolanläggningen. Skillnaden i nettointäkt är 7 

respektive 31 MSEK/år vilket i sin tur ger en effekt på produktionskostnaden på etanol på mellan 0.14 

– 0.6 SEK/l etanol. Några andra observationer som kan nämnas är: 

 Det är inte helt självklart att integration med en kraftvärmeanläggning är gynnsamt, man 

måste ta hänsyn till systemeffekter. Det finns risk för dyr ånga om man påverkar systemet för 

mycket negativt. 

 Finns restvärme i etanolprocessen som kan användas för fjärrvärmeproduktion är detta 

gynnsamt eftersom ångpriset då kommer att sjunka. 

 Den fasta återstoden i etanolprocessen kan i stort sett täcka hela behovet av biomassa i 

kraftvärmeanläggningen, givet de betingelser som råder i den analys som gjorts här. 

 Elproduktionen i kraftvärmeverket kan ökas om man extraherar ånga till etanolprocessen vid 

rätt tryck. 
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Kostnad Panna/turb 62 MSEK/år
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Kostnad Ånga 81 MSEK/år

Intäkt Minskad råvara 122 MSEK/år

Netto 41 MSEK/år

Fall 2: Ånguttag vid 20 och 4 bar, i turbinen
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8 Bilaga 8. Tekno-ekonomisk analys av kombinerad 

1G och 2G produktion 
 

Av: Ola Wallberg, LTH 

 

8.1 Sammanfattning 
 

En teknoekonomiska analys av att kombinera stärkelsebaserad och lignocellulosabaserad (vetehalm) 

etanolproduktion genomfördes. Valen som görs under projekteringsstadiet kommer att påverka 

fördelningen av biprodukter och därmed också processekonomin och dess känslighet för olika 

prisvariationer. Etanol och DDGS är de huvudsakliga produkterna i traditionell stärkelsebaserad 

etanolproduktion. Analysen visar att detta alternativ, alternativ att en del av substratet för DDGS tillåts 

gå mot biogasproduktion är de mest lönsamma alternativen. Detta kräver dock en pentosjäsare för att 

maximera etanolutbytet vilket inte fungerar att använda i foderproduktion i dagsläget. Processens 

ekonomi är också känslig för biogasutbyte och biogaspris, speciellt i de fall där produktionen 

optimeras för biogas. Det är dock svårt att helt fastställa vilket biogasutbyte som kommer att erhållas 

baserat på batchförsök i laboratorieskala och vidare studier av biogasproduktion som komplement till 

etanolproduktion är nödvändiga. 

 

8.2 Inledning 
 

Integration av stärkelsebaserad (1G) och lignocellulosabaserad (2G) etanolproduktion kan erbjuda ett 

sätt att minska produktionskostnaderna för 2G etanol. Integrationen kan minska kostnaden för 

nedströmsbearbetning, t.ex. destillation, i 2G anläggningen, samtidigt som 1G anläggningen kan förses 

med värme och elektricitet som produceras från ligninresten. Integration kan uppnås antingen genom 

att konstruera en helt ny kombinerad anläggning, eller genom att installera en 2G-enhet vid en 

befintlig 1G anläggning. Produktionen av vete, en av de viktigaste spannmålsprodukterna i Europa, 

resulterar också i stora mängder halm. En del av denna halm bör lämnas på fält som 

jordförbättringsmedel; återstoden skulle kunna användas för etanolproduktion. Integrationen av en 1G 

och 2G anläggning som producerar etanol från spannmål och halm är därför av stort intresse. 

Integration är möjlig i flera steg i processen, från direkt efter förbehandling till i 

nedströmsprocesserna, till exempel i destillering eller indunstning. Därför kan flera olika 

processkonfigurationer vara möjliga. I den aktuella studien, har integration i fermenteringssteget 

studerats. Detta kommer att öka etanolkoncentrationen i dranken, vilket minskar energibehovet i 

destillation jämfört med en 2G fristående anläggning. Dessutom kan vattenförbrukningen i processen 

också minskas genom att utnyttja vätska från 2G processen för spädning i 1G processen. 

 

Den aktuella studien genomfördes för att utvärdera möjligheten att integrera etanolproduktion baserat 

på stärkelse och lignocellulosa. Aspen Plus användes för simuleringarna eftersom det kan hantera både 

material- och energibalanser och ger dimensioneringsdata för den utrustning som behövs i de 

ekonomiska utvärderingarna. Dessa utfördes med Aspen Process Economical Analyzer (APEA) 

kompletterat med data från leverantörers offerter. Dessutom är Aspen Plus användbar för att utföra 

känslighetsanalys när experimentella resultat är otillräckliga eller otillförlitliga. Ett exempel på detta är 

rötningssystemet, som inte varit föremål för omfattande undersökt om användning av substrat från 1G 

+ 2G etanolproduktion. I detta fall, genom att variera utbytet av biogas ett intryck av effekten på NPV 

kan uppskattas 

 

8.3 Genomförande 
 

Den integrerade anläggningen modellerades baserat på ett råvaruflöde på 360 000 ton vetekorn per år 

och med 180 000 ton torr vete halm per år. Dessa råvaruflöden motsvarar en beräknad årlig 

etanolproduktion på 200 000 m3, förutsatt endast C6 jäsning. I vissa av de simulerade fallen har C5 



jäsning också modellerats, vilket ökade den årliga etanolproduktionen till cirka 230 000 m3. Det 

antogs att anläggningen var i drift 8000 timmar per år, och kan hanteras av 28 personer. En 1G fall och 

sex integrerade 1G + 2G fall modellerades. En känslighetsanalys utfördes också för de sex integrerade 

fall för att bedöma hur variationer i utbyte från biogasproduktionen påverkar processekonomin 

Simuleringar utfördes med programmet Aspen Plus (version 8.2 från Aspen Technology Inc., 

Massachusetts, USA). Data för biomassakomponenter såsom cellulosa och lignin hämtades från 

National Renewable Energy Laboratory (NREL) databas utvecklad för biobränslekomponenter. Värme 

integration genomfördes med av Aspen Energy Analyzer (version 8,2). kapital- och driftskostnader 

utvärderades baserat på kostnadsdata från APEA samt leverantörsofferter. 

