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S kogsindustri, trävaruindustri, jordbruk, 
livsmedelsindustri, tillverkningsindustri. 
Många företag har en sak gemensamt – 

cellulosabaserade biprodukter, en resurs de inte 
vet hur de ska utnyttja. Det svenska kemiföre-
taget SEKAB har utvecklat CelluAPP™ som svar 
på det här behovet. CelluAPP™ gör det möjligt 
att förädla nästan alla former av biomassa till 
miljövänliga, högvärdiga och säljbara kemipro-
dukter, biogas och lignin.  

SEKAB CElluAPP™ har utvecklats i Domsjö, 
där cellulosaforskning har 100-åriga anor. I bioraf-

finaderiklustret utanför Örnsköldsvik har vi med 
ett intensivt forskningsarbete och kontinuerliga 
testkörningar av vår pilotanläggning förfinat en 
teknik för att ta tillvara värdet i restprodukter 
från skogs- och jordbruk. Målet: kemikalier och 
drivmedel som varken kräver fossila resurser 
eller åkermark och som lever upp till framtidens 
krav på miljönytta och hållbarhet.

Idag har vi en rad patent inom allt från rötning av 
biogas till avskiljning av lignin och förbehandling 
av råvara och ligger i den internationella 
forskningens framkant.

Släng inga idéer om hur restprodukter 
kan användas. CelluAPP™ hjälper dig att 
förvandla biomassa till vinst.

BIOMASSA
BLIR REN VINST
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Lignin
Lignin är en viktig byggsten i biomassa som jordbruksrester och skog-
sråvaror. Ligninet är ett utmärkt bränsle med högt värmevärde. Lignin är 
dessutom intressant för andra applikationer t.ex. inblandning i betong och 
framställning av andra kemikalier.

CellugAS™

Tekniken CelluGAS™ kom-
binerar E-Technologys förbe-
handlingsteknik (CelluT-
REAT™) med teknik för 
rötning till biogas. Genom 
att förbehandla biomassan 
kan den effektivt rötas till 
biogas. Tekniken kan använ-
das för att öka produktionen 
i befintliga rötkammare.

Teknologiplattformen CelluAPP™ samlar våra tekniker för
termokemisk förbehandling, enzymatisk hydrolys och jäsning. 
Plattformen är bred och flexibel och omfattar många olika 
råvaror såsom ved, halm, majsrester och bagasse.

CelluTrEAT™

CelluTREAT™ är vår paten-
terade teknik för förbe-
handling av biomassa för 
att producera socker och 
cellulosa lämplig för vidare 
förädling. Tekniken anpas-
sas till specifika förutsätt-
ningar och olika råvaror.

internationellt sett försöker många företag göra etanol 
och kemikalier från cellulosa till kommersiellt gångbar 
verksamhet. några aktörer ligger långt fram – Det 
norske Veritas har bedömt att SEKAB:s process är bland 
de fyra främsta i världen.

CelluSUgAr™

Teknik för att producera en 
sockerlösning från lignocel-
lulosa. Råvaran förbe-
handlas i CelluTREAT™-
processen så att socker 
frigörs och cellulosans kris-
tallina struktur bryts ner. 
Mer socker frigörs genom 
enzymatisk hydrolys. Sock-
erlösningen kan användas i 
produktion av många olika 
typer av kemikalier.

CelluFUEL™

En effektiv teknik för att 
omvandla lignocellulosa till 
etanol. Med CelluTREAT™ 
förbehandlas cellulosarå-
vara och ytterligare socker 
frigörs i den enzymatiska 
hydrolysen. Jäst omvandlar 
sockret till etanol. Ligninet 
som genereras i Cellu-
FUEL™ kan användas som 
bränsle för att producera el 
och ånga.

