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Niðurstöður sem fengust á fyrri hluta styrkárs:
Niðurstöður fyrri hluta árs er að finna í áfangaskýrslu frá í okt. 2011. Stutt
samantekt þess sem voru forsendur fyrir seinnihlutann, þ.e. hvers konar og
hvaða magn af lífmassa er að hafa og að hvaða eldsneytistegundum ber að
miða, fylgir sem viðauki við þessa framvinduskýrslu.

Niðurstöður sem fengust á seinni hluta styrkárs:
Aðalviðfangsefni á seinni hluta styrkárs 2011/12 var „gösunartækni“ og
„valkostir“ sem líklegastir eru til að ná settu markmiði. Þó að margt hafi áunnist
er á nær öllum þessum verksviðum þörf á frekari könnun og niðurstöðum, og er
vísað til þess í skýrslunni.

Kaflaheiti:
A.
B.
C.
D.
E.
F.

Staða gösunar á lífmassa, gösunartækni og úrlausnir
Dreifð „pýrolýsa“ – „Miðlæg gösun“ – Leið til hagkvæmisauka
Gösun í smáum stíl – „dreifð gösun“ – Hagnýt notkunartilfelli
Fischer-Tropsch aðferðir til framleiðslu á vökvaeldsneyti
- Niðurstöður
Etanólframleiðsla með Gösun og Gerjun - Niðurstöður
Undirkaflar FA til FE. Ýmis vinnuplögg um sama viðfangsefni,
aðgreint í sömu röð

Viðauki: Meginatriði úr niðurstöður fyrri hluta árs

--------------------------------------------------------------------------------------------------------Uppbygging skýrslunnar
Verkinu á þessu fyrra styrkári var skipt í fimm verksvið A til E eins efnisyfirlitið
að ofna ber með sér. Til að auðvelda yfirsýn fjalla þeir aðeins um megin
niðurstöður.
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Í lokin kemur nokkurs konar viðaukakafli, Kafli F en honum skipt niður í fimm
undirkafla, FA til FE, þar sem fjallað er frekar um sama efni, aðgreint í sömu
svið og megin niðurstöðurnar. Þar er að finna ýmis vinnuplögg
(grundvallaratriði, fræðilega atriði, ítarlegri hönnunarplögg o.fl.) sem vísað er
í til nánari skýringa.
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Framvinduskýrsla
A. Staða gösunar á lífmassa og gösunartækni

Tegundir gösunarofna – Hvaða tegundir henta okkar aðstæðum?
Í ljósi markmiða er þetta er eitt af veigamestu viðfangsefnunum í verkefninu.
Við höfum nálgast svarið í skerfum. Það er enn í deiglunni eins og
hönnunarhugmyndirnar okkar bera með sér, ekki síst varðandi pýrolýsu
(„hraðrar pýroýsu“) sem verkefnið beindist mjög að undir lokin (sbr. verklið E.
og FE).
Í fyrstu er rétt að draga fram yfirlit yfir sérkenni og hlutfallsleg afköst (þ.e.
einkennandi stærðir) mismunandi gerða gösunarofna (fengið úr Handbók um
gösunarofna, Reed og Das, 1988). Stiklað verður á stóru í skýringum með með
þessu yfirliti, grundvallaratriðin er að finna í viðaukakafla FA.

Flæðandi Grunnur Fl.G
Fastur GrunnurSúgur til Hiðar
FG-SH

‘

?

Fastur GrunnurSúgur Upp

Fastur Grunnur - Súgur Niður

?

FG-SN
10 kWth

100 kWth

Súgsflæði
(e. “entrained”)

FG-SU

1 MWth

Afköst mismunandi gerða gösunarofna

10 MWth

‘

100 MWth

(Aðlagað úr Reed and Das 1988)

Lausleg viðmiðun: 1MW gösunarofn afkastar ≈ 60 -70 tonnum á dag af
þurrum lífmassa

Grafið gefur upp það svið í afköstum sem hver af þessum 4 gerðum
gösunarofna sem nefndar eru geta spannað. Eðlismunurinn og heitin á þessum
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ofnum koma seinna. Fleiri gerðir þekkjast, en þær vinna ofar 100 MWth og er
óþarfi að ræða í okkar tilfelli.
Það rauða í myndinni eru megin áhugaefni okkar. Tvíátta rauðu pílurnar varða
þau stærðarsvið sem við teljum að henti okkar aðstæðum og þar sem við
höfum komist að „pratískum“ niðurstöðum fyrir okkur í dag (hönnunartillögur).
En þessar gerðir gösunarofna eru valdar vegna kosta sem henta í okkar tilfelli
hér á landi, en á þeim eru þó gallar. Spurningarmerkin varða viðfangsefni til að
laga þá sem skýrt verður frá síðar. Að öðru leyti skýrir myndin sig að mestu leyti
sjálf.
Ef við höfum hliðsjón af viðmiðuninni í undirmálslínunni ít töflunni og
minnumst þeirrar niðurstöðu sem fékkst í verkefninu á fyrrihluta árs (árlegur
tilfallandi lífmassi hér á landi er undir 500 t/d), þá er okkar þarfir fyrir
gösunarofna ekki ofar 10 MWth (einn slíkur gæti annast allt landið), í flestum
tilfellum sennilega undir 1 MWth
Í vali á gerð gösunarofns snýst málið um afkastagetu (nýtni), stofnkostnað, þ.e.
stærð og hversu flóknir ofnarnir eru í uppbyggingu, lágmörkun á tjörumyndun,
eðliseiginleika hráefnisins o.fl.. Allt er þetta innbyrðis tengt og togast í sumum
tilfellum á. Svo að hönnun þeirra er óhjákvæmilega málamiðlun út frá gefnum
forsendum.
Í eftirfarandi umfjöllun höldum okkur við notkunarsviðið ≤ 1MWth. Það helsta
sem okkur varðar er eftirfarandi.

Niður-súgs ofnar með föstum grunni, þ.e. FG-SN ofnar
Grafið gefur til kynna að einnig séu til uppsúgsgösunarofnar, en við gerum þeim
ekki hátt undir höfði í meginatriðum. Í F.-kaflanum koma þeir við sögu í
fræðilegum atriðum í samanburði við niðursúgsofna, sem nauðsynlegt var að
kynna sér, ef maður ætlar sér í þessu verkefni og hugsanlegu framhaldi þess að
standa í fæturna í verkfræðilegri hönnun gösunarofna. Frá því sjónarmiði hafa
uppsúgsofnar í eðli sínu einn kost, þeir eru „gegnstreymis-ofnar“, þegar
eldsneytisgasið er að myndast úr hráefninu streymir það ekki í sömu átt (eins
og í niðursúgs-ofnum) heldur gegn hráefninu, þ.e. í átt að sífellt ferskara
hráefni. Að öðru leyti hafa þeir, a.m.k. í hefðbundinni ofnauppbyggingu, fremur
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ókosti í för með sér (mikilvæg undantekning er gefin í nýrri gerð FT-ofna ú
köflum D og FE.
Niðursúgs-ofnar eru mjög algengir, einkum sérgerð kennd við Frakka að nafni
Imbert (1920). Eina útfærslu af slíkum er að sjá á næstu mynd ásamt hitastigsprófíl (sem fenginn er að láni úr kafla FA þar sem slík mál voru ítarlega könnuð)

Imbert-útgáfan einkennist af aðþrengingu („hálsi“) rétt ofar miðju í ofninum (á
mörkum pýrolags og oxunarlags), sem gefur honum jafna hitadreifingu á
pýrolagi og jafndrfeifðari bruna yfir þversnið ofnsins þegar í gegnum
þrenginguna er komið. Ávinningurinn er minnsta tjörumyndun og afurð , þ.e.
„syngas“, í háum gæðaflokki.
Afkastasvið FG-NS ofna (stærðarsvið) er á bilinu 10 kWth til 1MWth, sem
hentar okkur, fyrir sveitarfélög og stærri fyrirtæki og fyrir „miðlæga gösun“ eins
og lagt er til í lið B. Frá okkar sjónarmiði er þetta millistærð, þó að allt undir
1MW teljist smáofnar í „bransanum“ erlendis. Þeir eru tiltölulega einfaldir í
smíði (þó ekki þeir einföldustu, ef Imbert-týpa á í hlut) . En þessi gerð hefur
einn megin galla, hún vinnur illa með lífrænum úrgangi sem hráefni, ef þá yfir
höfðuð! Ítarlega var farið niður í saumana á því hvers vegna (sbr. fræðilega
kaflann, kafla xx,). Niðurstaðan leiddi af sér breytta gerð sem byggir á Imbert
ofninum, því að reynt er að halda í góða eiginleika hans. Hér er í „prinsípi“
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fengin að láni tækni sem skv. flokkunarfræði gösunarofna tilheyrir annarri gerð,
gerð sem þekkist ekki undir 1 MWth. En vert er að bíða með nánari lýsingu á
þessum „endurbætta Imbert“ þar til að sú gerð hefur verið kynnt.

Ofnar með hliðar-súg á föstum grunni, þ,e. FG-SH ofnar
Þessi gerð er mun einfaldari að en Imbert (þ,e, ódýrari í framleiðslu) og gefa
honum lítið eftir í gæðum á syngasi, þ.e. mjög lítilli tjörumyndun. Og það virðist

unnt að fá þá til að vinna vel í smæstum útfærslum (1 – 5 kWth). Og eru því
mjög áhugaverðir. Þessi gerð hefur verið okkur mjög hugföst varðandi
verksviðið „Gösun í smæstum sniðum“ í lið C.
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En reynslan af þeim er miklu minni. Í gögnum sem um þá e að finna, eru þeir
sagðir vinna betur með alhliða úrgangi sem hráefni en Imbert, án þess að það
hafi verið skýrt.
Þeir eru einfaldir í smíði, þegar verkfræðileg hönnun hefur á annað borð tekist.
Spurning er hversu auðveldir þeir séu í hönnun, þetta svið er mjög „empírískt“,
„ofnaspekin“ kemur að miklu leyti enn úr skóla reynslunnar). Eins og myndi
sýnir, þá er pýro-lagið og afoxunarlagi „meira í lausu lofti“ (sýndarsvæði) en í
lóðrétt lagskiptum strokk-ofni eins og Imbert. Lögun og stærð
hvörfunarsvæðanna (laganna) og þar með starfsemi (stöðugleiki) ofnsins þegar
hann er kominn í gang ræðst sennilega meira af hitastýringunni í ofninum en í
Imbert og mötunarhraða hráefnisins. Varðandi það síðarnefnda veljum við
snigilsmötun í þessari FG-SH útgáfum okkar.Og það er ekki ljóst á þessu stigi
hvers vegna þessi gerð (óbreytt) ætti að taka við lífrænum úrgangi betur en FGNS gerðirnar. Það mötunarkerfi fyrir hráefnið sem lagt er til í FG-SH útgáfunni, í
stað einfaldrar tunnu á Imbert-myndinni, ætti að ver til bótar á FG-SN ofnum.
Báðar þessar gerði þarf að prófa með hérlendu hráefni. En það sem vitað er að
gengur fyrir lífrænan úrgang er „flæðandi grunnur“, sem við snérum okkur
þvínæst að.