  

Baserat på experimentella resultat sattes omvandlingen av glukos till etanol till 0,80. I den 

kombinerade C5 & C6 jäsning, sattes en omvandlingsfaktor för xylos till etanol till 0,9 i 

fermenteringssteget, och en xylan till xylos omvandling på 0,95 användes i enzymatisk hydrolys, 

vilket var högre än den som uppnås i försök, men bör vara målet i en framtida industrianläggning. 

Etanolkoncentrationen efter fermentering var 9,6 vikt-% och 10,8 vikt-% för fallen med och utan 

pentosjäsning. För den rent stärkelsebaserade processen var etanolkoncentrationen 11wt-%. 

 

8.3.1 Energiproduktion 
 

Den värme och el som krävs i processen tillhandahölls av et samlokaliserat kraftvärmeverk. 

Överhettad ånga vid 90 bar och 470 ° C produceras genom förbränning av ligninet, tillsammans med 

biogas och slam som produceras i rötningssteget. Om processen inte genererat tillräckligt material för 

att förse anläggningen med energi användes naturgas för att täcka återstoden. Den stärkelsebaserade 

processen kördes helt på naturgas. En ångturbin modellerades för att generera elektricitet. Ånga som 

krävs vid förbehandlingen och torkningsstegen drogs av vid 20 bar och turbinen arbetade med ett 

mottryck på 4 bar för att förse resten av processen med värme. Effektbehovet i anläggningen 

beräknades från utvärderingar som gjorts med hjälp av APEA och uppskattningar som anges i 

tillverkarnas offerter. 

 

Energieffektiviteten hos de utgående produkter beräknades som energiflödet (i MW) i de produkter 

dividerat med energiflödet i processen (visad i ekvation. 1).  

 

𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔𝑦 𝑒𝑓𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑐𝑦 =
𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔𝑦 𝑖𝑛 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡

𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔𝑦 𝑖𝑛 𝑟𝑎𝑤𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙+𝐸𝑛𝑧𝑦𝑚𝑒+𝑁𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎𝑙 𝑔𝑎𝑠+𝐻𝑎𝑟𝑣𝑒𝑠𝑡𝑠 & 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛
  (Eq. 1) 

 

8.3.2 Modellsystem 
 

Sju fall simulerades för att beräkna nuvärdet av investeringen och efterfrågan på energi i olika 

processalternativen. Det första fallet var en fristående 1G anläggning, och de sex följande fall 

modellerades som integrerade 1G + 2G fabriker. Fallen som är listade i tabell 1 och visas i figur 1. 

 
Tabell 1. Beskrivning av de fall som simulerades.a Fallen betecknas med "1" för att indikera att biogasutbytet 

var 80% av det teoretiska värdet (fall med ett biogasutbyte på 60% kommer att betecknas med siffran 2) 

Case 1G
a
 E1

a
 B1

a
 C5E1

a
 C5B1

a
 UB1

a
 UC5B1

a
 

 C6 fermentation only  x   x   x  

  

 x  

  C5&C6 fermentation  

   

 x   x  

 

 x  

 Evaporation thin stillage   x   x  

 

 x  

  

  

 Biogas from thin stillage  

  

 x  

 

 x   x   x  

 Upgrading of biogas  

     

 x   x  
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Figur 1. Processalternativ. 
 

Det första fallet (1G), en fristående 1G fabrik, modellerades för att producera samma mängd etanol 

som de integrerade lignocellulosa fallen med hexosjäsning. Fall E1 och B1 modellerades med 

användning av de experimentella resultat som erhållits med en C6-jäsande jäst. I E1, indunstades 

dranken innan den tillsattes till den fasta fraktionen och torkades för att producera DDGS. I B1 

skickades vätskefraktionen av dranken direkt till rötningssteget för att producera biogas, och endast 

den fasta fraktionen från dranken användes för DDGS produktion. C5E1 och C5B1 modellerades som 

E1 och B1 fast med pentosjäsning. Biogasutbytet antogs vara 80% av det teoretiska (0,25 metan / 

COD) i samtliga sju fall. I C5E1 och C5B1 antogs att DDGS skulle kunna säljas som djurfoder. Detta 

kommer dock att vara beroende av jäst som används och / eller framtida föreskrifter om genetiskt 

modifierade ämnen i djurfoder. I UB1 och UC5B1 fallen uppgraderades överskottsbiogasen till 

naturgaskvalitet. En översikt av de olika processalternativen kan ses i figur 1. 

 



8.3.3  Kostnadsuppskattningar 
 

Leverantörersofferter och APEA användes för att beräkna kapitalkostnaden för anläggningen. Energi- 

och massbalanser erhållna från Aspen Plus användes för att bestämma storleken på utrustningar. 

Prisindexet för beräkningarna baserades på 2012 och byggtiden av anläggningen sattes till ett år. En 

växelkurs på 1 euro = 9 kronor användes. I kapitalkostnaden ingår kostnader för utrustning och 

installation, anläggningsbyggande, installation av el, instrumentering, mark, teknik och avgifter i 

samband med investeringen. Den operativa kostnaden delades upp i rörliga och fasta kostnader. Fasta 

kostnader ingår underhåll, försäkring, rörelsekapital och arbetskraft. Kostnaden för rörelsekapital 

bestämdes enligt rekommendationerna i litteraturen  och antogs vara likvärdig med en ränta på 11%. 

Kostnaderna för kemikalier och övriga insatser ges i tabell 2. Kostnaderna är medelvärden beräknade 

efter personlig kommunikation med företag och öppna källhänvisningar. Kostnaden för enzymerna i 

2G processen sattes till 3,0 euro per miljon FPU och i 1G processen till 3,33 euro / kg enzymlösning. 

Kostnaden för jästlicensen sattes till 0,01 EUR / L etanol.  

 
Tabell 2. Kostnader för råmaterial, kemikalier och övriga insatser samt produktpriser. 

