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Sammanfattning 
Denna rapport undersöker ett antal biomassors lämplighet att användas vid tillverkning av biokol 
genom långsam pyrolys. Detta har genomförts med hjälp av en litteraturstudie inklusive fallstudier 
för alla undersökta biomassor och det resulterade i två modeller. En för karaktärisering av biokolets 
kemiska och fysiska egenskaper vid varierande pyrolystemperatur. Den andra modellen beskriver i 
vilken utsträckning systemets energibehov är självförsörjande. Detta genom att undersöka reaktorns 
energibehov vid olika temperaturer och uppehållstider i förhållandet till den energimängd som finns 
tillgänglig i pyrolysgasen. De biomassor som i första hand undersökts är fiberslam, ligninpellets, 
olivavfall, solrosskal och kaffesump. Utöver dessa har även cashewnötsskal, kokosnötskal, risskal och 
mandelskal inkluderats för att bedöma deras lämplighet att användas av Stockholm Exergi. 
Litteraturstudien visade att det finns många parametrar hos både processen och biomassan som 
påverkar kvaliteten på biokolet, fördelning av produkter och systemnyttor. Att kvantifiera inverkan 
av alla parametrar visade sig svårt på grund av brist på data, varför endast effekten av 
pyrolystemperaturen kunde modelleras. Modell 1 visar att biokol från nötskal generellt sett är av 
högre kvalitet än de från till exempel kärnor, olika typer av halm och biomassor med hög fukt och 
askhalt. De flesta nötskal är enligt fallstudierna mer lämpade för processer med fokus på bioolja som 
huvudsaklig produkt. Modell 2 visade att mandelskal och olivkärnor bör ge en energimässigt 
självförsörjande process vid temperaturer över 400 °C. 
  



 
 

Abstract 
This report investigates the feasibility of several types of biomass to be used as feedstock for 
production of biochar by slow pyrolysis. A literature review and case studies for all investigated 
feedstocks resulted in two models: one for the characterization of physical and chemical properties 
of biochar at different high treatment temperatures, and the other for determining to what degree 
the system will be thermally self-sustaining, if at all. This by determining the energy required by the 
reactor in comparison to the energy available in the pyrolysis gas. The primary investigated 
feedstocks were: fibre sludge, lignin pellets, olive wastes, sunflower seeds and exhausted coffee 
residue. Additionally, cashew nut shells, coconut shells, rice husks and almond shells were also 
investigated to determine their suitability for future use by Stockholm Exergi. The literature review 
showed that there are various process parameters or parameters within the composition of the 
feedstock that effects both the quality of the produced biochar, product distributions, and benefits 
within the system. To quantify the effect of all the parameters proved difficult due to the lack of 
data. However, enough data regarding the effects of the treatment temperature was collected and 
could be used for modelling. Model 1 showed that biochar produced from nutshells generally 
produced biochar of higher quality than biochar made from kernels, different types of straw and 
feedstocks with high content of water and ash. Most nutshells would, according to the conducted 
case study, be more suited for processes where the primary objective is production of bio-oil. Model 
2 showed that almond shells and olive kernels should generate a thermally self-sustaining process at 
temperatures above 400 °C. 
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• HTT - Pyrolystemperatur (High Treatment Temperature)  
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• GRT - Gasens uppehållstid (Gas Retention Time)  
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• OK - Olivkärnor (Olive Kernel)  
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• LS - Lignosulfonat 
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1. Inledning 
Pyrolys är en process där biomassa upphettas till cirka 300 - 800 °C under syrefria förhållanden. 
Biokol, som är den fasta produkten från pyrolys av biomassa, har flera användningsområden, främst 
inom jordförbättring (Basu, 2013). Processen låser en del av kolet i en fast grafitliknande struktur 
som kan ha en halveringstid upp mot flera tusen år och kan fungera som en kolsänka om den lagras. 
Produktens stabilitet och funktion som jordförbättring påverkas av flera faktorer som både kan bero 
på biomassans egenskaper och på hur processen är utformad (Lehmann and Joseph 2009). 
Pyrolysprocessen är endoterm och kräver därigenom energi utifrån. Termisk energi kan erhållas 
genom att förbränna den pyrolysgas som bildas under processen. Spillvärme som blir över vid en 
lägre temperatur än processtemperaturen kan användas för att producera CO2-negativ fjärrvärme, 
vilket gör processen lämpad för företaget Stockholm Exergi som idag levererar fjärrvärme till 800 000 
stockholmare.  
 