Gösunarofnar með flæðandi grunni. þ.e. Fl.G-ofnar
Þetta er sú gerð gösunarofna sem gefist hefur best fyrir lífrænan úrgang sem
hráefni, en þessi tækni þekkist aðeins í mjög stórum gösunarofnum (dæmi um
stærð þeirra er sá nýjasti á Norðulöndum sem er 60 MWth, sniðinn að úrgangi úr
trjáiðnaði í Lahti í Finnlandi. Ærið viðfangsefni var að átta sig á því hvers vegna
„flæðandi grunnur“ sæist ekki í minni ofnum og hversu raunhæft væri að breyta
ofangreindum tveimur gerðum á föstum grunni sem uðru fyrir valinu yfir í
smáofna með flæðandi grunni. Niðurstaðan úr þeirri könnun fer hér á eftir
(varðandi frekari vinnuplögg er vísað í viðaukakaflann FA).
Ef um lífrænan úrgang er að ræða, felst vandamál FG-ofnanna, með
hráefnisfóðrun ein og í Imberts-ofninum, í því að þeir ná ekki að hita hráefnið
nógu jafnt og hratt upp í efri hluta pýro-lagsins til að halda í við stöðuga þörf
brunalagsins. Í samanburði við þurra viðarmola, þar sem heitt gas að neðan
kemst auðveldlega inná milli og getur forhitað hráefni jafnt áður en það sígur
neðar í ofninn, þá gengur það ekki svo auðveldlega með lífrænan úrgang.
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Lífrænn úrgangur sem malaður hefur verið þéttist í lítt varmaleiðandi stöppu
sem á það til að stífla fæðingun. Það kann að vera að endurbót á
hráefnisfæðingunni með snigilmötun eins og við gerum ráð fyrir í
þverflæðiofninum fyrir ofan dugi til að lina þennan vanda, en tilraunir verða að
leiða það í ljós.
Ofn með hliðarsúgi (þversúgsofn) er ekki síður viðkvæmur fyrir óstöðugu og lítt
stýranlegu efnismagni og er snigilfóðrunin ekki síður hugsuð til lausnar á því.
En í ofnum með flæðandi grunni er að finna lausn sem þegar er búið að sanna
sitt ágæti. Hún felst í því að blanda saman við hráefnið heitum sandi sem kemur
í veg fyrir að úr hráefninu myndist þéttur massi, auk þess sem hann forhitar
hráefnið og gefur jafna hitadreifingu innan þess. Í stórum gösunarofni (t.d. 10
m háum og 3 m að þvermáli) er umstangið augljóslega mikið. Til endurnýtingar
á sandinum þarf að sía hann úr öskunni, hita hann upp á ný og pumpa þungum
sandinum (segjum 10 m) upp í inntak gösunarofnsins á ný. Þetta er sennilegasta
skýringin á því að „flæðandi grunnar“ sjást ekki í smáofnum.
Hins vegar urðu á vegi okkar í rannsóknum á örðu sviði í þessu verkefni („hraðri
pýrolýsu“) vandamál sem stafa af öðrum tilgangi er eru í eðli sínu skyld. Þau
snúast um hraða og jafna hitadreifingu innan hráefnisins. Og á því sviði fást
menn við smá snið, því að markmiðið með hraðri pýrolýsu hefur fram til þessa
einkum verið framleiða á dýrum „fínum efnum“ þar sem magnið skiptir ekki
eins miklu máli. Mikill áhugi á „hraðri pýrolýsu“ virðist vera að koma upp í
rannsóknaheiminum í tengslum við eldsneytisframleiðslu (sbr. lið E) og olli það
því að ítarleg könnun var gerð á þeirri tækni sem til þarf í þessu verkefni.
Vandamál í smáofnum - Hvernig eru vandamál hitadreifingar í „hraðri
pýrolýsu“ leyst?
Könnun á stöðu pýrolýsu varð umfangsmeira mál í þessu verkefni en álætlað
var í upphafi (sbr. verkþátt B. og þá ekki síður E). Í fyrstu beindist könnunin að
svonefndri „hægri pýrolýsu“ og til varð „vinnulíkan“ sem nefnt er „dreifð
pýrolýsa og miðlæg gösun“ sbr. kafla B og FB. Þetta er í raun tillaga að hagnýtri
lausn á söfnun hráefnis fyrir gösun hér á landi. Þar eru lögð til hönnunardrög að
hagkvæmum ódýrum „pýrolýsuofni“ sem framleiða mætti hér á landi fyrir
„hæga pýrolýsu“ sem ekki er svo kröfuhörð. En þegar kom að
framleiðsluaðferðum fyrir etanól eftir „hitaefnafræðilegum leiðum“ (þ.e.
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gösun) á verksviðinu í lið E, byggði önnur af tveimur aðferðum sem komu til
greina á ummyndun á líf-olíu öðru nafni pýro-olíu yfir í lífdísil eða lífetanól. Þess
konar lífolía eða pýro-olía er framleidd með „hraðri pýrolýsu“ á lifmassa.
Í „hægri pýsolýsu“ líkt og í gösun er efnahvörfunum leyft að vinna yfir tugi
mínútna. Kröfur „hraðrar pýrolýsu“ eru miklu stífari. Hita þarf efnið upp í 500 –
600 ⁰ C á innan við 1 sek. Mest af efninu gufar upp. Aðskilja þarf síðan gasið frá
fastefninu og kæla á ný á inna við 2 sek!
Þegar ljóst var í viðfangsefninu í E. að kanna þyrfti tækni „hraðrar pýrolýsu“ og
dýpka skilning okkar á vandamálum hennar, urðu til hönnunardrög að „hröðum
pýrolýsuofni“, þ.e. lausn sem ætti að geta mætt ofangreindum kröfum. Þessi
lausn byggir á „hreyfanlegum forhituðum grunni“. Sá þáttur hennar ætti ekki
síður að geta nýst sem endurbót í nær óbreyttri mynd á smáu gösunarofnunum
sem fjallað var um hér að ofan, og gert þeim kleift að vinna með lífrænum
úrgangi sem hráefni.
Þessi „hraði pýrolýsuofn“ er því kynntur hér á næstu mynd sem inngangur að
endurbótunum á gösunarofnunum, þó að málefni pýrolýsunnar séu á döfinni
síðar:
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Það er ekkert þessari útfærslu þessa lárétta snigils-ofns kemur í veg fyrir að
hann geti verið smíðaður í smáum sem stórum sniðum. Efnið sem valið er fyrir
„færanlega grunninn“, það sem blandast hráefninu, er létt gosefni, þ.e, malaður
hraunmassi. Það er „dautt efni“ ekki síður en sandur, en miklu léttara. Í lokaðri
hringrásinni er því einfaldlega blásið með þrýstigasi upp í safngeyminn á ný.
Hins vegar er ekki unnt að nota andrúmsloftið sem þrýstiloft til þess, vegna
loftegunda sem myndast úr því við gösunina og myndu hafa mengandi áhrif á
afurðina. Þess í stað er notað hreint köfnunarefni sem verður síðan að aðskilja
frá gosefninu í sýklon-skilju efst á miðri mynd, áður gosefnið fer inn í
safngeyminn. Köfnunarefnið er leitt til baka í lokaðri hringrás niður í
þrýstidæluna til endurnýta það. Þar mætir það flæðandi grunnefninu
(hraunsallanum) frá skilvindunni. Í skilvindunni hafði flæðandi grunnurinn verið
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aðskilið frá pýro-kolunum (sem einnig er salli en með aðra eðlisþyngd). Þennan
hluta úfræslunnar má nýta óbreyttan í tilfelli gösunarofnanna (sjá neðar).
Hvað varðar pýrolýsuna í þessu tilfelli, er þess gerð tvöfaldur snigilsofn.
Grunnurinn er hitaður upp (að glóðunarstigi) í efri ofninum, með rafmagni og
brennslu á því óþéttalega gasi sem pýrolýsan gefur af sér sem aukaafurð. Pýrogasið er að mestu metan og um14% af heildarmagni pýro-afurðanna.
Í þannig ástandi er eldheitur grunnurinn mataður með trekt niður í neðri
snigilsofninn þar sem það mætir lífmassanum sem berst frá hráefnisgeyminum.
Við það blandast glóandi grunninum hitnar lífmassinn á augabragði í umróti
snigilsdrifsins. Þannig berst þessi blanda þvínæst hratt að opnuninni í
snigilsofninum sem leiðir upp í pípugöngin sem liggja ofna á honum. Þangað rís
pýro-gasið úr hráefninu og aðskilst þar frá fasta efninu sem ekki gufar upp og
snigillinn flytur áfram. Í pípugöngunum er gasið kælt innan 3 sek til að stoppa
hæggeng efnahvörf. En síðan er gasið leitt inn í syklón til að skilja frá því sót og
síðan kælisúlu þar sem þéttanlegi hluti þess, pýro-olían (um 75% af heildinni)
safnast fyrir í geymi, en óþéttalegi hlutinn (um 14%) er leiddur út til brennslu og
upphitunar á flæðigrunninum. Snigillinn flytur áfram blöndu af pýro-kolum (um
11%) og hraunmassanum sem fellur niður í skilvindu, þar sem þetta er aðskilið,
og grunnurinn fluttur til baka í hringrás til endurnýtingar eins og áður sagði.
Af þeim sökum eru þessi hönnunardrög að hröðum pýrolýsuofni notaður sem
kynning á þeirri tækni sem notuð er á ný í endurbættum gösunarofnum sem
fylgja hér á eftir.

Endurbættir gösunarofnar
Ef við vikjum okkur að Imbert-gösunarofninum á ný, endur bættum með
þessari úrfærslu á flæðandi grunni, þá er hún í aðalatriðum á eftirfarandi veg:
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Hér er litlu við að bæta frá ofangreindi lýsingu varðandi flæðandi grunninn og
hringrás hans. En í tifelli gösunar er upphitun hráefnisins ekki sett stíf
tímamörk, þvert á móti verður að gefa gösunarhvörfunum í Imberts-ofni tíma
(10 -30 mín.) til að hann vinni vel á hráefninu Það er því engin þörf á
forhituninni sem framkvæmd var í pýrolýsuofninum. Í mjög athyglisverðri
framtíðartækni, í ofnum sem byggja á „streymandi aðsúgi“ (e. entrainment
recators) og getið er í töflunni, og þekkist í stórum ofnum í kolagösun.
Hvörfunartíminn þeirra er stuttur, sem ekki er æskilegt í gösun á lífmassa en
þeim mun athyglisverðara í „fastri pýrolýsu“ (sbr. síðar)
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Ein af höfuðdyggðum niðursúgsofna eins og Imbertsins er að sökum mikillar
nýtni á hráefninu (þó að afköstin séu ekki mest) gefa þeir frá sér því sem næst
tjörufrítt syngas og hlutfallslega lítið magn af öskusalla. Í ofangreindri útfærslu
fer öskusallin með flæðigrunninum í gegnum hringrásina og gasast jafnvel enn
betur. En auðvelt er að skilja þetta að eins og gert var í pýrolýsuofninum. Í
„uppsúgsofnum“ hefur tjörumyndun á hinn bóginn verið meiriháttar vandamál í
gösun á lífrænum úrgangi; sem stíflar öll rör og krefst kostnaðarmikillar
hreinsunar sífellt.
Að lokum er komið að þversúgsofninum í endurbættri útgáfu með flæðandi
grunni til að tryggja að lífrænn úrgangur geti nýst sem hráefni.
Hér vaknar sú spurning hvort hann í smæstri útgáfu getið tekið á sig þennan
viðbótabúnað án þess að verða óhagkvæmur; eða hvort upprunaleg einföld
útgáfa nægi. Svör við því fást aðeins með tilraunasmíði og prófunum, sem yrðu
þá framtíðarverkefni.
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Að lokum þessa verkþáttar er vísað til viðbótarefnisins í viðaukakaflanum F
Áður en kom að ofangreinum niðurstöðum um gösunarofna lá að baki
umfangsmikil forkönnun á efninu og fræðileg greining á því. Gerð er grein fyrir
þessari vinnu í undirkaflanum FA. Þetta grundvallarefni er aðgreint frá
meginniðurstöðum til að trufla ekki yfirsýn yfir stöðu verksins þessa stundina.
Stað þessa verkþáttar varðandi framhald:
- Tækni gösunarofnar voru kannaðir rækilega frá verkfræðilegu
hönnunarsjónarmiði. Einkum smærri gerðir sem gætu hentað gösunariðnaði
hér á landi og það með hugsanlega hönnun og smíði hérlendis í huga.
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-- Vandmálið frá okkar sérstöðu litið er að allar gerðir smærri gösunarofna sem
finnast á markaði eru hannaðar fyrir trjávið sem hráefni eða annað sérstakt
hráefni sem við höfum ekki. Þeir vinna ekki vel með lífrænum úrgangi úr sorpi,
ef þeir þá vinna á því yfir höfuð. Þá verður að endurhanna til að þeir geti tekið
við alhliða lífrænum úrgangi sem hráefni. Þessi könnun leiddi okkur að tveimur
gerðum gösunarofna sérstaklega. Hönnunardrög að endurbótum á þeim eru
lögð fram í þessari framvinduskýrslu. Þessar tillögur þyrfti að prófa. En þær
þyrfti að útfæra og vinna betur áður en kemur að áætlun um tilraunaverkefni á
þessu sviði. Þetta er eitt af þeim viðfangsefnum sem bíða næsta árs ef af
verður.
- Viðræður eru í gangi um tilraunasamvinnu við erlent fyrirtæki sem framleiðir
smærri FG-NS ofna af Imbert gerð. Einnig hefur komið til tals við
verkefnisstjóra fyrir öðru skyldu verkefni innan VSH (sem vinnur að handbók til
bænda um vinnslu á hauggasi) að taka gösun í smáum stíl inn í það dæmi (sbr.
tillögur í lið C. hér að neðan) og sameina krafta. Það þýddi einnig að stefnt yrði
í náinni framtíð að tilraunaverkefni með þá gerð gösunarofna sem aðlagaðir eru
í þessum verkþætti að lífrænum úrgangi sem hráefni.