Input Cost/unit Units 

Wheat grain 
a
 0.23 EUR/kg DM 

Wheat straw 
b
 0.09 EUR/kg DM 

Yeast license 0.01 EUR/L ethanol produced 

Enzyme 2G 3.00 EUR/10
6
 FPU 

Enzyme 1G 3.33 EUR/kg enzyme solution 

Sulfur dioxide 
c
 0.17 EUR/kg  

Phosphoric acid (50%) 
c
 0.56 EUR/kg  

(NH4)2HPO4 
c
 0.67 EUR/kg  

MgCl2 
c
 0.17 EUR/kg  

Ammonia (25%) 
d
 0.22 EUR/kg  

Antifoam 
e
 2.22 EUR/kg  

Utilities      

Process water 
f
 0.16 EUR/kg 

Cooling water 
f
 0.02 EUR/kg 

Natural gas 
g
 33.00 EUR/MWh 

Products      

Ethanol 0.56 EUR/L 

Biogas, raw 
g 

33.00 EUR/MWh 

Biogas, upgraded 
g
 67.00 EUR/MWh 

DDGS 
h 

0.27 EUR/kg dry 

Electricity (spot & certificate price) 
i
 0.67 EUR/MWh 

Carbon dioxide 
j
 0.003 EUR/kg 

a
 (Jordbruksverket 2013), 

 b
 (Johansson 2012). 

c
 (Chemical Business 2012), 

d
 (YChart 2012), 

e
 (Yantai Thinking 

Finechem Technology Co. 2015), 
f
 (Seider, Seader et al. 2010), 

g
 (Bauer, Hulteberg et al. 2013), 

h
 (Carré and 

Pouzet 2014)
 
, 

i
 (Ekman, Wallberg et al. 2013), 

j 
(Wilson, Luckow et al. 2012) 

 

8.3.4 Känslighetsanalys 
 

Känslighetsanalyser utfördes för variationer i råvarukostnaderna, produktpriser, biogasutbytet och 

diskonteringsräntan, för att undersöka deras effekt på investeringens nuvärde. Biogasutbytet 

minskades från 80% av det teoretiska värdet (0,25 kg metan / kg COD på 100%), till 60% (0,15 kg 

metan / kg COD). Kostnaderna för råvaror och försäljningspriserna för produkterna varierades 0-300% 



för varje enskilt fall, jämfört med de kostnader och priser som används i basscenariot. Dessutom har 

effekterna av att variera kostnaden för jäst per producerad liter etanol undersökts. Kostnaderna och 

priser varierades separat, så synergieffekter beaktats inte. Priserna i basfallet presenteras i tabell 2. 

Diskonteringsräntan (11% i basscenariot) varierades från 5% (riskfri tillgång) till 14% (högre 

förväntad avkastning). 

 

8.4 Resultat 
 

8.4.1 Energi 
 

I tabell 3 visas energi och massflödet av inkommande material och utgående produkter för de sju 

basfallen. 

 

Endast den överskottsel som kan säljas betraktades som en produkt vid beräkning av 

energieffektiviteten. Dock beaktas den totala mängden el som produceras i den ekonomiska 

bedömningen, eftersom intäkterna från gröna elcertifikat kan inkluderas i resultaträkningen. 

Energieffektiviteten och nettovärme och elektricitet som krävs för att producera 1 kg etanol 

presenteras i figur 2 och 3. 

 

Figur 2 visar energieffektiviteten för varje produkt. Den totala energieffektiviteten för produkterna i de 

integrerade fallen var i storleksordningen 74-76%. Det rena stärkelsefallet hade en något högre total 

energieffektivitet på 80%. Variationen mellan de integrerade fallen beror främst på 

energieffektiviteten av biprodukter. Den högre energieffektiviteten för etanol i C5B1 fallet än i det 

C5E1 fallet trots det faktum att lika mängder av etanol producerades, beror på det faktum att naturgas 

måste användas i det senare fallet. 

 

 
Figur 2. Energieffektivitet. 

 

Den totala värme- och elektricitetsbehovet i processen per kg framställd etanol visas i figur 3. De fall 

som inkluderar avdunstning (1G, E1 och C5E1) hade ett högre energibehov per kg etanol än fall utan 

indunstning (B1, C5B1, UB1 och UC5B1).  

 



 
Figur 3. Energibehov. 

 



Tabell 3. Mass- och energibalanser. 

 Case 1G   E1     B1   C5E1   C5B1   UB1   UC5B1   

 Unit tonnes/h
 

MW
 

tonnes/h
 

MW
  

tonnes/h MW tonnes/h MW tonnes/h MW tonnes/h MW tonnes/h MW 

Inputs               

Raw material, 1G  55 240 45 198 45 198 45 198 45 198 45 198 45 198 

Raw material, 2G  0 0 23 116 23 116 23 116 23 116 23 116 23 116 

Methane produced and used 

in plant  0 2 3 37 1 10 2 21 1 14 1 10 1 14 

Natural gas (methane) 

purchased  4 58 0 1 0 0 1 20 0 0 0 0 0 0 

Electricity produced and used 

in plant   - 4  - 5  - 6  - 5  - 6  - 8  - 7 

Fresh water  7 0 15 0 15 0 15 0 16 0 15 0 16 0 

Harvesting and transportation   - 7  - 9  - 9  - 9  - 9  - 9  - 9 

Outputs                             

Ethanol  20 147 20 147 20 147 22 167 22 167 20 147 22 167 

Methane (sold)   0 0 0 0 4 53 0 0 3 35 4 53 3 35 

Methane produced total  0 2 3 37 5 63 2 21 4 49 5 63 4 49 

DDGS (dry)   19 85 21 91 9 38 19 83 9 37 9 38 9 37 

Carbon dioxide  20 0 20 0 20 0 23 0 22 0 20 0 22 0 

Electricity, total   - 14  - 14  - 9  - 14  - 9  - 9  - 9 

Electricity, sold   - 10  - 8  - 3  - 9  - 4  - 0  - 2 

 



8.4.2 Ekonomi 
 

Nuvärdesmetoden (NPV) användes för att utvärdera lönsamheten för de simulerade fallen med en 

diskonteringsränta på 11% och en investeringslivslängd på 20 år. NPV, etanolproduktionspris (MESP) 

och NPV uppdelat på kapitalkostnader och driftskostnader och intäkter för kassaflödet, visas för de sju 

fallen i fig 4 och 5. 