Traditionellt har trä använts för produktion av biokol (träkol) genom pyrolys men avfall från bland 
annat jordbruk och livsmedelsindustri utan andra användningsområden är intressant både av 
ekonomiska och miljömässiga orsaker. Biomassor beter sig olika under pyrolys och ger således biokol 
med olika karaktär och egenskaper. Hur dessa egenskaper ändras genom olika parametrar är delvis 
undersökt, men data från litteraturen finns inte sammanställd på ett sätt som passar produktion av 
biokol i stor skala.  
 
För att tillverkningen av biokol ska vara gynnsam krävs balans i pyrolyssystemet. Ett biokol av högre 
kvalitet har ett högre försäljningspris men kostar också mer att tillverka. Därför är det nyttigt att 
förstå vad som påverkar kvalitet och systemnyttor. Kvaliteten är beroende av flera parametrar och 
vissa av dessa kommer att undersökas i denna rapport i syfte att avgöra vilka parametrar som är 
viktiga. Exempel på parametrar av betydelse är olika processbetingelser samt råmaterialets 
sammansättning och egenskaper.  

1.1 Syfte 
Syftet med detta examensarbete är att öka kunskapen om vilka biomassor som lämpar sig för 
biokolsframställning genom långsam pyrolys. 
 

1.2 Mål och frågeställningar 
• Hur påverkas biokolets kvalitet av biomassans egenskaper och processparametrar? 
• Är det ur aspekterna teknisk process, miljönytta och systemnytta lämpligt att använda 

fiberslam, ligninpellets, solrosskal och/eller kaffesump som råmaterial vid framställning av 
biokol?  

• Finns det fler råmaterial som med fördel kan användas för produktion av biokol genom 
långsam pyrolys?  
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2. Teoretisk bakgrund 
I detta kapitel redogörs för grundläggande kunskaper nödvändiga för att förstå senare kapitel. 
 

2.1 Biomassa 
Lignocellulosisk biomassa består till större delen av tre organiska komponenter: cellulosa, 
hemicellulosa och lignin. Hemicellulosa är en grupp av polysackarider som sitter ihop i en kedja och 
bryts ned först av de tre ämnena (cirka 220 - 315°C) i pyrolys (Dhyani & Bhaskar, 2017). Andelen 
hemicellulosa är mellan 22 -  35 % i biomassa och den bryts relativt enkelt ned under pyrolys tack 
vare dess amorfa struktur (Kambo & Dutta, 2015). 
 
Cellulosa förekommer i störst mängder i lignocellulosisk biomassa, främst i cellväggarna i 
växtcellerna. Molekylen är en polysackarid, men till skillnad från hemicellulosa har den inte en 
förgrenad struktur. Därför är den mer stabil vid högre temperaturer än hemicellulosa och bryts ned 
mellan 250 - 400 °C (Dhyani & Bhaskar, 2017). Cellulosaandelen är 24 - 50 % i biomassa (Kambo & 
Dutta, 2015). 
 
Lignin är en amorf och hydrofob polymer med mycket hög molekylvikt på över 10 000 g/mol och har 
flera funktionella grupper. Lignin bryts ned över ett bredare temperaturintervall än både 
hemicellulosa och cellulosa (200 - 900 °C) på grund av sin mycket komplexa struktur (Yang, Yan, 
Chen, Lee, & Zheng, 2007). Biomassa med högt lignininnehåll ger högt utbyte av biokol på grund av 
dess höga värmestabilitet (Pereira et al, 2013). Ligninandelen är vanligen mellan 7 - 29 % i biomassa 
(Kambo & Dutta, 2015). 
 

2.1.1 H/C och O/C-kvot  
Molförhållandet mellan väte/kol (H/C) och syre/kol (O/C) ger viktig information om biokolets 
stabilitet där en låg kvot av väte/kol och syre/kol generellt ger en stabilare produkt. O/C-kvoten är 
inte bara ett mått på biokolets stabilitet utan kan även användas som ett mått på biokolets polaritet 
och därmed hydrofobicitet (Chen et al, 2014). 
 

