
UTFORDRINGER VED ANVENDELSE AV BIOMASSE
- PRESENTASJON AV SINTEF SENTER FOR BIOPROSESSERING
OG INGREDIENSFORSKNING - SINTEF BIOPRO

Robert Wolff
Forsker, siv.ing. – SINTEF Ocean 
MPN, Gardermoen 9. november 2017



Pilotforsøk ved Tufjordbruket

3

• Rolvsøy, 71° nord 

• Benyttet SINTEF Mobile Sealab

• 400 kg torskehoder pr. batch

• MÅL
• Minst mulig input

• Høyt utbytte

• Høy kvalitet
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Resultat
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• Utbytte på 10 %



Sentrifugert Original
84,3 80,1
82,9 80,3
83,3 78,4
87,5 84,8
86,9 83,5
86,9 83,9
85,2 83,5
86,4 85,6
79,8 70,9
87,3 83,5
88,8

Proteininnhold
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Original Sentrifugert
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Process 
technology
Technology for efficient and 
sustainable processing
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Automation 
and efficient 
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Raw material 
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Department for Process Technology

Group Group



To be the preferred research partner in 
all projects pertaining to automation, 
processing, process improvement and 
development together with the 
seafood/food industry. 

Our goals and aspirations



100% utilization of available raw material 
into higher value products

Enable more flexible, automated and 
profitable production of food 

New technology for gentle handling and 
processing to achieve top rated quality

Our contribution goals



Marine ingredients 
industry

Food
industry

Equipment
industry
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Our markets



Machine vision and 
robotics laboratory

Mobile processing 
laboratory

Bio-chemistry 
laboratoriesProcess hotel



SINTEF BIOPRO 
Senter for bioprosessering
og ingrediensforskning



Senteret skal tilby kompetanse og infrastruktur 
for studier på totalutnyttelse av bioressurser fra 
matindustrien for å skape ingrediensprodukter av 
god kvalitet og høy verdi til bruk i næringsmidler, 
helsekost og farmasi.
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Kompetanseplattformen SINTEF BIOPRO
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Ekstraksjon Prosessering 
og raffinering Modifisering Stabilitet

Analyse 

Rå
st

of
f Produkt



Nasjonal satsing på 
forskningsinfrastruktur 
(INFRASTRUKTUR)

Det overordnede målet med satsingen på 
Nasjonal forskningsinfrastruktur er at norske 
forskningsmiljøer og næringsliv skal ha tilgang til 
relevant og oppdatert infrastruktur som 
understøtter forskning av høy kvalitet, og som i 
sin tur vil bidra til å møte samfunnets 
kunnskapsutfordringer. 



Prosesshotellet
(etablert 2005)
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"Industrihall" for produksjon av 
mat/ingredienser hvor utstyrs-
leverandører sammen med 
industri kan teste utstyr og 
teknologiske løsninger



Mobilt Bioprosessanlegg
(etablert 2010-2011)

o Produksjonsanlegg for utnyttelse av ulike
typer råstoff

o Mobilt anlegg – kan transporteres dit råstoffet
oppstår

o Fleksibelt

Eksempel på prosesser: 

• Enzymatisk hydrolyse (400 kg/batch)

• Termisk behandling(800 kg/h)
• Separering
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Bioraffineringsanlegg
(etablert 2017)

oSpesielt fokus på økt verdiskapning fra restråstoff og 
produksjon av omega-3 og marine proteiner

oPilotutstyr for blant annet

oRensing av marine oljer: nøytralisering, bleking, 
deodorisering, short path distillation

oModifisering av lipider – kjemisk og enzymatisk

o 3 reaktorer: 2x150 liter og 1x200 liter, med 3 
vakuumsystem, min. trykk 0,01 mBar

o Short Path Evaporator VK 83-6 VTA 3,2 l/h
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Mobilt avvanningsanlegg
(etablert 2017)

Avvanning av feks. 

hydrolysat til

30-50 % tørrstoff
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Analyse 
– instrumenter og metoder
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100 % utnyttelse av råstoff
Gode analyseverktøy er 
fundamentet for å lykkes med 
FoUoI



Vårt team
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Takk for 
oppmerksomheten!



Teknologi for et bedre samfunn
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