 

Det framgår av Figur 4 att alla undersökta fallen uppvisade positiva nuvärden (ljusblå staplar), och att 

NPV ökar betydligt med C5 jäsning och uppgradering av biogas (C5E1, C5B1, UB1 och UC5B1) 

jämfört med motsvarande C6 fall. Emellertid resulterade E1 fallet i en mycket högre NPV än B1 fallet, 

på grund av den större mängden DDGS. Skillnaden i NPV mellan fall C5E1 och C5B1 minskade, 

jämfört med fallen E1 och B1, på grund av det faktum att naturgas måste utnyttjas i C5E1 fallet, 

eftersom mindre restsocker fanns tillgängliga för rötning. I den studien undersöktes också 

uppgradering av biogas, vilket visade att uppgradera biogas ökade NPV och IRR kraftigt för fall B1 

och C5B1 (inkomsterna för biogasen ökade med 50% efter uppgradering Figur 5). Detta gjorde UB1 

och UC5B1 fall mer lönsamma än fallet med endast C6 jäsning och indunstning (E1 och B1). Dock är 

biogasutbytet en mycket viktig faktor i detta fall.  

 

 
Figur 4. Investeringsdata. 

 

Figur 4 visar också MESP för de olika fallen. MESP befanns vara mellan 0,46 och 0,53 euro / L, och 

minskade med C5 jäsning och uppgradering av biogas, jämfört med motsvarande C6 fall. NPV är 

något högre för C5B1 fallet än E1 fallet medan MESP är lägre för E1 fallet än för C5B1 fallet; Detta 

beror på att en större mängd biprodukter produceras i E1 (Figur 5). NPV och MESP var högre för 1G 

falle än E1 fallet eftersom naturgas behöver användas. Dessutom producerades en något högre mängd 

DDGS i E1 fallet. NPV och MESP för 1G fallet motsvarar inte exakt en kommersiell 1G fabrik, 

eftersom en mer avancerad kraftvärmeproduktion användes i modellen. 

 



 
Figur 5. Driftskostnader som nuvärde. 

 

Kapitalkostnaden i 1G fallet var ca 66-76% av kapitalkostnaden för de integrerade fallen (Figur 4), 

vilket tyder på att den finansiella risken skulle vara lägre i 1G fallet. Dock visar det sig att öka 

omfattningen av substrat och produkter ökade intäkterna i alla utom B1 fallet jämfört med 1G fallet. 

Figur 4 kan också vara till nytta när man diskuterar möjligheten till expansion, till exempel lägga till 

en 2G processlinje till en befintlig 1G anläggning.  

 

8.4.3 Känslighetsanalys  
 

En känslighetsanalys utfördes för att utvärdera effekten på NPV av förändringar i processförhållanden, 

kostnader för råvaror och priset på produkterna, samt variationer i diskonteringsräntan. NPV till 

rabatterade priser av 5, 11% (basfall) och 14%, den MESP och IRR ges för sju fall och de sex 

komplettera fall på en minskad biogasutbyte (60% av det teoretiska värdet av 0,25 kg metan / kg 

kemiska syrebehovet (COD)) i tabell 4. biogas utbytet kommer att vara av stor betydelse för 

möjligheten vid utredning om biogas eller DDGS bör tas fram från C5 socker. 

  



Tabell 4. NPV, MESP och IRR för samtliga fall. NPV i basscenariot och vid högre och lägre diskonteringsräntor, 

tillsammans med MESP och IRR för de sju undersökta fallen vid 60% och 80% av det teoretiska biogasutbytet. 

Fall med 60% biogas utbyte indexeras med nummer 2 (E2, B2, C5E2 och C5B2) 

  

NPV discount 

rate 11% 

(MEUR) 

NPV discount 

rate 5% 

(MEUR) 

NPV discount 

rate 14% 

(MEUR) 

MESP 

(EUR/L 

ethanol) IRR 

1G 92 242 47 0.50 19% 

E1 117 332 53 0.48 17% 

E2 95 298 35 0.50 16% 

B1 38 192 -8 0.53 13% 

B2 -1 132 -41 0.56 11% 

C5E1 167 406 95 0.46 20% 

C5E2 154 387 85 0.47 20% 

C5B1 119 315 60 0.49 18% 

C5B2 90 271 36 0.51 17% 

UB1 140 360 74 0.47 19% 

UB2 71 250 17 0.51 15% 

UC5B1 185 426 114 0.45 22% 

UC5B2 134 344 72 0.48 19% 

 

NPV minskade i fall E2 och B2 när biogas avkastningen minskades till 60% av den teoretiska (0,25 kg 

metan / COD) (tabell 4). Skillnaden i NPV mellan fall E2 och B2 ökade när biogas utbytet minskades, 

eftersom vinsten från försäljning av biogasen var lägre i B2 fallet medan den var opåverkad i E2-målet 

(eftersom inga biogas såldes). Förändringen i NPV på grund av lägre substratomvandling i rötning 

indikerade att det är viktigt att studera biogasprocessen i processen närmare. I fallen med C5 jäsning 

(C5E2 och C5B2), var skillnaden i NPV mindre när en minskad produktion av biogas antogs, eftersom 

färre C5 socker fanns tillgängliga för rötning. Ändå hade C5E1 fall ett högre NPV än C5B1 fallet.  

 

 
Figur 6. 



 

För att bedöma effekten av variationer i råvarukostnaderna och priset på produkterna, gjordes en 

känslighetsanalys genom att variera priserna från 0% till 300% jämfört med motsvarande basscenarier. 

Variationerna i kostnader för råvaror och priserna på produkter är sammanställda i figur 6 för fall B1 

och E1 för att visualisera storleken på de olika priserna. Effekterna av varierande priserna på etanol, 

DDGS och metan på NPV för de olika fallen visas i figur 7-9. 