2.2 Pyrolys 
Pyrolys är en termokemisk nedbrytning av biomassa som sker i en syrefri miljö och skiljer sig därmed 
från förbränning. Under pyrolysen bryts komplexa kol-vätekedjor ned till en delvis kondenserbar gas 
och en fast produkt: träkol (biokol). Den delvis kondenserbara gasen kan delas upp i en olja, så kallad 
bioolja, och icke kondenserbara gaser så som CO (kolmonoxid) och H2 (väte). Denna gas kommer här 
att benämnas syntesgas och kan förbrännas för att driva den endoterma pyrolysprocessen. Långsam 
pyrolys sker vanligen mellan 300 och 800 °C (Basu, 2013). Biokolet har fler användningsområden men 
kan användas som jordförbättring och fungerar som en kolsänka då kolet låses i biokolets 
grafitliknande struktur (Lehmann & Joseph, 2009). 
 

2.2.1 Torrefiering 
Torrefiering är en mild pyrolys och sker vanligen i temperaturintervallet 225 - 300 °C för att driva ut 
merparten av vattnet och lättflyktiga ämnen för att öka biomassans energidensitet. Nedbrytning av 
cellulosa, hemicellulosa och lignin sker delvis och produkten som benämns torrifierad biomassa får 
ett torrt, kolliknande utseende. Under processen avges vatten och flyktiga ämnen vilket innebär en 
viktminskning hos biomassan. Detta i kombination med att torrifierad biomassa är hydrofobt gör att 
processen kan utnyttjas vid transport av biomassa (Dhyani & Bhaskar, 2017). 
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2.2.2 Långsam pyrolys 
Långsam pyrolys är en process som länge har används för tillverkning av träkol. Processen 
kännetecknas av låga uppvärmningshastigheter (10 - 30 °C/min) och lägre pyrolystemperaturer (cirka 
300 - 800 °C) jämfört med snabb pyrolys (Basu, 2013; Kambo & Dutta, 2015). Vanliga uppehållstider 
varierar mellan minuter till ett par timmar (Lehmann & Joseph, 2009). I ett självförsörjande system 
används syntesgasen för att driva processen och torka biomassan (Brownsort, 2009). 
Pyrolysreaktionerna är mycket komplexa men kan generellt delas upp i tre steg: torkning, primära- 
samt sekundära reaktioner. Dessa steg kan ske åtskilda från varandra eller samtidigt (Kan, Strezov, & 
Evans, 2016). De primära reaktionerna utgörs av nedbrytningen av det lignocellulosiska materialet 
för att producera kondenserbara och icke kondenserbara gaser. Vid vilken temperatur de primära 
reaktionerna sker beror på sammansättningen av biomassan då cellulosa, hemicellulosa och lignin 
bryts ned vid olika temperaturer. I de flesta fall kan man anta att större delen av den primära 
nedbrytningen är genomförd vid cirka 500 °C. De primära reaktionerna producerar pyrolysgas och 
biokol och askan från biomassan förblir i biokolet (Neves, Thunman, Matos, Tarelho, & Gómez-Barea, 
2011). Pyrolysgasen kan vid högre temperaturer reagera vidare i så kallade sekundära reaktioner som 
främst ger icke kondenserbar gas men även sekundärt kol och tjära. De sekundära rektionerna kan 
katalyseras av den varma ytan på biokolet men även av vissa oorganiska föreningar i askan 
(Suriapparao & Vinu, 2018). 
 

2.2.3 Snabb pyrolys 
Snabb pyrolys är en process där det huvudsakliga syftet är att producera bioolja. Höga 
uppvärmningshastigheter och kort uppehållstid (<2 s) är vanligt, detta för att undvika sönderfall av 
tyngre gasformiga molekyler som kan kondenseras (sekundära reaktioner). Utbyte av bioolja på upp 
till 75 % är möjligt med moderna tekniker. De höga värmningshastigheterna ställer krav på både 
interna och externa värmeöverförningshastigheter i processen varför en mycket fin partikelstorlek är 
att föredra (Dhyani & Bhaskar, 2017). 
 

2.3 Produkter från pyrolys 
Pyrolys ger tre olika produkter: biokol, bioolja och syntesgas. En översiktlig beskrivning av dessa ges 
nedan. 

2.3.1 Biokol 
Biokol är beteckningen på den fasta produkten från pyrolys när den är tänkt att användas som 
jordförbättring, inte att förväxlas med träkol som produceras av trä på liknande sätt men i ett annat 
syfte, exempelvis för att användas som grillkol. Dock har biokol visat sig ha fler användningsområden 
och kan även upparbetas till aktivt kol (Lehmann & Joseph, 2009). 
 