CelluAPP™
En ÖVErBLiCK AV VÅr TEKnOLOgiPLATTFOrM

 FRÅN CELLULOSA TILL

KOMMERSIEllT
GÅNGBAR VERKSAMHET
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CELLUCASE SEKAB CELLUAPP

TJÄnSTEr FÖr grÖnA LÖSningAr

RåvARuAnAlyS (FEEdSTOCK 
ASSESSMEnT)
Utvärdering av potentiell råvara vilket kan 
innefatta försök från laborationsskala till 
demoskala. SEKAB E-Technology tar ett helhets-
grepp om studien från planering, genomförande, 
utvärdering till rekommendationer.

InITIAl CASE ASSESSMEnT (ICA)
Ett verktyg för inledande utvärdering av affärs-
möjligheter. En teknisk och ekonomisk analys 
inför en eventuell investering i en produktionsan-
läggning.

CElluAPP™ – vERIFIERAd PROCESS 
I industriklustret där SEKAB ligger finns 60 års 
erfarenhet av bioraffinaderiprocesser samlade. 
Här finns 20 års erfarenhet av forskning om 
nedbrytning av cellulosa och andra genera-
tionens etanol. SEKAB E-technology har ett 
starkt nätverk av energibolag, cellulosaindustri, 
verkstadsföretag och etanolproducenter.

CelluAPP™ teknologin är utvecklad och 
verifierad i en industriell testmiljö genom 
omfattande kontinuerliga driftskörningar i en 
demonstrationsanläggning. Demonstrationsan-
läggningen ligger i nära anslutning till SEKABs 
produktionsanläggning i Örnsköldsvik och 
har varit i drift sedan 2004. Utvecklingen av 
CelluAPP™ teknologin har omfattat allt från 
råvaror, kemiska och biologiska processer, 
styr- och reglerteknik till integration med annan 
produktion. 

Resultatet är en teknologi med stora möjligheter 
för dig med biomassa som bi- eller restprodukt i 
verksamheten. Med CelluAPP™ finns möjlighet 
att ta tillvara en outnyttjad resurs och samtidigt 
göra miljön och klimatet en stor tjänst.

IPR
SEKAB följer en aktiv IPR-strategi som 
etablerades 2007 och har utöver egna patent 
och kunskaper tillgång till viktiga patent och 
kunskaper genom partnerskap och licensavtal. 
SEKAB bevakar patentsituationen noggrant och 
utarbetar sekretessavtal i alla samarbeten för att 
skydda resultat och kunskaper.

Vårt tjänsteerbjudande CelluCase™ sträcker sig hela vägen  
från förstudier på potentiell råvara till teknisk och ekonomisk 
utvärdering av en potentiell fullskaleprocess.

FEASIBIlITy STudy – PROjECT dEvElOPMEnT
Anpassat till kundens önskemål planeras en förstudie med 
syfte att vara underlag för investeringsbedömning.

ü	Förstudie från råvara till färdiga produkter

ü	Lämplig processlösning för 
 den specifika förstudien

ü	Mass- och energibalanser 
 för vald processlösning

ü	Underlag för investeringsbedömning

ü	Layout anpassad för kundens site

ü	OPEX- och CAPEX-bedömningar

ü	Finansiell analys

I Örnsköldsvik finns en demoanläggning utvecklad av 
SEKAB E-Technology som invigdes 2004 samt ligger 
i anslutning till SEKABs anläggning inom Domsjö 
fabriksområde. Här bedrivs avancerat forsknings- och 
utvecklingsarbete för att verifiera samtliga processteg 
som krävs för att kommersialisera tekniken. Utveck-
lingsarbetet har omfattat allt från råvaror, kemiska 
och biologiska processer, styr- och regleringsteknik till 
integrering med annan produktion.

SEKAB har erfarenhet från över 28000 timmars drift 
i demoanläggningen, vilket har skapat ett unikt 
know-how och kunskap som inte finns på någon 
annanstans i branschen. Demoanläggningen ägs ej av 
SEKAB men kan bokas via oss.

UTVECKLAD i En 
INDUSTRIELL TESTMILJÖ
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