 

 
Figur 7. Etanolprisets påverkan 

 

 
Figur 8. DDGS prisets påverkan. 

  



 
Figur 9. Biogasprisets påverkan. 

 

Det framgår av figur 6 att etanol och 1G råvarupriser har betydande effekter på NPV, främst på grund 

av de stora mängderna råvara och etanol inblandade. Mängden biprodukter som produceras kommer 

att påverka nuvärdet. Det bör också påpekas att en prisvariation på + 200% för etanol (1,1 euro / L) är 

inte så troligt som t.ex. en ökning med 200% av priset på DDGS (0,55 euro / kg), som kan fluktuera 

kraftigt. 

 

Mängden DDGS produceras är också en viktig faktor (se figur 8) där E1 med större mängd DDGS 

påverkas mer än B1. NPV minskade till noll i samtliga fall när priset på 2G råmaterial ökade med 

250%. När elpriset varierades var den största effekten på NPV i de scenarier där de mycket av 

restprodukterna förbränns och då också producerar mer el.  

 

Vid utformningen av en integrerad 1G + 2G anläggning, kan en av två huvud konfigurationer väljas: 

att producera biogas eller att producera DDGS från restmaterialet. Valet beror främst på marknaden 

för DDGS och biogas på platsen för anläggningen. Eftersom priserna hos DDGS och biogas har 

fluktuerat en hel del under de senaste åren, måste en detaljerad marknadsanalys göras innan något 

beslut fattas. Men i den aktuella studien har en stor mängd DDGS och kombinerade C5 & C6 jäsning 

visat sig vara mer lovande än biogasproduktion om biogasen inte uppgraderas. Vidare, om lagstiftning 

förhindrar produktionen av DDGS som inkluderar genetiskt modifierade jäst-, ett separationssteg 

skulle kunna ingå i 1G processen innan C5 & C6 jäsning för att separera det fasta materialet från den 

lösliga fraktionen. De fasta materialen kan sedan utnyttjas för DDGS produktion utan att blandas med 

jästen. En minskning i biogasutbytet från 80% till 60% påverkar NPV kraftigt. Därför är det viktigt att 

utföra mer detaljerade experiment på biogasproduktion från kombinerade 1G + 2G-substrat. 



9 Bilaga 9. International outlook 
 

Av: Johanna Björkmalm, SP 

 

9.1 Research, future prospects and challenges regarding 

lignocellulosic ethanol 
 

Growth in ethanol production is mainly due to first generation feed stock. The ethical concerns about 

using food as a raw material for fuel drives the efforts towards considering a wider range of raw 

material, such as lignocellulose. The amount of research papers regarding ethanol production from 

lignocellulosic raw material has increased drastically since the beginning of the 21
st
 century. However 

in the last couple of years, since 2012, the number of related papers has slightly leveled off, see Figure 

1. The research efforts have though not necessarily diminished but perhaps changed in character due to 

an increased R&D at more large scale, e.g. pilot and demo scale, which results in a lower amount of 

publications. The results are also more oriented toward commercialization and industrial application, 

which is also reflected in that several second generation (2G) ethanol plants have been built and 

started during the last two years. 

 

 
Figure 1. Literature (2000-2014) from SCOPUS with keywords bioethanol, cellulosic ethanol, second generation 

ethanol, lignocellulosic ethanol in the title, abstract or as keywords in the publications. 

 

Figure 2, illustrates the number of related publications regarding pretreatment, enzymatic hydrolysis 

and fermentation. Also here, the number of papers has substantially increased since the year 2000 but 

slightly leveled off since 2013. There is a difference in the amount of publications, where fermentation 

lies ahead of pretreatment and enzymatic hydrolysis. Looking at the top ten research groups 

responsible for the publications, there are several Swedish groups involved, just to mention a few: 

Zacchi, Hahn-Hägerdal, Galbe (all Lund University) and Taherzadeh (University of Borås), and these 

are even at the top of the list in some cases. The visibility of the Swedish research groups in this area 
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is most likely a direct effect of the actions from the Swedish Energy Agency and their ethanol research 

program. 

 
Figure 2. Number of related papers with regard to fermentation, pretreatment and enzymatic hydrolysis in title, 

abstract or as keywords. Several Swedish research groups are responsible for many of the publications.    

 

The main economic and technical obstacle when using lignocellulosic substrates for ethanol 

production is the recalcitrant structure and complexity of the material. The pretreatment step, needed 

in order to increase the surface area of the biomass, which will be subjected to further enzymatic 

hydrolysis, is considered to be the most costly operation in the ethanol production and extensive 

research is focused in this area. Also, among others, enzyme development, metabolic engineering of 

yeast and process integration concepts are areas further investigated. 

 

9.1.1 Pretreatment 
 

There are several pretreatment methods for lignocellulosic biomass including biological, mechanical, 

physio-chemical and chemical as well as various combinations of these. None of the pretreatment 

methods can be declared outstanding as each pretreatment has its intrinsic advantages and 

disadvantages (Limayem and Ricke, 2012). As mentioned, the pretreatment step of the process is 

contributing to a substantial part of the overall cost, about 18-20% of the total cost (Banerjee et al, 

2010), and efforts are made in order to make it more effective and increase the final yield (Limayem 

and Ricke, 2012). Pretreatment using steam explosion (or perhaps better defined as steam 

pretreatment) on its own or together with a catalyst, either acid or base, is the most investigated 

pretreatment method in pilot and demo-scale (Menon and Rao, 2012). Steam explosion without a 

catalyst or together with an addition of acid is also the most used technique in the commercial plants 

that have been built so far (Bacovsky et al, 2013). In spite of this there is still a lot of research 

performed on steam pretreatment to fit it with the continued advances achieved in enzymes for 

cellulosic hydrolysis and also to the development of the biorefinery concept to produce also chemicals 

and materials, beside ethanol, from the biomass. There is also research in more new pretreatment 
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technologies, e.g. biological pretreatment and ionic liquids, but these methods have, to our knowledge, 

so far not reached any large scale applications. 