B. Dreifð „pýrolýsa“ – „Miðlæg gösun“
Inngangur
„Dreið pýsrolýsa“ byggist á því að forvinna fyrstu tvö skrefin i gösun og það á
þeim stöðum þar sem úrgangurinn verður til, þ.e. „dreift“. Pýro-afurðin er
einkum pýro-kol og pýro-olía. „Miðlæg gösun“ byggist svo á því að safna
afurðinni saman á ofangreindu samþjöppuðu orkuríku formi á miðlægan stað til
gösunar. Fremur en að safna úrgangi í upprunalegu umfangi víða að á landinu,
sem hefur mikinn flutningskostnað í för með sér. Auk þess hefur aðferðin ýmsa
aðra kosti í för með sér, eins og að stuðla að betri nýtingu hráefnisins (unnið
ferskt), að aukinni hagkvæmni í gösuninni (meira magn), dreifingu kostnaðar
(minni fjárfestingaáhætta fyrir hvern og einn), dreifðri atvinnusköpun í landinu,
o.fl.
Grafið að neðan sýnir hugmyndina myndrænt:
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Brennanlegt gas
Lífmassi

Pýro-kol
Pýrolýsa
200-300°C

Pýro-tjara

Pýro-kol
Hýdrun (200-300°C)

Pýro-tjara
Pýro-kol

Lífmassi

Pýro-tjara

(Þurrkuð p-olía)

Hluta-Oxun
800-1000°C

Af-Oxun

Syngas

300-400°C

Brennanlegt gas
Lífmassi

Gösun
Pýro-kol

Pýrolýsa
200-300°C

Pýro-tjara

Dreifð Pýrolýsa - Miðlæg Gösun
Pýrolýsu-ofnar staðsettir á
þeim stöðum sem lífrænn
úrgangur verður til

Grundvallaratriði
Áður en kemur að lykilatriðinu í dreifðri pýrolýsu, þ.e. hagkvæmum pýro-ofni,
er rétt að skjóta fótum undir lýsinguna með því að draga fram úr
viðaukakaflanum FB þau grundvallaratriði sem skipta mestu máli í pýrolýsu.
Í myndunum af gösunarofnum, sem þegar komu fyrir lið í A. hér að ofan, þá
eiga fyrstu efnahvörfin í gösun sér stað á svonefndu pýrolagi, það er á 2. lagi
gösunarofnsins. Loft kemst ekki að efninu svo að engin bruni á sér stað, en
sameindir lífmassans eru byrjaðar að brotna niður (efnið að mýkjast). En sökum
þess að enginn buni (engin stóraukin hitamyndun) á sér stað á pýro-lagi, fer
pýrolýsan ekki alla leið yfir í gösun.
Pýrolýsu má framkvæma framkvæma í sérofni sem er einfaldari og ódýrari en
gösunarofn þar eð hitastigið sem þarf til er mun lægra. Á því byggist hugmyndin
um „dreifða pýsrolýs“.
Ef pýrolýsan er framkvæmd í sér ofni, gefur hún af sér þrenns konar afurð, þ.e.
pýro-kol, pýro-olía og brennanlegt pyro-gas (sem er að mestu leyti metan).
Þetta er eldsneyti með mun meiri orkuþéttleika en upprunalega hráefnið.
Afurðina má gasa í örðu skrefi og uppfæra þannig upp í enn orkuríkara syngas
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sem hentar til hagkvæmrar vinnslu yfir í almennt vökvaeldnseyti. Á þessu
byggist verþátturinn (tilgangurinn) með „miðlægri gösun“
Samanteknir helstu kostir við „dreifða pýrolýsa og miðlæga gösun“ eru:
-

Stuðlar að hámörkun þess hráefnimagns til gösunar sem hér er að hafa
Lausn á söfnunar- og flutningsvandamáli úrgangs víða að
Dreifir fjárfestingaráhættu heildardæmisins
Skapar dreifða vinnu um landið
Unnt er að nýta afurðina að vild á þeim stað sem úrgangurinn verður til,
t.d. brennanlegt gas á metavélar, sem verður til strax, ekki á mánuðum
eða árum (sbr. hauggasið)
- Stuðlar að lægra hráefnisverði sem er viðkvæmasti þátturinn við gösun á
iðnaðarstigi
En hún gerir kröfu til framboðs á hagkvæmum pýrolýsuofnum, auk lausnar fyrir
miðlæga gösun sbr. verkþátt A.

Hagkvæma lausn á Pýrolýsu-ofni til „dreifðrar vinnslu“
Verkefnið leggur til framlag í þeim efnum, byggt á forvinnunni sem skýrt er
betur í viðaukakaflanum FB. Næsta mynd sýnir allnákvæmt hvað felst í þeim
pýrolýsu-ofni sem til þarf :
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Ofninn hitar hráefnið í 400 – 500 ⁰C í á þetta 10 – 30 mínútum í loftfirrtu
umhverfi. Afurðin er að mestu leyti pýro-kol (um 75%), þá brennalegt gas (um
14%) sem er að mestu leyti metan, og síðan pýro-olía (um 11%). Kolin og olían
eru svo gösuð miðlægt í þessu tilfelli. Fjallað er um efnainnihald pýro-afurða í
örðum tilgangi í verklið E síðar.
Hröð pýrolýsa og líf-bensín
Um hana verður fjallað ítarlega í lið E þar sem nýjar aðferðir eru kannaðar til
framleiðslu á íblöndunareldsneyti fyrir bensín sem byggja á pýro-olíu. Til að
hámarka pýro-olíuna í pýrolýsu á kostnað kolanna þarf „hraða pýrolýsu“. Efnið
er hitað upp í 500 – 600 ⁰C í loftfirrtu umhverfi á innan við 1 sek! Það er síðan
kælt niður innan 2 sek eða svo til að stoppa frekari efnahvörf en þau fyrstu sem
eiga sér stað í tíma ef efnið er snögglega hitaður. Afraksturinn verður um 75 %
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pýro-olía og um 10 -12 % pýrokol, og afgangurinn eftir sem áður gas. Tæknilega
er þessi framkvæmd mun erfiðari en hæga pýrolýsan, hraður pýrolýsuofn
verður óhjákvæmilega mun flóknari og dýrari. Vegna neðangreinds áhuga og
hugsanlegs mikilvægis fyrir okkur þegar fram líða stundir, voru þær kröfur sem
hún setur tækninni vandlega kannaðar í þessu verkefni með hugsanlega
hönnun á „hröðum pýrolýsuofni“ í huga. Hönnunardrög að einum slíkum voru
framkvæmd og er fjallað nánar um það í á versviðinu í lið E. Sú mynd var þó
kynnt stuttlega í umfjölluninni um gösunarofna í lið A hér að framan, því að sú
lausn (tæknilega útfærsla) sem þar er á „flæðandi grunni“ er einnig notuð í
þeim tillögum að gösunarofnum sem lagðar eru til.
Pýro-olía er hálfdrættingur á við dísilolíu eða bensín að hitagildi, auk þess sem
hún hefur í óbreyttu formi aðra ókosti sem vökvaeldsneyti. En hún hefur að
geyma mikilvægustu efnin í bensíni, þ.e. benzen og fenól. Eins og fjallað verður
um í lið E þá er mikill áhugi að vakna í rannsóknaheiminum á að þróa aðferðir til
að byggja upp úr hreinsaðri „upphafinni“ pýro-olíu (e. pyro oil upgrading) ígildi
bensíns (svonefnt pýro-bensín). Það sem er sértaklega eftirtektarvert við þessa
leið er að burt séð frá pýrolýsunni er miðað við að framkvæma restina með
efnafræðiaðferðum við venjulegar umhverfisaðstæður (þ.e. húshita og 1 atm.)
Þessi „upphafning“ á pýro-olíu í ígildi bensíns yrði þó framkvæmd í lífolíuhreinsunarstöð (miðlægt) en gæti skapað markað fyrir pýro-olíu úr
lífrænum úrgangi. þ.e.„dreifða hraða pýrolýsu“ ef unnt væri að leysa tæknilegu
hliðina á hagkvæman hátt. (Nánar um niðurstöður í þessum dúr eru í lið E og í
FE-viðaukanum)
Staða verkþáttarins og áframhald:
- Það er háð undirtektum hve mikil áhersla yrði lögð á „dreifða pýrolýsu“ í
áframhaldi þessa verkefnis. Þeirra væri að vænta frá aðilum sem hygðu á
gösun á lífmassa á iðnaðarstigi
- Dreifð pýrolýsa í ofangreindri merkingu, þ.e. „hæg pýsolýsa á staðnum“,
sem að mestu gefur af sér pýro-kol, kemur ekki til nema að miðlæg
gösun komi til og skapi henni markað. Hvað varðar þörf fyrir „hæga
pýrolýsu“ hjá einstaklingum og smáfyrirtækjum til eigin nota, ef
markaður fyrir pýro-kol skapaðist ekki , er háð útkomu tilrauna með
smáa gösunarofna í næsta verkþætti C.
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- Það er vaxandi áhugi á „hraðri pýrolýsu“ í rannsóknaheiminum. Hún
hefur verið stunduð til framleiðslu á „fínum efnum“, en nýverið beinist
athyglin að henni sem mögulega mjög hagkvæmri leið til að framleiða
eldsneyti til íblöndunar í bensín. Ef þessu yxi fiskur um hrygg opnaðist
hugsanleg annars konar markaður fyrir pýro-olíu úr lífrænum úrgangi og
grundvöllur fyrir „dreifða hraða pýrolýsu“ í anda þess sem greint var frá
að ofna, að því gefnu að unnt væri að hanna og framleiða hagkvæma
smáa „hraða pýrolýsuofna“. En það er öllu strembnara dæmi.