Biokol kan ha en variation av fysiska och kemiska egenskaper som beror på vilket material det är 
tillverkat av, men även av processparametrarna (Kan et al, 2016). Större delen av biokolet består av 
fixerat kol som gör biokolet stabilt som jordförbättringsmedel. Biokol av god kvalitet kan ha en 
halveringstid på över 1000 år. Utöver fixerat kol innehåller biokolet även en del volatila ämnen 
bestående av syre, väte, svavel och kväve. Förhållandet mellan dessa ämnen och kol avgör biokolets 
stabilitet i jordförbättringsapplikationer. Dessutom innehåller biokolet varierande halt aska som 
består av olika metaller och mineraler (Lehmann & Joseph, 2009).  
 
Ahmad med flera (2012) har föreslagit att det finns ett linjärt samband mellan biokolets 
adsorptionsförmåga och dess specifika yta, likaväl som dess H/C- och O/C-förhållande. Yttre faktorer 
så som processer i jorden, har en inverkan på biokolets nedbrytning. Biokolets stabilitet är inte 
homogent fördelat genom hela strukturen. Detta innebär att det finns delar av biokolet som kommer 
att brytas ned snabbare än resten. Det bör tilläggas att den instabila delen av biokolet kan delas upp i 
en labil del som bryts ned i jorden inom en vecka och en semi-labil del som bryts ned inom ett par 



4 
 

decennier. Den instabila delen av biokolet består till största del av semi-labilt kol (Mašek, Brownsort, 
Cross, & Sohi, 2013). 
 

2.3.2 Syntesgas 
Syntesgasen består av icke kondenserbara gaser, vanligen: CO (kolmonoxid), CO2 (koldioxid), H2 

(vätgas) och CH4 (metan) men det förekommer även N2 (kvävgas) och mindre organiska molekyler 
som till exempel eten (etylen) och propan i mindre mängder. Denna gas utvinns efter att bioolja har 
kondenserats bioolja ur pyrolysgasen. Vilka gaser som förekommer beror på flera faktorer, men 
främst pyrolystemperaturen, uppvärmningshastigheten, uppehållstiden och typen av biomassa. 
Bildandet av H2 är starkt temperaturberoende och ökar kraftigt vid temperaturer över 400 °C. 
Hastigheten med vilket H2 bildas når ett maximum vid cirka 600 °C för hemicellulosa och lignin. CO2 

avges snabbast mellan 400 - 600 °C och når ett maximum vid 450 - 500 °C. CH4 uppvisar liknande 
egenskaper men avges inte i samma mängder. Bildandet av CO beror till stor del av vilken biomassa 
som används och fördelningen av de olika komponenterna. För hemicellulosa förekommer två toppar 
för bildandet av CO, den första vid 300 °C och den andra vid 750 °C. Cellulosa har endast en topp för 
bildandet av CO vid 450 °C. För lignin bildas inte CO förrän vid 600 °C och når ett maximum vid 800 °C 
(Yang et al, 2007). 
 

2.3.3 Bioolja 
Bioolja är en blandning av flera organiska molekyler och vatten som kondenserats ur pyrolysgasen. 
Oljan består främst av syror, alkoholer, ketoner, aldehyder, etrar, estrar, fenoler och så vidare. 
Vatteninnehållet beror till stor del på biomassans fukthalt men även på processparametrarna. 
Biooljor karaktäriseras av kalorimetriskt värmevärden på 15 - 20 MJ/kg jämfört med 
petroleumbaserade bränslen som har cirka 42 - 45 MJ/kg. Det beror på att biooljor har en hög 
syrehalt (omkring 35 - 40 mass%). Den höga syrehalten gör bioolja svårt att lagra och hantera, vilket 
innebär att den kräver upparbetning innan de kan användas. Användningsområden är exempelvis 
bränsle till fordon, utvinning av fenoler, bas för kemikalieproduktion till medicin och 
smaksättningskemikalier. Biooljor ofta ett lågt pH-värde på omkring 2,0 - 3,7 (Kan et al, 2016). 
 
Om målet är att endast producera biokol och att använda pyrolysgasen till värme genom förbränning 
kan bioolja vara en biprodukt att undvika. Större molekyler som kan kondenseras ut kan sönderfalla 
vid sekundära reaktioner och därmed minska utbytet av bioolja. Om detta är önskvärt kan 
processparametrar justeras för att öka denna effekt, vilket kommer att diskuteras i bland annat 
följande kapitel. 
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3. Processparametrar 
Det finns fler olika processparametrar som teoretiskt sett kan ändras för att ändra utbyte av biokol, 
bioolja och syntesgas men även egenskaper hos dessa. I följande kapitel beskrivs dessa parametrar. 
 