 

Biological pretreatment, i.e. employing microorganisms, mainly brown, white and soft-rot fungi, to 

degrade lignin, hemicellulose and cellulose, are gaining more interest. This is due to the fact that this 

method is safe and environmentally friendly and doesn’t require high energy or chemical input. 

However, the drawbacks of this method are the long time for pretreatment compared to 

physical/chemical pretreatment and low hydrolysis rate which in turn requires more space and longer 

processes (Alvira et al, 2010).   

 

Ionic liquids (IL) have shown to be of interest as a chemical pretreatment method since it can 

efficiently dissolve lignocellulosic material, such as wheat straw, wood and corn stover. Using ionic 

liquids can lead to an increased production of fermentable sugars and also they have shown to be less 

energy demanding. Still, the challenges lie in high cost of ionic liquids, requirement of regeneration 

and lack of toxicological data (Menon and Rao, 2012). 

 

Another pretreatment method which has gained interest when considering wood as a feedstock is 

organosolv. Organosolv involves organic solvents which are able to degrade high-lignin forest 

material giving high sugar yields. However this technique is associated with high quantities of 

inhibitor formation as well as a limitation in that the solvents need to be drained, evaporated, 

condensed and reused (Menon and Rao, 2012; Limayem and Ricke, 2012). 

 

Ortíz and Quintero (2014) conclude that acid, alkaline, thermal and IL pretreatments are the most 

reported ones in literature as well as the comparison and combination of these. 

 

9.1.2 Enzymatic hydrolysis 
 

Enzymes are, as well as the pretreatment step, considered one of the main hurdles for the economic 

viability of lignocellulosic ethanol. This is due to high cost for enzyme production as well as a 

required higher dosage of enzymes for the hydrolysis of biomass, compared to starch hydrolysis. 

Development of low cost enzymes is a challenge that needs to be addressed (Menon and Rao, 2012; 

Mutturi et al, 2014).  

 

Cellobiohydrolase I, cellobiohydrolase II, endoglucanase and β-glucosidase are the major players in 

the enzymatic cellulose hydrolysis. However, recently the importance of the lytic polysaccharide 

monooxygenases (family AA9) has been emphasized due to its unique reactivity on cellulose, 

synergism with cellulases and natural diversity. Also cellulases from thermophilic bacteria are of 

future interest (Harris et al, 2014). Liu et al (2010) have been able to substantially enhance the 

enzymatic hydrolysis through the application of metal components, Ca(II) and Mg(II) via lignin-metal 

complexation. Lignin has an adverse effect on cellulases and Erickson et al (2002) showed that 

additives like surfactants and bovine serum albumin (BSA) can block lignin interaction with 

cellulases. 

 

There are a few enzyme producing companies dominating the market and striving to provide enzyme 

solutions for lignocellulosic ethanol production, e.g. Novozymes, DuPont/Genencor, DSM and 

Dyadic. Novozymes’ produce the Cellic® HTec3 hemicellulase and Cellic® CTec3 cellulase enzyme. 

It takes approximately 50 kg of Cellic® CTec3 to make 1 ton of ethanol from biomass according to 

Novozymes (Novozymes, 2015). DuPont/Genencor offers Accellerase® TRIO™ which is an 

optimized enzyme complex produced with genetically modified Trichoderma reesei. (DuPont, 2015). 

DSM is working with thermophilic enzymes which have been used in Project Liberty, a commercial 

second generation ethanol plant, together with the company POET. Dyadic are producing 

AlternaFuel® CMAX™, a liquid cellulose preparation produced by the submerged fermentation of 

Myceliophthora thermophile and used for degradation of lignocellulosic biomass (Dyadic, 2015). Roal 

Oy, is a Finnish enzyme producer developing enzymes from its unique Trichoderma base. Roal is 

owned by Altia and Associated British Food (ABF) where the latter has its own enzyme company, AB 



enzymes, which co-operates with Roal to market and sell their products (AB Enzymes, 2015). There 

are also some smaller players active on the enzyme market, for example Codexis with the product 

CodeXyme®4 and 4X.  

 

Most of the enzymes are developed for agricultural residues, and specifically corn stover, while the 

development of enzymes for soft wood is to our knowledge negligible. Moreover, the development of 

enzymes is connected to the development within the pretreatment area since the structure of the 

material after the pretreatment greatly affects the efficiency of the enzymes. Hence, the large enzyme 

producers, like for example Novozymes, have great interest in the pretreatment step. 

 

There is a trend in the research on enzymatic hydrolysis to work at higher consistency to reduce the 

amount of water used in the process. This is a challenge as the viscosity is high at the beginning of the 

hydrolysis, which results in poor mass transfer if conventional stirring is used. One option, which is 

used in some of the commercial plants, is to have a pre-hydrolysis step in a separate unit equipped 

with other type of mixing devices, e.g. a rotating drum, to reduce the viscosity and then to continue 

with either enzymatic hydrolysis or SSF in more conventional stirred tanks.   

 

9.1.3 Fermentation and metabolic engineering of yeast 
 

The research in fermentation is to a large extent focused on the development of better microorganisms, 

mainly yeast, to efficiently ferment lignocellulosic hydrolysates at low dosage of the microorganism 

and to reach high ethanol concentrations. This includes fermentation of all sugars available in the 

lignocellulosic substrate, i.e. both hexoses and pentoses, robustness against inhibitory compounds as 

well as tolerance of high ethanol concentration.  Most of the strain development is performed by 

metabolic engineering. 

 

Metabolic engineering approaches can be used in order to improve the economics and yield of the 

lignocellulosic ethanol process. The microorganisms’ metabolic capabilities can be manipulated 

through genetic modifications to optimize the metabolic pathways (Menon and Rao, 2012). The yeast 

Saccharomyces cerevisiae are the primary industrial yeast used in ethanol production, however it is 

only able to convert hexose (C6) sugars and cannot ferment pentose (C5) sugars. Extensive research 

has been conducted in order to develop genetically engineered microorganisms which can ferment 

pentose and hexose sugars simultaneously (Limayem and Ricke, 2012). Efforts have been made in 

order to obtain recombinant bacterial and yeast strains which are able to ferment pentose sugars. E.g. 

the tail end in E.coli and Klebsiella oxytoca or the front end of S.cerevisiae and Z.mobilis can be 

recombined for improved ethanol production (Hahn-Hägerdahl et al, 2006).  