C. Gösun í smáum stíl – „Dreifð gösun“
Það yrði mikill fengur af ef þróuð yrði hagkvæm lausn á gösun í mjög smáum
stíl, segjum með ofnum á bilinu 5 – 10 KWth , sem hentaði bændum og smærri
fyrirtækjum. Í lið A voru í fyrirrúmi lausnir á bilinu 20 – 100 kWth. sem sniðnar
væru að sveitarfélögum og stærri fyrirtækjum (gróðurhúsarækt, matvælaiðnaði
o.fl.).
Ef þetta markmið næðist, kemur „dreifð gösun“ ekki síður til greina í sömu
merkingu og „dreifð pýrolýsa“ í verkþætti B. Og það til eigin nota, þ.e. að nýta
sinn eigin úrgang til eldsneytissparnaðar, ekki síður en selja afurðina (syngasið)
á opnum markaði.
Það sem er viðkvæmt í þessu tilviki er stofnkostnaður gösunarofnsins og hversu
einfaldur og rekstraröruggur hann yrði í notkun í höndum einstaklinga. Það
gildir að vísu ekki síður fyrir stærri gerðir ofna, en þar yrði um sérþjálfaða
starfsmenn fyrirtækja sem önnuðust þá.
Hönnunartillögur að smáum hagkvæmum gösunarofnum
Þær endurbætur sem lagðar eru til í verkþætti A og byggja á „flæðandi grunni“
og miða að því að unnt sé að nýta lífrænan úrgang sem hráefni, eru fremur
ætlaðar stærri ofnum í flokki 20 -100 kWth, sem bera betur þann
viðbótarkostnað sem þær hafa í för með sér. Það er hugsanlegt að „flæðandi
grunnur“ sé ofnum undir 10 kWth ofviða.
Það er því mikilvægt að prófa hvort unnt sé að ná settu marki án þess að útbúa
þá með „flæðandi grunni“, þ.e. með endurbótum á fæði-línum þeirra líkt og
gert var við þversúgs-ofninn í lið A (snigils-fæðinguna og blöndun hráefnisins
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við ónæmt efni, sem auðveldar gösun þess). Þeir yrðu ódýrari og auk þess
einfaldari í meðhöndlun.
Lokaniðurstaðan í þessum verkþætti varð því sú að leggja skildi árherslu á að
þetta yrðir prófað gösunarofnum í smæstu og einföldustu mynd. Tillaga að
slíkum er sett fram á næstu mynd:

Eins myndirnar bera með sér eru báðar gerðirnar útbúnar með snigils-fæðingu
sem gerir kleift að stýra fæðingunni betur en í hefðbundnum hráefnisgeymum
þar sem fæðingin byggist einfaldlega á því að lífmassinn sígi sjálfkrafa niður
(undir þyngdartogi) sem hættir til að stíflast.
Þetta er án efa mjög til bóta í þversúgsofninum sem er áhugaverðari í þessu
tilfelli. Reynslan verður að sýna hvort þetta bætir úr skák fyrir lífrænan úrgang í
tilfelli Imberts-gerðarinnar. Hvorug útgáfan er í þetta sinn úrbúin með
„flæðandi grunni“ í hringrás. Í þeirri uppsetningu sem gefin er upp á myndunum
er farinn millivegur, grunninum er einfaldlega blandað saman við lífmassann í
hráefnisgeyminum og honum síðan safnað saman með öskunni í botni ofnanna
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eftir að hann hefur gert sitt gagn. Hvort hann er endurnýttur eða notaður í
ofaníburð í vegi er undir hælinn lagt. Í þessu tilfelli er því gert ráð fyrir mótordrifnum blöndurum í hráefnis-sílóinu.

Staða þessa verkþáttar og hugsanlegt framhald:
- Gösun er ekki aðeins mengunarfrí aðferð til vinnslu á úrgangi, heldur einnig
nýtnasta leiðin til að vinna orkuna úr lífmassa. Aðferðin hámarkar H/C hlutfalllið
og lágmarkar hlutfalllega súrefnið í útkomunni, og þannig næst orkuþéttleikinn.
- Það yrði mikill ávinningur ef unnt reyndist að leysa vandann á þennan hátt
varðandi sorp sem hvorki má brenna né dysja, þ.e. með mengunarfrírri gösun á
hagkvæman hátt, eins og lögð eru að drög að að ofan.
- Það væri auk þess mikill ávinningur ef unnt reyndist að leysa af hólmi
metanframleiðslu sem byggist á rotnun í haugum (sem er umhverfismengandi)
með nýtnari mengunarfrírri gösun í smærri stíl, eins og lögð eru drög að hér að
ofan.
- Í vinnuplöggum í viðuaka FC er að finna ýmis önnur hagkvæm notkunartilfelli
sem hlotist geta af „dreifðir gösun“
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D. Fischer-Tropsch aðferðir til framleiðslu á vökvaeldsneyti

Þrátt fyrir þau sjónarnmið sem viðhöfð voru í lið C varðandi syngas sem
eldsneyti fyrir sprengjuvélar (sem eru skammtímasjónarmið líkt og varðar
metanið), þá er fyrst og fremst litið á líf-syngas í þessu verkefni sem millistig yfir
í framleiðslu á almennu vökvaeldsneyti, einkum líf-dísilolíu og eldsneytis sem er
ígildi bensíns, ef ekki líf-bensínsins sjálfs. Í þeim efnum beindist könnunin fyrst
að framleiðsluaðferðum sem byggja á syngasi og nefndar eru Fischer/Tropsch –
aðferðir. Þetta er fjölskylda fleiri aðferða, nefndar ýmsum sérnöfnum, háð þeim
hvata sem beitt er, en þær eru í eðli sínu ein og sama aðferðin. Hér verður vísað
til þeirra sem FT-aðferða.
Tækni Fischer-Tropsch ofna
Næsta mynd sýnir helstu verkskrefin sem fara fram í FT-vinnslu
Syklón
sía

FT-Ofn

Þéttisúla

C₂XX --- C₁₀XX

Kæling

Syngas

Létt alkahól

(Framleitt með
gösun á lífmassa)

Efnahvati
(málmoxíð)

Kæling
Gjörhreinsun
af N og S
≤ 1:10⁹
Rykagnir

-

Upphitun við
háan þrýsting

Dísil-olía
Þyngri
sameindir

CO - - H₂

Upphitun

Framleiðsla á vökvaeldsneyti með Fischer-Tropsch aðferðum

Óþarfi er að fara mörgum orðum um gösunarþáttinn í ljósi þess sem að á
undan er komið, nema hvað krafan um hreinsun syngssins er þremur
stærðargráðum stífari (1000 falt strangari !) en gerðist í fyrri syngas
tilfellum.
FT-ofninn er hins vegar nýtt dæmi. Hefðbundin gerð er mjög stór
uppsúgsofn með föstum grunni, sem er fylltur af efnahvata (katalýsator).
Þessir efnahvatar eru yfirleitt ýmis málmoxíð í formi korna eð málmflaga. Val
þeirra er háð eldsneytistegundinni sem sóst er eftir. Þegar syngasið streymir
upp í gegnum þennan grunn myndast úr grunnsameindum syngassins
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flóknari (stærri) sameindir ýmissa eldsneytistegunda, þó misjafnlega mikið af
hverri, háð tegund hvatans. Þessi gasblanda ýmissa efna er svo kæld í
eimingarsúlu og sú eldsneytistegund sem sóst er eftir fiskuð úr. Ástæðan
fyrir því að „dauðhreinsa“ verður syngasið er sú að hin minnstu óhreinindi
eyðileggja katalýsatori, og honum þarf þá að skipta út. Ef við hugsum okkur
ofn sem er 10 m hár og 3m í þvermál (eins og þeir gerast) þá er slíkt tilfelli
augljóslega stórslys. Auk þess sem efnahvatinn er dýr og það þarf óhemju
mikið magn af honum, er ofninn er óvirkur vikum saman og framleiðsla
verkmiðjunnar niðri. Dauðhreinsun hráefnisins er einn kostnaðarsamast
þátturinn í rekstri FT-ofna, og hann reynist mun erfiðari ef hráefnið er
lífmassi frekar en kol eða jarðgas (en þessi tækni kemur úr kolaiðnaðinum) .
Niðurstöður
Til að stikla á stóru varðandi okkar niðurstöður í þessum verkþætti (en sviðið
var ítarlega kannað eins og vinnunóturnar í viðauka FD bera vott um) eru
meginatriðin tekin saman í eftirfarandi lista:
- Höfuðkosturinn við þessa aðferð er að hún getur nýtt hvers konar tegund
af lífmassa sem er og framleitt (a.m.k. fræðilega) allar almennar
eldsneytistegundir sem þekkjast. Að þessu leyti er hún mjög mikilvæg
- FT-aðferðir eru enn ekki arðbær leið til framleiðslu á vökvaeldsneyti úr lífsyngasi. Engin FT-verksmiðja er starfrækt í heiminum í dag sem byggir að
svo stöddu á líf-syngasi (sjá t.d. Clearwater 2010 og skýrslur NREL 2011), en
tilraunaverkefni eru í gangi. Þær einu sem eru í starfrækslu byggja á kolum!
- Varðandi okkur eru FT-aðferðir, eins og staða tækninnar er, hvort eð er allt
of stórar í sniðum, miðað við það magn af lífmassa sem fellur til hér (sjá
tölur neðar)
Mikilvægt þótti að kanna ástæðurnar fyrir ofnagreindum vandamálum og hvað
kynni að vera í vændum til úrbóta því að tæknin er mjög mikilvæg. Hún gæti
orðið það jafnvel fyrir okkur ef úr rættist, því að eins og áður sagði getur FTtæknin unnið með því hráefni sem hér er að hafa (ólíkt mörgum
lífefnafræðilegu aðferðunum sem beitt er, sbr. síðar).

26

Vandamál við FT-tækni
- Vandamálin við FT-ofan eru þrenns konar
o Hreinsun syngassins mjög kostnaðarsöm
o Hefðbundin uppbygging FT-ofna hefur hitavandamál (geta illa
losað sig við þann hita sem myndast). Það veldur takmörkum í
nýtni þeirra (of hátt hitastig dregur mjög úr virkni
„katalýsatorssins“!), og veldur óbeint stærðarvandamáli þeirra
(neðri stærðarmörkum). Þeir kæla sig enn verr ef þeir eru minni.
o Lífmassi sem hráefni er minni að magni og dreifðari en í jarðolíuog kolaiðnaði; og takmarkað magn á hverjum stað miða við
lágmarks arðbæra ofanstærð er talið takmarka arðsemina. Svo að
ef vandamál 2 yrði leyst félli þetta úr sögunni