3.1 Temperatur 
Pyrolystemperaturen (HTT, high treatment temperature) har stor inverkan på utbytet av fast 
produkt. En ökad HTT ger lägre utbyte av biokol och kommer att ändra sammansättningen av 
biokolet. En ökad andel kol i biokol påverkar produktens stabilitet i jord (Antal & Gronli, 2003). 
Andelen kol i biokol ökar med temperaturen och vid HTT över 800 °C kan kolinnehåll i biokolet 
förväntas vara 85 - 95 mass% torrt askfritt (MAF, moisture ash free) (Neves et al, 2011). 
 
Ett annat samband mellan HTT och kvaliteten på biokolet har också observerats; en ökad HTT ger 
generellt en produkt med högre specifik yta. Porositeten ökar särskilt mycket vid temperaturer över 
500 °C (Abdelhadi, Dosoretz, Rytwo, Gerchman, & Azaizeh, 2017). Detta samband har dock en 
begränsning då det finns ett temperaturmaximum där porväggarna i biokolet börjar smälta och 
mikroporer växer samman till meso- och makroporer och därmed minskar den specifika ytan 
(Lehmann et al. 2011).  
 
Som nämnt i kapitel 2.3.1 är stabiliteten i biokolet inte homogent fördelat utan kommer att ha delar 
som bryts ned fortare. Höga pyrolystemperaturer ökar andelen stabilt kol i biokolet jämfört med 
biokol som producerats vid låga temperaturer. Detta medför att biokol som producerats vid höga 
temperaturer är lämpligt som jordförbättring men måste balanseras mot det minskade utbytet av 
biokol för att det ska vara ekonomiskt gynnsamt (Mašek et al, 2013). HTT har även en effekt på väte- 
och syrehalten i biokolet där andelarna minskar för båda ämnena vid ökad HTT. Detta medför att 
både H/C- och O/C-kvoten minskar vid en ökad HTT och uppehållstid (Almendros, Knicker, & 
González-Vila, 2003; Baldock & Smernik, 2002; Shindo, 1991). 
 

3.2 Uppehållstid 
Uppehållstiden bör delas upp i biomassans uppehållstid och gasernas uppehållstid (GRT, gas 
retention time) då dessa kan vara olika och har olika inverkan på processen. Biomassans uppehållstid 
syftar på den tid som biomassan befinner sig i reaktorn medan gasernas uppehållstid beskriver hur 
stort flödet av inert gas är genom reaktorn eller hur snabbt den bildade pyrolysgasen förs bort från 
reaktorn.  
 
Biomassans uppehållstid har en tydlig korrelation till utbytet av biokol: längre uppehållstid ger lägre 
utbyte. Denna effekt är dock inte lika påtaglig som den av temperaturens inverkan på processen men 
bör ändå nämnas (Antal & Gronli, 2003).  
 
Gasens uppehållstid och dess sammansättning har visat sig ha viktiga effekter på sekundära 
kolbildningsreaktioner när primära gaser möter den varma ytan på biokolet. Den primära gasen 
interagerar med ytan på kolet och värmen får gasen att bilda sekundärt kol och tjära. Uppehållstiden 
av gasen påverkar interaktionen mellan faserna och påverkar således de sekundära reaktionerna. En 
minskad GRT för bort de primära gaserna från den varma ytan och minskar möjligheten för faserna 
att interagera. Avdrivningen av lättflyktiga ämnen är en källa till bildningen av porer. Om någon inert 
gas tillsätts reaktorn kan utspädningen av pyrolysgasen ha en effekt på gasens interaktioner med 
biokolet och på så sätt hämma sekundära reaktioner (Neves et al, 2011). En minskad GRT bör öka 
utbytet av pyrolysgas och ökar samtidigt utbytet av biokol. Detta för att gasens interaktion med 
biokolet minskar och på så sätt minskar möjligheten till tjärbildningsreaktioner (Tripathi, Sahu, & 
Ganesan, 2016). En ökad uppehållstid av biomassa kan öka utbytet av pyrolysgas eftersom pyrolysen 
kan äga rum under längre tid (Kambo & Dutta, 2015). 
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3.3 Uppvärmningshastighet 
Generellt kommer en högre värmningshastighet att gynna produktion av bioolja och lägre 
uppvärmningshastighet att gynna bildningen av biokol. Dessutom kan snabb förångning av flyktiga 
ämnen i partikeln förstöra partikelns struktur och därmed minska dess specifika yta (Neves et al, 
2011). 
 