 

There are a few companies selling commercial yeasts for cellulosic ethanol production. Among these 

are Leaf Technologies, DSM and Lallemand. Leaf Technologies provides CelluX™ which is a 

genetically modified strain of Saccharomyces cerevisiae developed for the cellulosic ethanol industry 

(Leaf Technologies, 2015). DSM is working with Saccharomyces cerevisiae and it is used at the plant 

Project Liberty as well as by other companies, e.g. Inbicon/DONG Energy. Lallemand Biofuels & 

Distilled Spirits provides the yeasts C5 FUEL™ and XyloFerm®. C5 FUEL™ is a strain of 

Saccharomyces cerevisiae able to ferment xylose and give high ethanol yields in the presence of 

inhibitory compounds, e.g. furfural and HMF. Ethanol titers above 100 g/L and ethanol yields between 

0.44 and 0.47 g/g consumed sugar can be reached. XyloFerm® is a product from Taurus Energy AB 

marketed and distributed by Lallemand Biofuels & Distilled Spirits. The yeast can give rapid xylose 

fermentation with ethanol titers above 100 g/L and ethanol yield ranging from 0.41-0.49 g/g consumed 

sugar (Lallemand Biofuels & Distilled Spirits, 2015). There are also additional companies that develop 

and markets yeast, like Terranol which provides industrial yeast, Terranol strain cV-110, able to 

convert all C6 sugars as well as the C5 sugars in biomass into ethanol (Terranol, 2015). Other 

companies offers the total technology for 2G ethanol production including yeast capable of converting 

C5, like DuPont using genetically modified Zymomonas mobilis, Iogen using its own genetically 

modified organism and Clariant using both modified and natural microorganisms.  

 



9.1.4 Process design and integration 
 

When improving the process economy it is of importance to use as high dry matter content as possible. 

However, there are difficulties related to these high biomass loads, e.g. mixing and mass transfer 

limitations due to the viscosity of the reaction mixture which also affects the rheology of the mixture. 

Moreover, increased inhibition by intermediates may also arise. To overcome this issue, different 

types of fed-batch strategies have been employed in order to supply the substrate without reaching 

excessive viscosities and unproductive enzyme binding to the substrate (Rudolf et al, 2005).  

 

Process integration plays an important role in efficient process design. The possibility for improving 

the performance of the process and reduce the capital cost is higher when several operations can be 

performed in a same single unit. There has been extensive research on SSF, simultaneous 

saccharification and fermentation, although most plants use SHF, separate hydrolysis and 

fermentation. Also SSCF, simultaneous saccharification and co-fermentation is considered to be a 

promising process for bioconversion of lignocellulosic material to ethanol (Menon and Rao, 2012). 

Consolidated bioprocessing (CBP), i.e. combining pretreatment, hydrolysis and fermentation in one 

single step, has the potential to reduce the production cost of bioethanol. Much advancement have 

been made in the CBP-field (Hansunuma et al 2013; Matano et al 2013), however additional research 

into the microbial cell factories, enzymes and physicochemical and catalytic conditions (pH, 

temperature etc.) is needed (Menon and Rao, 2012). The biorefinery concept, including the entire 

chain of biomass production, i.e. from breeding, cultivation and harvest to pretreatment and 

conversion to products needs to be further considered both for environmental and economic reasons 

(Menon and Rao, 2012). 

 

Both in the US as well as in Brazil there is an increased interest in integrating second generation 

ethanol production with first generation (1G) ethanol production, i.e. placing the lignocellulosic plant 

adjacent to the existing 1G plant. This approach has many advantages, e.g. reduced investment cost 

and risks compared to a standalone second generation ethanol plant, in addition the raw material is 

already available at the current 1G facilities, e.g. sugarcane bagasse and corn stover. There are 

however challenges that need to be encountered. The economic feasibility of the starch based (1G) 

ethanol production today is dependent upon selling the by-products as e.g. animal feed. Integration 

with 2G ethanol should therefore not affect these by-products, and this sets limitations to the choice of 

pretreatment and the possible ways the pentose sugar released from the lignocellulosic feedstock can 

be utilized. By using edible Zygomycetes and Ascomycetes filamentous fungi, which can naturally 

utilize pentose, one can overcome this by producing fungal biomass as a high-grade animal feed from 

the residues after the distillation (Lennartsson et al, 2014). Also the possibilities of integration with 

pulp and paper mills and combined heat and power plants (CHP) are gaining more interest 

(Wetterlund et al, 2013). 

 

9.2 Pilot, demonstration and commercial plants 
 

Commercialization of cellulosic ethanol plants is progressing worldwide. IEA Bioenergy Task 39 has 

summarized the status of advanced biofuels demonstration facilities and collected data on pilot, 

demonstration and commercial projects and plants. It includes both plants that are operational as well 

as projects planned or under construction. The figures below summarize the projects using 

biochemical conversion technology and lignocellulosic raw materials for ethanol production. In total, 

57 plants are summarized, this number only includes plants/projects that are operational, planned or 

under construction, the projects that of some reason have been stopped or cancelled are excluded here. 

Figure 3 illustrates how the plants are distributed over pilot, demo and commercial and Figure 4 shows 

the output capacity distribution.  

 



 
Figure 3. Distribution of the plants in the categories pilot, demo and commercial. The numbers include plants 

that are operational, under construction or planned to be built. (IEA Bioenergy Task 39, 2015). 

 

 
Figure 4. Number of plants distributed over their specified output capacity in tonnes of ethanol/year. The 

numbers include plants that are operational, under construction or planned to be built. (IEA Bioenergy Task 39, 

2015). 