Tæknilegar nýjungar framundan í FT-tækni
Í deiglunni er ný tækni sem leysir þessi vandamál. Þó að reynt sé að halda sig
við meginniðurstöður í aðalhluta þessarar framvinduskýrslu (smærri atriðunum
er haldið í viðaukunum) þá er brugðið út af því hér og tvö dæmi tekin um þessa
nýju tækni sem gæti skipt sköpum fyrir okkur í framtíðinni. FT-tæknin er
mikilvæg sökkum annarra kosta sem hún hefur.
Á næstu mynd eru gefnar vísbendinga um tvenns konar FT-ofna af nýstárlegri
gerð sem leysa sitthvort vandamáli. Vísbendingar því að þær eru dregnar upp af
undirrituðum á grundvelli óljósra lýsinga í viðræðum við menn á þessu sviði (af
samkeppnisástæðum er lítið um þetta birt enn).
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Ofninn í vinstra neðra horninu hefur ytra útlit hefðbundins ofns en innra er
hann þéttsetinn lóðréttum pípum sem eru samtengdar að ofan og neðan.
Óhreinsað syngasið kemur inn í þessar pípur til vinstri að ofan og óhreinindin
koma út að neðan. Skýringin er sú að veggir pípanna eru úr himnum sem hleypa
sameindum syngassis í gegnum sig en ekki óhreinindunum sem eru stærri. Í
rúminu fyrir utan þessar pípur er FT efnahvatanum komið fyrir, og drifgasið sem
er ónæmt gas (e: inert) sem kemur inn að neðan og rís upp í gegnum
efnahvatann, tekur sameindir syngassins með sér þegar þær berast í gegnum
himnuna. Á þeirri leið kemst efnahvatinn í nánd við þær og þær hvarfast yfir í
flóknari sameindir mismunandi tegunda eldsneytis sem berst út drifgasinu til
hægri að ofan. Þessi tækni leysir því hreinsunarvandann, eða sniðgengur hann
öllu heldur með því að sía syngasið úr óhreinindunum frekar en öfugt. Þetta er
gróf lýsing á því hvernig þessi tækni vinnur í grundvallaratriðum en sennilega
ekki praktísk útfærsla. Smíði FT-ofninn hefur ekki einfaldast í við þetta!
Ofninn í hægra efra horninu er hins vegar í átt að praktískri útfærslu. Hann
leysir bæði stærðar og hitavandamálið . Hann er byggður upp úr smáum
samlokueiningu, og stafla má þeim upp þar til stærð ofnsins hentar. Og kæling
helst í hendur við stærð, því að sennilega allt að helmingur rúmmals hverrar
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samloku fer undir kælivatn. Hver samlokueining hefur tvö lög. Á neðra lagi sem
er mirkó-rás er FT-hvatanum komið fyrir, streymir hreinsað syngasið í gegnm
hana. Á efra laginu er vatnsrás hornrétt á FT-rásina.
Byrjað er á því að byggja ofninn upp með því að raða þessu samlokum saman
eins og lego kubbum í hvert lags fyrir sig, rásirnar í samlokunum tengjast
innbyrðis, lögunum síða staflað sama í staflastakk sem myndar ofninn í heild.
(Þessi byggingarmáti þekkist í nýstísku efnarafölum). Þar sést að syngasi kemur
inn frá hægri (græna örin) og streymir inn í fjölmarga FT-rásirnar og FT- gösin
koma út til vinstri. Vatn flæðir inn að framan inn í vatnsrásirnar og ber hitan
sem myndast við FT-hvörfin úr að aftan. Þessa nákvæmu lýsingu eigum við til
góða fyrir næstu mynd sem sameinar eiginleika þessara tveggja í einum ofni!
Þar hefur undirritaður á þessu lítið annað fyrir sér en eigið hugmyndaflug, en
það liggur nokkuð beint við að þetta verði sameinað í praktískri útfærslu í
einum ofni, t.d. í líkingu við það sem hér er skissað upp.

Ein útfærsla sem leysir hitavandamálið og hreinsunina í senn felst í því að skipta
neðra laginu í hverri samloku í tvö lárétt lög, sem mynda tvær rásir, sem
aðskildar eru með sameindasíu fyrir syngas (líkt og rörin í himnuofninum). Í
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gegnum neðri rásina streymir óhreinsað syngasið. Í efri rásinni, þar sem FThvatinn er, streymir drifgas í gagnstæða átt. Að öðru leyti er lýsingin á því sem
fer fram nákvæmlega sú sama og í himnuofninum sem þegar var lýst.
Í örrása-ofninum samsettum er lýsingin sú sama og áður, nema að nú hefur
bæst við eitt þverflæði í viðbót í gegnumofninn. Óhreinsað syngasið kemur inn
frá vinstri og út koma óhreinindin til hægri. Sameindir syngassins urðu eftir og
bundust í stærri sameindir þökk sé hvatanum sem felast í FT-gasinu sem kemur
út til vinstri.
Að lokum má til gamans (og fróðleiks) ímynda sér á næstu mynd hvernig 1 MW
FT-ofn byggðist upp sem samræmdist þeim gösunarofnum sem við höfum verið
að spá í og myndu framleiða fyrir hann sýngas.

Það er ljóst að þessi tækni mun gera kleift að smíða smáa hagkvæma FT-ofna.
Ein tilraunaverksmiðja sem byggir á þessari tækni er þegar í gangi. En gögn frá
henni eru að skornum skammti. En það sem fréttst hefur er að aukning í nýtni
hvatans mælist u.þ.b. fjórföld, og hlutfallsleg afkastaaukning miðað við
hefðbundinn ofn er sögð vera 10 – 1000 meiri! Svo að útlit er fyrir að hér sé
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bylting á ferð. En þessi nýja FT-tækni verður ekki ódýr til að byrja með. Með
tímanum ættum við þó vonandi að eiga leik á borði. Svo að nauðsynlegt er að
fylgjast með. Og sú er ástæðan fyrir því að farið var nokkuð mörgum orðum
um þessa nýjung í framvinduskýrslu sem yfirleitt fjallar um það sem þegar hefur
áunnist.
Samantekt varðandi FT-aðferðir og útlit
-FT-aðferðir eru að mati undirritaðs með öllu óhagkvæmar fyrir okkur í dag
miðað við núverandi stöðu tækninnar. Það gerir lágmarks stofnkostnaður og
rekstrarkostnaður þeirra. Miðað við nýlegar áreiðanlegar yfirlitsgreinar (sjá t.d.
Clearwater 2010) þá er lágmark hagkvæmisstærðarinnar (framleiðslumagns)
þessa leiðina um 500.000 t/d. Það er um tveimur stærðargráðum (100x) of stórt
fyrir okkar snið. Okkar mat fyrr í þessu verkefni var að tilfallandi lífmassi hér á
landi færi ekki yfir 500 t/d. Það er því ekki ráðlagt í þessu verkefni að farið sé út
í stórar fjárfestingar í FT-tækni hér á landi að svo stöddu í þessu sviði. Þessa má
geta, að um það leyti sem þetta er skrifað bera fjölmiðlar fréttir af vígslu
metanólverksmiðunnar hér á landi. Hráefnið er rafgreint vetni og kolefni unnið
úr jarðhitagasi, og síðan efnasamsetningu á metanóli með FT-tækni! Uppgefið
markmið er íblöndunarefni í bensín! Fjölmiðlafulltrúi fyrirtækisins segir í
sjóvarpsfréttum frá þessari vígsluathöfn að verksmiðjan geti nú framleitt allt
það vistvæna eldsneyti sem þörf er á fyrir bílaflota landsmanna. Á þetta er
minnst hér sökum þess að þetta virðist í andtöðu við þær niðurstöður sem
fengnar eru í þessu verkefni. En hér liggur einhvers staðar misskilningur grafinn.
Í fyrsta lagi er ekki leyfilegt að blanda meira en 3% af metanóli í bensín sem er
til sölu í almenna bensíndreifikerfinu. Metanólframleiðsla hér á landi í þeim
efnum skiptir því engu (það munar engu). Og því verður ekki breytt; ekki fer
Ísland eitt landa að brjóta Evrópusamþykktir í þessum efnum. Áfanginn með
þessari verksmiðju (og óska ber þeim sem að honum standa góð gengis með
hann) varðar því ekki viðfangsefni þessa verkefnis, þ.e. vistvæna eldsneytið.
Varðandi þá niðurstöðu að fjárfestingar í FT-tækni hér á landi séu ótímabærar
að svo stöddu, þá fær undirritaður ekki séð að þetta tilfelli hnekki því.
Markaðurinn fyrir þetta íslenska metanól er því alþjóðlegi metanólmarkaðurinn
(Amsterdam-markaðurinn, svokallaði). Lítið sem ekkert hefur verið gefið upp
opinberlega um stærð þessarar verksmiðju (afköst), og alls ekkert um
kostnaðartölur. Að rafgreina vetni og dauðhreinsa jarðhitagufu (t.d. af
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brennisteini) sem er nauðsyn fyrir FT-tækni er langt frá því að vera ódýrasta
leiðin til hráefnisöflunar fyrir metnaól-framleiðslu. En þó að rekstrarkostnaður í
þessu dæmi sé látinn liggja á milli hluta að þessu sinni, þá má grófmeta
stofnkostnaðinn fram til þessa. Af myndum að dæma má áætla að hér sé um
verksmiðju með afköstum undir 10 tonnum á dag sé að ræða (sem er mjög lítið
miðað við tölur Clearwater‘s (2010) um lágmarks arðsemistærð, sem vísað var í
áður). Með hliðsjón af kostnaði við þá tækni sem hér er beitt, má áætla að
fjárfestingin engu að síður orðin á bilinu 2 – 3 milljarðar króna. Verðið á
metanóli á Amsterdam-markið er á bilinu 100 – 200 bandaríkjadalir. Það þarf
því ekki að mati undirritaðs flókna arðsemisútreikninga til að sjá að þetta
verður ekki auðveldur róður!
- Hins vegar muni í áframhaldi þessa verkefnis vera fylgst vel með framvindu FTörrásaofna. Ef rofar til innan tíðar er FT-tækni mjög vænlegur kostur til
dísilframleiðslu. Efnahvatar fyrir framleiðslu á dísil með FT-tækni virðast vera
vel þróaðir. SASOl sem er sá stærsti sem beitir fyrir sig FT-tækni (hráefnið
eingöngu kol) framleiðir eingöngu dísil og nafta á þennan hátt.
- Þó að FT-aðferðir hafi þann kost að unnt sé að framleiða flestar tegundir
eldsneytis með þeim (dísil, bensín, etanól og metanól) þá taka þessar aðferðir
sinn toll, nýting þeirra t.d. í dísil og etanól framleiðslu er um 50%, og í
bensínframleiðslu enn minni, eins og skýrt verður. Leiðin til hagkvæmni byggist
í dag a.m.k á því að unnt sé að ná fram miklu framleiðslumagni. FT-ferilinn tekur
um 50% tollur af orkuinnihaldi sýngassins, og það að mestu leyti í útstreymi á
varma. Ef markmiðið er bensín úr lífmassa (sem vissulega er æskileg
eldsneytistegund) er farið yfir í metanol sem milliskref með þróaðri aðferð sem
nefnd er SMR (Steam Methan Reforming), en hún tekur sinn 50% toll eins og
hinar, og þaðan yfir í bensín, sem gerir heildartapið enn meira. Svo að bensín
„búið til“ (þ.e. „synþeserað“) með FT-aðferðum lítur ekki vel út að svo stöddu.
Lífefnafræðilegu aðferðirnar (sem koma til umfjöllunar í lið E) eru ekki svona
frekar á framleiðsluorku, en afköst þeirra eru minni. Mjög vænlegur millivegur
er hins vegar „gösun/hröð pýro-lýsa“ og „gerjun“ er í könnum og skýrt er frá í
lið E.
- Í ljósi ofangreinds beindust viðfangsefnin í verkefninu þvínæst að örðum
valkostum sem við höfum í dag varðandi lífdísil og lífetanól (sbr. lið E.). Auk þess
er í gangi, undir stjórn undirritaðs, verkefni innan VSH (Stríðeldi tvíhama
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þörunga) sem lofar góðu varðandi framleiðslu á lífdísil. Lífbensín með FTaðferðum er eins og áður sagði er ekki samkeppnisfært í verði við ýmsar leiðir
til framleiðslu á etanóli sem getur í næstu framtíð komið í staðinn fyrir það (sbr.
lið E)