3.4 Tryck 
Ett övertryck i reaktorn har visat sig ha positiv inverkan på utbytet av biokol. Det ökade trycket gör 
att det tar längre tid för gaserna som avges från biomassan att lämna partikeln. Detta innebär att 
utbytet av biokol ökar jämfört med en process vid atmosfärstryck, men ger även i vissa avseenden en 
produkt av sämre kvalitet eftersom halten av flyktiga ämnen i biokolet kommer vara något högre. 
Övertryckets effekt är som störst vid tryck upp till 0,5 MPa (Brownsort, 2009). 
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4. Råmaterial  
Råmaterialets egenskaper kan delas in i två huvudkategorier: kemiska och fysiska. De kemiska 
egenskaperna utgörs av råmaterialets sammansättning och de fysiska beskriver egenskaper som 
specifik yta och mekanisk styrka. Den slutgiltiga kvaliteten bestäms av en rad parametrar som 
bestämmer biokolets egenskaper.  

 
Biokolets struktur är en spegling av råmaterialets ursprungliga uppbyggnad. Därför kan råmaterialets 
egenskaper ha stor inverkan på slutprodukten och begränsa dess användningsområden (Brownsort, 
2009; Lehmann & Joseph, 2009).  
 
Om biokolets huvudsakliga syfte är att utgöra en kolsänka så är utbytet av biokol i pyrolysprocessen 
ointressant utan information om dess kolhalt och stabilitet. Detta eftersom denna information är av 
avgörande betydelse för biokolets funktion som kolsänka (Mašek et al, 2013). 
 

4.1 Partikelstorlek och form 
Det finns två förklaringar till varför råmaterialets storlek påverkar utbytet. Teorierna är samstämmiga 
om att en ökad partikelstorlek ger ett högre utbyte av biokol men de har olika förklaringar till varför 
detta sker. Dock kan förklaringarna samverka och behöver inte utesluta varandra.  
 
Förklaring 1: Större partiklar tenderar att gynna formationen av biokol då förångningshastigheten i 
centrum av partikeln minskar och därmed stänger in en del av de flyktiga ämnen som hade kunnat 
evaporera om uppehållstiden hade varit längre (Antal & Gronli, 2003). Denna effekt innebär ett 
högre utbyte av biokol men en produkt av sämre kvalitet i och med att H/C-förhållandet ökar. Detta 
bidrar till en mindre stabil produkt vid en tillämpning som jordförbättringsmedel.  
 
Förklaring 2: Storleken på partikeln påverkar hur de olika reaktionerna som sker i processen 
interagerar med varandra. För mindre partiklar kan torkningen av biomassan och de primära 
pyrolysreaktionerna ske tätt inpå varandra utan överlapp. I en större partikel med ojämn 
värmeöverföring kan torkning ske samtidigt som de primära pyrolysreaktionerna sker på en annan 
plats i partikeln. Det yttre lagret på partikeln kan vara helt fritt från vatten och flyktiga ämnen och 
vara fullständigt pyrolyserat till biokol. I kärnan pågår fortfarande torkning och där kan fortfarande 
icke reagerad biomassa finnas. Mellan dessa zoner har torkningen skett och torr biomassa avger 
pyrolysgas. Vattnet från torkning av de inre delarna av partikeln reagerar med pyrolysgasen i så 
kallade sekundära pyrolysreaktioner och ur dessa reaktioner kan mer biokol bildas. Det varma lagret 
av biokol som täcker partikeln har katalytiska effekter på de sekundära reaktionerna (Neves et al, 
2011).  
 
Biomassa uppvisar olika morfologiska egenskaper beroende på ursprung och det som har en direkt 
inverkan på hur biomassan beter sig i reaktorn. Variationer i densitet och storlek påverkar 
värmeöverföringshastigheten i reaktorn. För att uppehållstiden i reaktorn ska kunna hållas konstant 
krävs att biomassan uppvisar homogena egenskaper och är tillräckligt finfördelad för att produkten 
ska ha pyrolyserats fullständigt. Ju större partikeln är desto större inverkan har den inre 
värmeöverföringshastigheten på pyrolysprocessen. Med inre värmeöverföringshastighet avses den 
hastighet med vilken biomassan/biokolet transporterar värme. Detta är inte samma sak som den 
yttre värmeöverföringshastigheten som syftar på den hastighet i vilken värme transporteras från 
väggen på reaktorn till partikeln. Små partiklar kan även riskera att fastna på väggarna i reaktorn och 
kan därmed försämra värmeöverföringen (Nachenius, Ronsse, Venderbosch, & Prins, 2013). 
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4.2 Askhalt 
Biomassa innehåller varierande grad oorganiska föreningar så som alkalimetaller, alkaliska 
jordartsmetaller, tungmetaller, klor och även fosfor. Sådana föreningar återfinns i askan. Mängden 
aska beror på vilken biomassa som används (Yu et al, 2010). Mineraler från biomassa av bra kvalitet 
kan med fördel användas som jordförbättring. Ändliga föreningar (till exempel fosfor) kan återföras 
till marken som jordnäring och på så sätt behålls ämnena i deras naturliga kretslopp (Turn, Kinoshita, 
& Ishimura, 1997). 
 