 

Companies like Abengoa, POET-DSM, Beta Renewables and GranBio are included in the summary, 

just to mention a few. Abengoa is a Spanish corporation with several initiatives both on demonstration 

and commercial scale. Their first commercial plant was built in Hugoto, Kansas and was inaugurated 

in October 2014 but the ethanol production was started first in the spring 2015. The ethanol capacity is 

95 million liter per year and is produced mainly from corn residues and wheat straw but some energy 

grass will also be used. POET-DSM is a joint venture between Royal DSM and POET, and is 

responsible of the first commercial-scale cellulosic ethanol plant in the US, named Project Liberty, 

with an annual production capacity of up to 94 million liters of ethanol from corn stover. Beta 

Renewables is another a joint venture between Biochemtex, a company of the Mossi Ghisolfi Group, 

Novozymes and the TPG (Texas Pacific Group) which made reality of the first commercial second 

generation ethanol plant in Europe, the Crescentino plant. GranBio is a Brazilian company which has, 
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in cooperation with Beta Renewables, initiated the Bioflex 1 plant, in operation since September 2014, 

with a production capacity of 82 million liters of ethanol per year (Bacovsky et al 2012). DuPont has 

constructed a commercial plant for production of ethanol from corn stover in Nevada, Iowa. The 

ethanol capacity is 110 million liters per year and the production is estimated to start in 2015. Iogen 

Energy, a company owned 50/50 by Iogen and Raízen Energia Participacoes S/A, has built a 

commercial plant based on their own technique for production of ethanol from sugarcane bagasse. The 

plant is co-localized with Raízen’s first generation (1G) ethanol plant (sugarcane) in Piracicaba, São 

Paulo. The ethanol production started in the end of 2014 with a capacity of 40 million liters 

ethanol/year. The lignin will be used in the existing boiler at the 1G plant to supply both plants with 

steam and electricity. Raízen is planning to build seven additional plants based on the technology from 

Iogen Energy. 

 

Various lignocellulosic feedstock are used at the plants included in the IEA summary, e.g. wheat 

straw, wood chip, forestry residues, corn stover, garden waste etc. Some plants use gas as feed-stock, 

derived either from biomass gasification or from other industrial processes. The resulting syngas is 

then microbially converted into ethanol. However, the majority of the plants uses agriculture and 

forestry residues and pretreat by steam explosion or/and by adding acids, where the latter is the 

technology applied at the Biorefinery Demo Plant in Örnsköldsvik, Sweden. The pretreatment is 

followed by enzymatic hydrolysis and fermentation. The majority of the companies are provided with 

enzymes from dedicated enzyme producers like DuPont/Genencor, Novozymes and Dyadic (Menon 

and Rao, 2012). However, some ethanol producing companies, e.g. Clariant, produces their own 

enzymes at site and the company Mascoma applies a consolidated bioprocess combining enzyme 

production, hydrolysis and fermentation in one single step. Also, integrated production of power and 

steam is often applied in various arrangements. The companies Inbicon, Iogen and Lignol Energy 

Corporation separate lignin in the beginning of the process and use it for power and steam generation 

while others sell the lignin as a lignin pellets by-product (Bacovsky et al 2012). 

 

Research towards lignocellulose-based ethanol biorefineries has evidently approached industrial 

realization in the past couple of years (Mutturi et al, 2014) and there are several facilities worldwide in 

operation, >40, and a number of plants that are planned to be built or are already under construction, 

see Figure 5. 

 

 
Figure 5. Number of plants in operation as well as plants planned to be built or under construction. (IEA 

Bioenergy Task 39, 2015). 
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IEA’s main focus in their summary were facilities in Europe and North America since most 

information were available for these areas, however some efforts were also made by the IEA task 

group to cover Asia, South America and Australia. Figure 6 illustrates how the plants/projects are 

spread over different areas of the world. 

 

 
Figure 6. Number of plants in different areas of the world and their definition according to the company itself: 

commercial, demo or pilot. The numbers include plants that are operational, under construction or planned to be 

built. (IEA Bioenergy Task 39, 2015). 

 

9.3 Usage and production of ethanol in Sweden and 

worldwide 
 

The use of ethanol in the Swedish transport sector has increased since the late nineties 

(Energimyndigheten, 2015) and in 2006, Sweden was one of the largest importers of ethanol in the 

European Union (Mussatto et al, 2010). However in 2012, the use of ethanol leveled off and has 

decreased somewhat since then. During 2014 the usage of ethanol in Sweden, was approximately 

327 000 m
3
 (327 million liters), and this was a reduction of 12% compared to 2013 

(Energimyndigheten, 2015). There are goals set by the Swedish government which states that by the 

year 2030, Sweden should have a transportation sector which are independent of fossil fuels (Miljö- 

och energidepartementet, 2009) and a report from 2013 points towards relevant policy instruments 

needed for the transition to biofuels (Miljö- och energidepartmentet, 2013). Seen to the total global use 

of biofuel in 2013, ethanol stood for 75%. North America was the main consumer and producer of 

ethanol (REN21, 2014). The worldwide production of ethanol for fuel applications increased from 

49 000 million liters in 2007 to almost the double (93 000 million liters) in 2014 (RFA, 2015), see 

Figure 7.  
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Figure 7. The world fuel ethanol production from 2007 to 2014. The major producers, the US and Brazil, are 

shown in red and green respectively. (RFA, 2015)  

 

The United States and Brazil together represent more than 80% of the world supply of ethanol, Figure 

8, with main focus on producing ethanol as a fuel (Baeyens et al, 2015). Brazil relies on ethanol as an 

engine fuel more than any other major country. Approximately one fifth of the Brazilian cars are able 

to use 100% ethanol as fuel (Baeyens et al, 2015). The major part of the ethanol produced stems from 

the so called first generation ethanol generated from substrates including starch (corn) and sucrose 

(sugarcane and sugarbeet) (Scully et al, 2015). But this clearly show that there is an existing market 

potential for ethanol as fuel and for example, the US Energy Independence and Security Act has set up 

goals towards producing at least 16 billion gallons (60 billion liters) of cellulosic biofuels, including 

ethanol, by the year 2022 (US Department of Energy, 2007). 

 

 
Figure 8. World fuel ethanol production in 2014. The US and Brazil are the two major producers representing 

80% of the production. (RFA, 2015) 
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