E. Etanólframleiðsla með gösun og/eða „hraðri pýrolýsu“
Hér verður stiklað á stóru. Þetta er umfangsmikið svið ekki síst sökum þess að
hér mætast hitaefnafræðilegar og lífefnafræðilegar aðferðir, þ.e. þær sem
byggja á gösun (pýrolýsu) annars vegar og gerjun hins vegar. Það er nýnæmi hér
að þær skuli nú blandast. Það var ekki séð fyrir í upphafi þessa verkefnis.
Það sem skiptir mestu máli fyrir okkur í neðangreindum niðurstöðunum er í
fyrst lagi hver staðan sé í framleiðslu „sellulósa“ etanósls, og hversu langt sé í
þær praktísku lausnir sem eru í vændum, því að þar höfum við hráefnið; og í
öðru lagi hvernig hitaefnafræðilegu niðurstöðurnar fram til þessa geti nýst
okkur einnig á þessu sviði.
En til að þessi lýsing á niðurstöðum sé ekki að öllu úr lausu lofti gripin þarf að
leggja að þessu nýja sviði nokkurn hugtakagrunn.
Það sem á eftir fer, byrjar því á nokkrum staðreyndum, síðan spurningum sem
svara þarf til að vísa veginn, áður en farið er að leita lausna.
Staðreyndir og rök sem varða málið:
- Vistvæna lausn í stað jarðefna-bensíns þarf að finna. Stærstur hluti
smábíla er bensíndrifinn og verður svo um hríð, lengur en flest okkar
hefðum óskað. Mikið er talað um rafbíla en augljóst er orðið að tregðan í
„kerfinu“ (eldsneytisiðnaðurinn, skattheimtan, bílaiðnaðurinn o.fl.) er
dragbítur á róttækar framfarir í almenningsfarartækjum.
- Aðferðir til að framleiða lífbensín (m. FT-aðferðum) sbr. lið D eru ekki
samkeppnisfærar í dag við framleiðslu á líf-etnaóli, sem getur komið að
stórum hluta í staðinn fyrir það. Etanól er það íblöndurnarefni í bensín
sem er mest notað (yfir 90% af öllu lífeldsneyti sem framleitt er í dag) og
færist í vöxt.
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- Etanól er ekki gallalaust sem íblöndunarefni í bensín en þó skárst, og
suma kosti hefur það umfram bensín sem stundum gleymast.
- Það er orkusparandi miðað við bensínið sjálft! Etanól hefur hærri
oktantölu en bensín og brennur mun betur. Og lífetanól er miklu
vistvænna, auk þess að vera endurnýjanlegt eldsneyti, fylgja útblæstri frá
buna þess t.d. engin steinefni.
- Framfarir í lífetanólframleiðslu eru mjög örar; miklu rannsóknafé er varið
í lífetanól um þessar mundir. Við munum fá mun ódýrara 2. kynslóðar
etanól innan tíðar! Svo að athyglisverðir valkostir sem við sjáum í
stöðunni verða enn vænlegri innan tíðar.
- Í D-lið bárust því böndin að lífetanóli. Af öll tegundum lífeldsneytis er
lífetanól ásamt lífdísil að mestum líkindum komið til að vera.
Valkostir í framleiðslu á líf-etanóli voru því kannaðir ítarlega.
Nokkur þekkingaratrið til viðbótar og spurningar sem vísa veginn
- Líf-etanól, líkt og líf-bensín, má framleiða úr líf-syngasi með FT-aðferðum.
úr hvaða lífamassa sem er (a.m.k. fræðilega). Í dag er útkoman ekki
samkeppnisfært í verði við lífetanól framleitt á hefðbundinn! Það
afgreiðir FT-aðferðir í þessu sambandi
- Hefðbundin framleiðsla á etanóli sem eldsneyti gengur ekki upp til
lengdar!
Hún er framkvæmd með gerjun á „einföldum sykrum“. Það afgreiðir
hefðbundna etanól-framleiðslu hvað okkur snertir, því að við höfum ekki
hráefnið. Auk þess sem það hráefni leysir ekki eldsneytisvandann fyrir
heiminn heldur. Það er tekið frá fæðuframleiðslu til manneldis í sveltandi
heimi og gengur því ekki upp til lengdar. (Þó er enn yfir 90% af öllu
lífeldsneyti til bíla í dag framleitt á þennan hátt!)
- Hvað er þá til bragðs? Að nota gerjunaraðferðina, en framleiða
„einfaldar sykrur“ úr ómeltanlegum lífmassa náttúrunnar, öðru nafni
lignosellulósa (t.d. stoðvefir trjáa og plantna), sem nóg er til af. Frá
sjónarhóli lífefnafræðinnar eru þetta allt flóknar fjölsykrusíðarnefnda,
málið snýst um að brjóta þær niður í einfaldar sykrur, og þá gegnur
dæmið upp! Þó að kýrnar kunni að vissu marki deili á þessu (sbr. grasið)
þá stendur það enn í vísindamönnum að koma fram með hagkvæma
iðnaðarlausn á framleiðslu etanóls úr ómeltanlegum lífmassa (þ.e.
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niðurbrots hans með lífefnafræðilegum aðferðum í einfaldar sykrur), þ.e.
framleiðslu á „sellulósa“ etanóli (sem farið er að nefna 2. kynslóðar
etanól).
- En hvar getum við komið inn í dæmið? Við förum létt með að brjóta
niður „lignósellulósa“ með gösun, sem er annað nafn á lífmassa, þó að
oftast í þrengri merkinu sé. En það er brot „niður í spað“. Er það
skynsamlegt í ofnagreindum tilgangi, þó að til sé iðnaðarlaun á því? Frá
sjónarhóli lífefnafræðinnar er það of mikið af því góða. Hún vill ekki fara
lengra í niðurbroti en niður að „einföldu sykraklösunum“ og vill byggja
áframhaldið á þeim. Og við spyrjum, til að meta okkar valkosti raunhæfan
hátt, hve langt það sé komið og hvers sé að vænta? Frá sjónarhóli
gösunar þarf hins vegar að spyrja sig að því, hvað getum við í
ofangreindum tilgangi gert við syngasið úr „lignosellulósa“? Við höfum
skotið loku fyrir það að svo stöddu að fara með það í FT-ofn, sbr. lið D.
Hvað þá? Eina skynsama leiðin til að vega þetta og meta, og bera saman
valkosti, er að kafa dýpra niður í efnið og átta sig á því hvað er á seyði í
etanólframleiðslu í hvoru tilfellinu fyrir sig, lífefnafræðilega sem og
hitaefnafræðilega.

Helstu niðurstöður
Fyrstu skrefin í átt að hugsanlegum nýjum valkostum sem við hefðum í
etanólframleiðslu fólust í að kanna stöðu hefðbundinna aðferða (þó ekki
hefðum við hráefnið) og skilja þau vandamál sem staðið er frammi fyrir. Þetta
er nauðsynlegt til að meta á raunhæfan hátt okkar stöðu í málinu.
Hefðbundin etanól-framleiðsla
Fyrsta spurningin sem við spyrjum okkur er því: Hvað felst í hefðbundinni
etanól-framleiðslu? Hún byggist á gerjun á einföldum sykrum (t.d. sykurreyr
ýmis sykurrík aldin o.fl.) yfir í etanól. Sterkja (t.d. korn, hveiti, og jafnvel
kartöflur,..) er einnig gjaldgeng. Sterkja er miðlungsflóknir klasar af af
einföldum sykrum (t.d. glúkósu) og ensým eru þekkt sem leyst geta hana upp í
einfaldar sykrur. Svo að með forvinnslu er sterkja gjaldgeng sem hráefni líka.
Við höfum tamið okkur að kalla þetta „sykra“-etanól til aðgreiningar frá
„sellulósa“-etanóli og „syngas“-etanóli sem verður okkar aðal viðfangsefni.
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Verkferillinn í framleiðslu „sykra“-etanóls er í stórum dráttum 4 skref:

Einfaldar sykrur
Sterkja

Formeðhöndlun

“Ensýmatísk
hýdrolýsa”

Gerjun

Skiljun

Líf-Etanól

Þau fela í sér eftirfarandi:
Hefðbundin etanólframleiðsla úr sterkju t.d. korni, með blautmölun (e. wet
milling):
1. skref Það er nefnt „uppleysing“ (e. liquification). Hráefnið er brytjað niður
(malað), soðið og bætt í það ensímum sem losa um sterkjuna (auka á
uppleysinguna). Þetta er ekki ólíkt því sem skeður þegar við leggjum okkur
fæðu til munns. (Samlíkingin er nærtækari en margur heldur, eins og seinn
kemur í ljós; vandamál „sykuretanólframleiðslunnar er að hún leggur sér aðeins
meltanlega fæðu til munns)
2. skref Það nefnist „hýdrun“ og „sykrun“ (e. hydrolysis/sacchrification). Ef
sterkja á í hlut er öðrum ensýmum bætt við (alfa-emylase) sem breyta
sterkjunni yfir í einfaldar sykrur. Þetta eru eru svonefndar C₆-sykrur, eða
„hexósur“ (t.d. glukósa)
3. skref Það er „gerjun“ (e. fermentasjón). Hefðbundni sykra-gerillinn heitir því
mektuga nafni Saccharomyces cervisia en hentugra er að vísa einfaldlega til
hans framvegið sem S.c. Gerillinn breytir sykrum í etanól og CO₂ í álíka miklu
magni (hvort um 15% af rúmmáli). Hvað verður um hin 70%-in? Það er að
mestu lífræn efni á föstu formi (hrat, ≤ 5%) og vatn. Hratið er vinsælt dýrafóður.
15% af rúmmáli kann að vera viðunandi í vínframleiðslu en tileldsneytis mætti
það vera meira. Ástæðan er sú að gerillinn S.c. hættir að virka þegar
alkahólmagnið nær þetta 12 – 18% (að jafnaði 15% ); „verður ofurölva“ ef svo
mætti að orði komast. Auk þess sem hann dafnar ekki ofar 35⁰C. Hvoru tveggja
skiptir máli í eldsneytisframleiðslu þar sem málið snýst um afköst (magn). Með
erfðabreytingum leggja fremstu fyrirtæki í gerjunar-ensýnum (t.d. Novosymes,
BBI) hart að sér í að þróa örverur sem þola áfengi betur og við hærra hitastig.
Tölur nefndar í þeim efnum eru 23% alkahól magn (þ.e. tvöföld aukning) og 60-
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70⁰C gerjunarhitastig (eða um 40% hækkun, sem þýðir skemmri gerjunartíma).
Hvoru tveggja eru merki um væntanlega afkastaaukningu. Þessar framfarir eru
tíndar til hér, því að þær koma framleiðslu á „sellulósa“- og „syngas“ etnanóli
ekki síður til góða. Þar höfum við hráefni og sumu leyti sérstöðu (t.d
jarðhitann).
4. skref Það nefnist einu nafni „skiljun“ (e. separation). Yfirleitt felur hún í sér
3 undirskref. Aðskilnað hratsins frá vökvanum með skilvindu. Og aðskilnað
etanólsins frá vatninu með eimingu. Og síðan sameindasíu til algjörrar
„afvötnunar“ etanólsins. Næsta mynd lýsir þessu betur auk þess að gefur upp
stöðu (síðustu framfarir) þessarar framleiðslutækni í dag. Brautryðjandi
framfarir eru í augsýn í skiljun og verður vikið að því neðar.