Utbytet av biokol ”Xbiokol” definieras enligt Lehmann & Joseph (2009) som: 
 

!"#$%$& =
()*+,+-

()*+./00/
∙ 100%      (ekv.1) 

 
Där  5"#$%$&  är den torra massan biokol inklusive aska och 5"#$(6776 den torra biomassan inklusive 
aska (Lehmann & Joseph, 2009). Med antagandet att all aska från biomassan förblir i biokolet har 
askhalten ur denna aspekt en positiv inverkan på utbytet av biokol eftersom utbytet inkluderar aska 
(Antal & Gronli, 2003).  
 
Katjoner så som Ca2+ (kalcium), Mg2+ (magnesium) och K+ (kalium) har visat sig ha en katalytisk effekt 
på pyrolys av lignocellulosisk biomassa. Kalium har visat sig ha stor positiv inverkan på utbytet av 
biokol och minskar bildningen av levoglukosan, som är en komponent i bioolja och bildas i sekundära 
pyrolysreaktioner. Kalcium och magnesium påverkar istället nedbrytningshastigheten av biomassan 
och en hög halt av magnesium kan öka halten av bildat levoglukosan. Levoglukosan har också visat 
sig kunna sönderfalla till flyktiga men kondenserbara molekyler och är en därför oönskad produkt när 
endast produktion av biokol efterfrågas (Kawamoto, Murayama, & Saka, 2003). Kalcium har ingen 
inverkan på någon av produktfördelningarna i pyrolysen utan ändrar endast reaktionshastigheten 
(Eom et al, 2012). Järn har visat sig ha en positiv inverkan på utbytet av biokol från lignocellulosiskt 
material (Edye, Richards, & Zheng, 1993).  
 
En alkalisk aska kommer att ge en alkalisk produkt vid pyrolystemperaturer där de flesta flyktiga 
ämnen är avdrivna och inte längre påverkar pH-värdet (Chen et al, 2014). Biokol tenderar att förlora 
biomassans ursprungliga sura funktionella grupper vid höjd pyrolystemperatur, vilket tillsammans 
med askans sammansättning är en bidragande faktor till varför biokol blir basiskt vid högre HTT    
(W.-T. Tsai, Liu, & Hsieh, 2011).  
 
Halten av näringsämnen så som fosfor och kväve varierar stort bland olika biomassor. Generellt finns 
en högre halt av fosfor och kväve i material som kommer från människor och djur, till exempel 
avloppsslam och gödsel. Det bör nämnas att halten av ett ämne i biokolet inte är en indikation på 
ämnets tillgänglighet när biokol används för jordförbättring. För fosfor där det endast sker minimala 
förluster under pyrolysen, kommer en ökad HTT att minska tillgängligheten av fosfor i produkten 
(Lehmann & Joseph, 2009). 
 

4.3 Fukthalt 
För processer som arbetar under övertryck har vatten i gasfasen visat sig ha en autokatalytisk 
förmåga som sänker aktiveringsenergin för pyrolysreaktionerna. Dock kräver biomassa med en högre 
fukthalt mer energi i reaktorn och det bör därför oftast ses som en nackdel för processen (Brownsort, 
2009).  
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4.4 Faktorer som påverkar specifik yta 
Ett biokols porositet och specifik yta har stor inverkan på dess egenskaper och därmed dess 
användningsområden. Porositeten kan mätas med hjälp av ett antal gaser vid olika temperaturer 
men N2 vid 77 K har blivit en standard för mätningar av porositet i vissa material. Dock har 
undersökningar visat att N2:s låga diffusivitet vid 77 K och närvaron av mycket små mikroporer i 
adsorbenten kräver andra gaser för mer korrekt bestämning av porositeten, till exempel koldioxid vid 
195 eller 273 K. Dessutom kan adsorptionsprocessen ta flera veckor innan jämvikt uppnås om N2 

används (Klasson, Uchimiya, & Lima, 2015). Detta innebär att data som inhämtats bör tolkas med 
försiktighet och att slutsatser om porositeten bör tolkas försiktigt.  
 