Staða 1. kynslóðar etanóls – „Sykra“- etanóls
Mál hennar eru mjög umdeild, hún gengur ekki upp til lengdar. Hráefnisöflunin
er í beinni samkeppni við fæðuöflun til manneldis í sveltandi heimi og auk þess
leysti hún ekki eldsneytisvandamálið þó öll uppskera sykurs, korns og hveiti í
heiminum færi í etanólframleiðslu. En framleiðslutæknin og nýjustu framfarir
hennar eru mikilvægar vegna þess sem á eftir kemur.
Myndin að neðan sýnir verkþættina í framleiðslu sykra-etanóls betur en áður,
auk þess þurfum við á henni að halda sem grunn í flóknari myndum með
framförunum síðar.
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Framfarir í hefðbundinni framleiðslu á „Sykra-etanóli“
- SSF- tækni (e. Simultaneous Saccharificacation and Fermentation)
Gæna lína á myndinni að ofan táknar nýlegt framfaraskref til hagkvæmisauka í
framleiðslu á sykra-etanóli sem felst í því að með nýjum ensýmum er unnt að
framkvæma „sykrun“ og „gerjun“ í sama (sama tanki). Sú tækni er táknuð með
SSF (e. Simultaneous Saccharificacation and Fermentation). Þetta sparar
búnað (dýra tanka), vinnu og tíma; talað er um tvöföldun í hagkvæmni. Þetta er
gert að umtalsefni hér því að frekari þróun í þessa átt á sér stað í „sellulósa“
etanóli. . Þar koma fleiri fjölsykrur inn í dæmið en hexóður og gerjunarferillinn
greinist upp í fleiri en einn og sparnaðurinn því enn meir. Sama gildir í gerjun á
pýro-olíu sem er nýjung sem greint verður frá síðar.
Forvinnslan er einnig endurbætt og framkvæmd á hráefninu þurru, kölluð „þurr
mölun“ (e. dry milling), sem er kostnaðarsparandi miða við blaut-uppleysinguna
(e. wet milling) sem áður var lýst.
- Bylting í skiljun framundan (-„burt með eyðslusama eimingu“)
Aðskilnaður etanólsins frá gerjunarvökvanum er það stór og kostnaðarmikill
þáttur í eldsneytisframleiðslu að við það var ekki unað(þó „bruggararnir“ virðist
ekki kvarta). Eiming gefur 94% etanól, sem er alls ekki nóg í eldsneytisframleiðslu. Vatnsinnihald má ekki vera yfir 1%. Í dag næst þetta á
hagkvæmasta hátt með gas-sameindasíum (e. vapor phase molecular sieves),
sem er sama tæknin og gæti verið að bylta þróun FT-opnanna, sem fjallað var
um í lid D. Um er að ræða örþunnar himnur (úr kolefni, polýmerum, málmum)
sem hafa reglubundin „göt“ í sér. Götin eru af stærðargráðunni nanómetrar í
þvermál. Þau hleypa sameindum af minni stærð en þvermáli þeirra nemur í
gegn, en stoppa önnur. Í þessu tilfelli eru það etanólsameindirnar sem eru
stærri en H₂O. Ef vökvinn er síaður á þann hátt fer vatnið í gegn en etanólið
verður eftir. Brennandi spurning um þessar mundir er því hvort Nanó-síur í
þessum dúr geti komið að öllu leyti í staðinn fyrir eiminguna, sem er geysi
kostnaðarsöm, bæði í stofni sem rekstri. Það gefur augaleið að ef eimingin
sparast verður etanólframleiðsla af hvaða hráefnistoga sem er, mun
hagkvæmari en hún er í dag. Við þetta eru bundnar miklar vonir um framfarir á
næstunni.
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Framleiðsla á 2. kynslóðar etanóli – „Sellulósa-etanóli“- með CBP –
tækni (e. Consolidated Bio-Processing)
Hvað er „Sellulósa“-etanol ?
Hráefnið nefnist reyndar lignósellulósi sem er efnafræðiheitið fyrir lífmassa, þó
að yfirleitt sé það notað í þrengri merkingu. Lignosellulósi er m.a. allir stoðvefir
trjáa og plantna. Þetta er ómeltanlegt ódýrt hráefni sem finnst í mangi í
náttúrunni. Ef unnt væri að brjóta það á hagkvæman hátt (í magni) niður í
einfaldar sykrur og gerja yfir í etanól hefði augljóslega meiriháttar ávinningur
unnist. En þetta stendur enn í mönnum, þó að framfarir lofi góðu.
Lignosellulósi samanstendur af þrenns konar efni, sellulósu, hemisellulósu og
ligníni. Hlutföllin eru 40-50% sellusósi, 20-40% hemisellulósi og 10-30% lignin.
Það segir þó ekki alla sögu, því að hlutfallslegt orkuinnihald þessara efna er
mismundi. Munum við sérstaklega beina athyglinni að ligníninu í því sambandi
síðar. Sellulósi er byggður upp úr C-6 kolvetnis klösum (líkt og glukósi),
hemisellulósi úr C-5 kolvetnis sykrum (t.d. xylan) og lignin úr 9kolvetnissamböndum (líkt og resín). Nafngiftin „sellulósa“-etanól hefur festst
við þessa aðferð, sennilega af því að lengst af og fram til skamms tíma hefur
ekki tekist að framleiða etanol úr öðru en sellulósanum og hemisellulósanum.
Lignin getur numið allt að þriðjungi alls lífmassans auk þess að hafa meiri
orkuþéttleika en hin, svo að eftir töluvert meiru er að sækjast.

Framleiðsluferlið í vinnslu „sellulósa“ etanóls
Næsta mynd er blokkmynd af verkþáttunum í framleiðslu „sellulósa“-etanóls úr
lignosellulósa:
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Formeðhöndlun
Aðgreinist í:

LignoSellulósi

Sellullósa+Lignin
(fast efni)
og
Hemisellulósa
(hýdraður vökvi)

“Ensýmatísk
hýdrolýsa”+
“sykrun”

Gerjun á
C-6 sykrum
Skiljun

Ónæmisvörn

Gerjun á
C-5 sykrum

LífEtanól

Lignin
(óvinnanlegt)

Eins og blokkmyndin sýnir skilst hemisellulósinn frá sellulósanum og ligníninu í
formeðhöndluninni. Hemisellulósinn er á vökvaformi er þau tvö síðarnefndu
enn samlímdir í föstu formi. Í hýdrólýsunni (appelsínulitaða kassanum) sem
sellulósinn og lignínið fer í gegnum, tekst með þekktum ensýmum að brjóta
sellulósann upp í einfaldar sykrur (þ.e. „sykra“) sem unnt er að gerja, en ekki
lignínið.
Þeir tveir efnisþættir, sem formeðhöndlunin hefur megnað að greina í sundur
og leysa upp, þ.e. sellulósinn (ásamt óuppleystu ligníninu) og hemisellulósinn,
eru leiddir í gegnum sitt hvorn gerjunarferilinn. Ástæðan er sú að þessi efni
hafa mismunandi kolvetnisklasa í sér og sitt hvorn gerilinn hefur þurft til að
gerja þau yfir í etanól.
Nánar sagt, þá er unnt með ensýmum að hýdra sellulósann og sykra , þ.e.
brjóta niður í C-6 kolefnissykrur t.d. glukósu, og síðan gerja með sama gerli (S.
Cervisia) og beitt er í framleiðslu 1. kynslóðar etanóli. Hemisellulósa má hydra
og sykra á svipaðan hátt en útkoman eru C-5 kolefnissykrur. En náttúrulegur S.
Cervisia vinnur ekki á. Það þurfti því erfðaverkfræðilegar breytingar á honum til
að það gengi. Við erfðabreytinguna er sá í essinu sínu við 10 gráðum hærra
hitastig sem ekki er verra (styttir gerjunartímann!)
Næsta mynd sýnir framleiðsluferilinn í nákvæmari atriðum. Þessi mynd verður
þó ekki rakin í smáatriðum að þessu sinni, viðfangsefnið er í miðri vinnslu í
verkefninu þessa stundina. En augljóst er af myndinni að með tveimur
aðskildum gerjunarferlum er hann orðinn mun flóknari en í hefðbundinni
etanól framleiðslu, og dæmið augljóslega farið að vinda upp á sig
kostnaðarlega. Samkvæmt skýrslum NREL 2010 virðist framleiðslukostnaður á
„sellulósa“-etanóli hafa verið þrefaldur á við „sykra“-etanól, og þarf því að gera
mun betur.
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En mikill rannsóknaþungi er á þessu sviði í dag og framfarir örar. Nýjasta
framfaraskrefið sem hefur náðst er táknað á myndinni með CBP (e.
Consolidated Bio-Processing). Hér er ekki aðeins um samtíma sykrun og gerjun
í einu ferli í SSF að ræða heldur einnig samtvinnaða gerjun C-5 og C-6
kolvetnanna í einu keri, samhliða ræktun innan kerfisins á safni nauðsynlegra
efnahvata („sellulase“), allt í einum verkþætti ! CBP er afmarkað með rauða
bandstrikaða rammanum á myndinni. Þetta framfaraskref er talið gefa
fjórföldun í hagkvæmni, svo að það fer að styttast í etanól-byltinguna. Eitt
fyrirtæki sem telur sig hafa lausn á þessu nefndi þetta í erindi nýlega
„tæknikúna“ sína. En eins og við þekkjum eru jórturdýrin þau einu sem megna
að breyta „sellulósa“ í vín! Mjög stutt er talið vera í hagkvæma iðnaðarlausn í
sellulósa-etanóli, sem er mál sem varðar okkur, því að hér höfum við hráefni.
Það sem enn fremur ber að veita sértaka athygli á myndinni er lignínið sem
fellur út sem afgangsefni í skilvindunni. Þetta eru C₉ - kolvetniskeðjur, er „límið“
í stoðvefjunum og er þekkt sem brennsluefni með hátt hitagildi (svo að orkuríkt
er það). Lítið sem ekkert hefur gengið að leysa lignínið upp með
lífefnafræðilegum aðferðum. Það munar mjög um ligninið því að það er góður
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þriðjungur af orkuinnihaldi lingosellulósans. Spurningin er hvort hagkvæmni
sellulósa etanólsins gengi ekki þegar upp í dag ef viðbótarlausn á vinnslu
lignínsins fengist? Það er augljóslega hægt að vinna á ligníni með gösun og
pýrolýsu. En hvernig vinnum við lignin-syngasið eða lignin pýro-olíuna áfram
yfir í etanól? Skýrt verður frá eftir að syngas-gerjun og pýroolíu-gerjun hafa
verið kynntar til sögunnar.

Umhvörfun á hitaefnafræðilegum afurðum (Syngasi og/eða Pýroolíu) í vökvaeldsneyti (einkum etanól) með (líf-)efnafræðilegum
aðferðum (t.d. gerjun)
Framleiðsla á Syngas-etanóli (3. kynslóð etanóls)
Ef við gösum lignósellulósann „fer allt í askana“, ekki síður hið orkuríka lignín
en sellulósinn og hemisellulósinn. Raunar er þetta ekkert nýtt í þessu verkefni,
það hefur fengist við gösun á lífmassa (lignosellulósa) frá upphafi.
En nú er spurningin sú hvort slík heildargösun á lignosellulósa gefi betri útkomu
í sértilfelli eins og etanólframleiðslu, miðað við lífefnafræðilegar lausnir sem
liggja fyrir, a.m.k. að hluta til? En hvernig framleiðum við etanól úr syngasi, úr
því að við förum ekki með það í FT-ofn ? Mjög athyglisverð nýleg lausn finnst á
því. Unnt er að leysa syngas upp í gerjuarvökva, sem þýðir að það þarf að fá
sameindir þess til að mynda kolvetnissambönd sem unnt er að gerja. Það hefur
tekist en eins og í öðrum lífefnafræðilegum aðferðum er virkin ekki mjög há. Í
þeim gögnum sem finnast (sem ekki eru mikil enn) virðist hún þó meiri en í
hýdrolýsu-niðurbrotinu í framleiðsluferli sellulósa-etanólsins. En verkefnið
stendur í miðri könnun á stöðu þessarar framleiðsluaðferðar þegar þetta er
skrifað. Með hagkvæma lausn á gösun í hendi (frá því fyrr í verkefninu) er þessi
aðferð mjög athyglisverð fyrir okkur. Verkferlið lítur í eins og neðangreind mynd
sýnir:
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Framleiðsla á „Lígnin“-etanóli
Með aðferð til að gerja syngas til etanólframleiðslu í hendi samkvæmt
ofangreindu, þá er vinnsla á ligníni, óleysta vandamálinu í lífefnafræðilegri
vinnslu á lignosellulósa, a.m.k. tæknilega leyst.
Á næstu mynd höfum við fellt lausnina inn í vinnsluferilinn sem gefin var upp
áður um lokastöðuna í framleiðslu „sellulósa“-etanlóls
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Til einföldunar höfum höfum við fellt allan sellulósa gerjunarferilinn inn í blátt
CBP-box. Aðferðin felst í því að lignínið er tekið frá vinnsluferli „sellulósa“
etanólsins og leitt til baka sem hráefni í gösunarofn. Lignin-syngasið er síðan
hýdrað og gerjað yfir í etanól og leitt sem vatnsblandað etanól inn í „selllulósa“
ferilinn á ný, til sameiginlegrar skiljunar með því etanóli sem sellulósinn gefur af
sér.

Hröð pýrolýsa og aðferðir til vinnsla á eldsneyti úr pýro-olíu
Þetta viðfangsefni er í vinnslu (mars 2011). Það eru mjög athyglisverðir hlutir að
gerast í rannsóknum á pýro-olíu. Það er einkum tvennt sem vekur mesta
athygli, þ.e. uppfærsla á pýo-olíu í bensínígildi (e. pyro-oil upgrading) og gerjun
á pýro-olíu (hliðstætt „gösun og gerjun“).
„Pýro-bensín“ – Hagkvæmt vistvænt íblöndunarefni fyrir bensín Á þessu sviði er mikið á seyði og margt athyglisvert fyrir okkur, ekki síst ef
gösunartækni breiðist út hér á landi eins og ráðlagt er í liðum A, B og C. „Hraða
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pýrolýsan“ sem kynnt var til sögunnar í lið B. er í þessu tilfelli nauðsynleg, því að
hún hámarkar olíuna í pýro-afurðunum.
Öll fyrirhöfnin í eldsneytisvinnslunni (umhvörfunarfræðinni) snýst jú um að
þjappa saman orkunni úr lífamassanum í meiri orkuþéttleika í örðu
eldsneytisformi. Syngas-framleiðslan úr lífmassa er eitt dæmið. En syngasið er
gas, sem við verðum að geyma undir þrýstingi á kútum ef við viljum meðhöndla
eldsneytið við umhverfishita. Við viljum eldsneytisform sem er vökvi við
umhverfishita. Að fara með syngasið í FT-ofn eða í gejun og eimingu til að ná
því marki er langur og strangur vegur. Og pýro-olía uppfyllir þetta skilyrði
milliliðalaust. Hvað er þá vandamálið? Af hverju notum við ekki pýro-olíu beint
á tankana? Hún hefur aðeins um helming þess hitagildi sem dísiolíal eða bensín
hafa, þannig að t.d. dísilvélar geta ekki kveikt í henni sjálfkrafa.Og hún er seigari
en dísilolía og verður seigari með tímanum (hillulíf hennar er skammt). Svo að
hún hefur ekki verið í miklu uppáhaldi á þessu sviði. Hvað veldur þá dálætinu
nú? Svarið við því fæst ef innihald pýro-olíunnar er skoðað nánar, Í henni eru
a.m.k. tvö af meginefnunum sem eru í besíni og gefa því orkuþéttleikann!.
Efnin sem sem koma úr hraðri pýrolýsu, eins og sýnt er á mynd hér fyrir neðan,
eru CH₄, H₂, CO, CO₂, sem er óþéttanlegi en brennanlegi hluti gassins (um 14
%), síðan H₂O, benzens (C₆H₆), fenól (C₆H₅OH), og ediksýra (CH₃COOH), sem eru
meginuppistaðan í pýro-olíunni (og eru 75 % furanna í hraðri pýrolýsu), og pýrokol (um 11%). Það sem veldur minna hlutfallslegu orkuinnihaldi í pýroolíu en
bensíni er óþarfa súrefnið sem rýrir orkuþéttleika hennar, t.d. í sýrunni og þá
ekki síður í vatnsinnihaldi hennar. Ef því er eytt með hefðbundnum leiðum
efnafræðinnar stendur eftir að mestu benzen og fenól sem bæði eru C-6
kolvetni, og eru tvö megin efnin í bensíni og gefa því sitt háa hitagildi. Svo að
það er augljóst hvað menn hafa hér í huga. Frá tæknisjónarmiði a.m.k ætti
pýro-olía að vera ódýrari í framleiðslu en syngas. Pýrolýsan tekur við hver
konar lífmassa (hráefni) sem er ekki síður en gösunin, er alæta á lignosellulósa.
Og hún gefur af sér dýrmæt grunnhráefni til bensínframleiðslu sem vinna má
með við umhverfisaðstæður.
Það sem vakir fyrir mönnum er að framleiða ígildi bensíns með því að vinna
megin efni þess milliliðalaust úr pýro-olíu með þekktum efnafræði-aðferðum.
Verkferillinn yrði í þeim dúr sem myndin gefur til kynna:
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Hér er mjög vænleg vinnsluaðferð í uppsiglingu. Og til hennar höfum við
hráefni og því vert að fylgjast grannt með (frekari könnun á þessu er í vinnslu, í
mars 2012)
Pýro etanól - Gerjun á pýró-olíu
Í hönnunartilþrifum okkar varðandi gösunarofna í lið A og B minntumst við á að
hafa notið góðs af kynnum okkar af „hröðum pýrolýsuofnum“. En ítarleg
könnun á stöðu pýrolýsu var gerð hér vegna „dreifðrar pýrolýsu“ en þeir eru
nauðsynlegir til að hámarka olíumagnið í pýro-afurðum.
Munurinn á pýrolýsunni og gösun í þessu tilliti er að pýrolýsan skilar af sér
vökva við venjulegar umhverfisaðstæður. Og spurningin er hvort pýro-olían
sem vökvi blandist betur í hýdrun nauðsynlegum enzymum (með meiri
afköstum) en syngasið, sem þarf að kæla, afþrýsta og blanda gerjunarvökvanum
á mettuðu formi? Og ef spurt er frá sjónarhóli sellulósa-efnafræðinnar, skilar
hreinsuð pýro-olía, með bensen (C₆H₆) og fenól (C₆H₅OH) að megininnihaldi,
e.t.v. beint þeim C-6 kolvetnum fyrir sykrunina, sem „ensymatíska“ hýdrunin á
sellulósa-vinnslunni er að framkvæma? Það er ýmislegt sem bendir til þess.
Verkferillinn fyrir þessa framleiðsluaðferð yrði skv. næstu mynd:
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Það er vitað að þetta er í prófun (Háskólinn í Ames, Iowa, Bandar.) Ef þær
væntingar ganga eftir er hér í uppsiglingu aðferð til framleisðlu á vistvænu
eldsneyti úr lífmassa sem gefur gösun og gerjun ekkert eftir. (þetta viðfangsefni
er í frekari könnun þegar þetta er skrifað, mars 2012

F kaflar (FA –FE)
Þessir kaflar fjalla um innganga, grundvallaratrið og fræðilegar niðurstöður sem
liggja til grundvallar meginniðurstöðunum að ofan. Þetta eru að grunni til
vinnuskýrslur sem ofangreint efni er samantekt úr. Þetta er aðskilið frá
framvinduskýrslunni til að trufla ekki (fyrstu) yfirsýn.
Efnið skiptist í 5 undirkafla, FA til FE, þar sem efnið er flokkað í tilsvarandi
verksvið og í sömu röð og kaflarnir A – E hér að ofan.
Aths. (í lok feb. 2012): Efnið er í prófarkarvinnslu.

Viðauki:
Meginatriði úr niðurstöður fyrri hluta árs
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Niðurstöður fyrri hluta árs voru gefnar í stöðuskýrslu sem send var til sjóðsins í
október s.l, Af þeim niðurtöðum eru þær dregnar fram í þessari samantekt sem
gáfur okkur nauðsynlegar forsendur til að grundvalla verkefnið á seinni hluta
árs.
Hve mikinn lífmassa höfum við?
Í fyrsta lagi var spurt um hvers konar lífmassa höfum við til gösunar hér á landi,
hvar og í hve miklu magni hann sé að finna?
Ekki var talið tímabært á þessu stigi að fara að efnagreina allar þær tegundir af
lífmassa sem koma til greina sem er yrði mjög tímafrekt og kostnaðarsamt verk
sem ekki rúmaðist innan ramma þessa forverkefnis.
Það sem vinnst af eldsneyti úr lífmassa er ekki síður háð ástandi en nákvæmu
efnainnihaldi við kjörástæður. Það þarf því að vinna þetta mat með praktískari
og fljótvirkari aðferðum.
Sú tillaga er lög fram i þessu verkefni að vinna þann hluta einfaldlega með því
að gasa sýni af þeim lífmassa sem til greina kemur, i því dæmigerða ástandi sem
hann kemur fyrir, í litlum tilraunaofni og mæla með handhægum IRgaskrómatograf að magni þær gastegundir sem eiga í hlut í syngasinu og
innbyrðis hlutföllum þeirra.
Niðurstaðan sem látin var nægja að þessu sinni byggðist á því magni af úrgangi
sem safnast hér árlega og viðmiðunartölum fengnum úr alþjóðlega birtum
fræðigreinum á þessu sviði varðandi hve hátt lífræna hlutfallið er í þessum
úrgangi. Áætlað magn hér á landi var af stærðargráðunni 500 tonn á dag og
tæplega helmingur þess talinn ver lífrænn úrgangur úr sorpi.

Hvaða tegund (ir) eldsneytis ber okkur að miða?
Í öðru lagi var spurt um hvaða tegundum vistvæns eldsneytis á faratæki væri
mest þörf á. Þó að það lægi nokkuð ljóst fyrir að mati undirritað eru augljóslega
skiptar skoðanir um þetta atrið ef dæma má af umræðunni undanfarið.
Fjölbreytileikinn er mikill í þeim eldsneytistegundum sem menn ætla sér að
framleiða hér, allt frá vetni og metani yfir í lífdísil úr dýrafitu, steikarolíu og
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repju, yfir í metnól, etanól og nú síðast hefur bútanól bæst í hópinn. Það þótti
því ástæða til að kanna þessa kosti og síðan rökstyðja valið.
Í því sambandi er ástæða til að undirstrika að hér er verið að leita að lausn til að
brúa næsta áratuginn eða svo, þar til annars konar driftækni tekur við. Og af
þeim sökum ekki skynsamlegt að velja eldsneytistegundir sem gera kröfu til
umtalsverðra breytinga á farartækjum landsmann og dreifikerfinu fyrir
bílaeldsneyti í landinu. Svarið að lokinni töluverðri krufningu var einfaldleg að
okkur bæri að stefna að framleiðslu á líf-dísilolíu og líf-etanóli, og það
síðarnefnda í minni mæli til íblöndunar í bensín. Æskilegt væri að framleiða
bensín frekar en etanól, sem er tæknilega hægt með FT-aðferðum, en mun
erfiðara (óhagkvæmara) .
Þó að þessi niðurstaða komi ekki á óvart (næstum allt vistvænt eldsneyti sem
framleitt er fyrir ökutæki í dag er dísil og etanól), þá leiddi þessi könnun á
æskilegum eldsneytistegundum til íhugunar á því hver þróunin hér á landi að
líkindum verði fram að því að vistvænar vökvaeldsneytistegundir verði hér á
boðstólum. Það leiddi til raunhæfs viðhorfs gagnvart metani, þó að það sé
tæknilega ekki góð lausn. Það er komið til að vera, a.m.k. svo lengi sem
hauggasið dugar. Gösun á lífmassanum gæti bætt úr því.