Den specifika ytan (BET, Brunauer-Emmett-Teller, en analysmetod för adsorption av gas på en fast 
yta) på biokolet växer med ökad pyrolystemperatur upp till den temperatur då produkten 
deformeras och porerna smälter samman. Vid vilken temperatur detta sker beror på vilken biomassa 
som pyrolyseras. Experiment av Brown, Kercher, Nguyen, Nagle och Ball (2006) visade att den 
specifika ytan till största del beror på HTT och inte på uppvärmningshastigheten. 
Uppvärmningshastigheten avgör istället storleken på porerna. Detta visar av Cetin med flera (2004) 
som undersökte pyrolys vid olika uppvärmningshastigheter. Experimenten visade att biokol som 
producerats under lägre uppvärmningshastigheter tenderar att ha mindre porer jämfört med biokol 
som producerats vid högre uppvärmningshastigheter. Biokol som producerats vid högre 
uppvärmningshastigheter tenderar att ha större porer, så kallade makroporer, till följd av att 
väggarna i strukturen till viss del smälter och generar större porer ur flera små (Cetin, Moghtaderi, 
Gupta, & Wall, 2004).  
 
Uppvärmningshastigheten har även effekt på ytstrukturen. Biokol som producerats vid höga 
uppvärmningshastigheter har en slätare yta och rundare porer än biokol som producerats vid låga 
uppvärmningshastigheter (Aller, 2016). Som tidigare nämnt kan en hög uppvärmningshastighet 
förstöra porstrukturen och därmed minska den specifika ytan (Břendová et al, 2017). 
 
En studie av Břendová med flera (2017) visar att askhalten och lignininnehållet i biomassan även kan 
påverka den specifka ytan och porstorleken. Ett lignininnehåll som ökat från cirka 5 till 15 % gav en 
ökning i mikroporvolym från cirka 0,04 till 0,13 cm3/g vid 550 °C, och den totala porvolymen ökade 
från cirka 0,09 till 0,24 cm3/g vid samma temperatur. En liknande ökning observerades även vid lägre 
temperaturer. Askan visade sig ha en omvänd effekt där en öking av askhalt på cirka 4 % minskade 
både mikro- och den totala porvolymen med c:a 0,10 cm3/g (Břendová et al, 2017).  
 
Mesoporer (mellanstora porer med storlek mellan 2 nm och 50 nm) är användbara för absorption av 
vätskor medan mikroporer (<2 nm) snarare adsorberar gas (Klasson et al, 2015). Vilken typ av por 
som bildas beror till stor del på vilken biomassa som används. Biokol av till exempel pistageskal till 
exempel har både mikro- och mesoporer, vilket bör gynna absorption av både gas och vätska och 
generellt ge goda förutsättningar för att producera ett biokol med hög specifik yta (Lehmann & 
Joseph, 2009). Den högsta specifika ytan hittas generellt i biokol producerat av olika typer av skal och 
sådan biokol kan ha en specifik yta med ett medelvärde på 307,8 m2/g (Aller, 2016).  
 
Under pyrolysen kan materialet krympa och sönderdelas. Man bör även ta hänsyn till detta i 
efterhanteringen av biokolet då denna struktur är mycket mer känslig för sönderdelning än 
biomassan som det tillverkas av. Brottstyrkan kan minska med ökad HTT och därmed göra biokolet 
mer svårhanterligt (Lehmann & Joseph, 2009).  
 
Densitet kan beskrivas på två olika sätt: kompakt- och bulkdensitet. Kompaktdensitet mäter 
densiteten på molekylär nivå och beskriver hur tätpackade kolatomerna är. Bulkdensitet mäter hela 
biokolets densitet inklusive porerna. Densiteterna beror till störst del på vilken biomassa som 



10 
 

pyrolyseras, och två faktorer som spelar betydande roll är lignin- och askhalten (Pandolfo, Amini-
Amoli, & Killingley, 1994). Kompaktdensiteten har setts öka med ökad HTT och längre uppehållstid 
men når ett maximum vid cirka 2,0 - 2,1 g/cm3. Detta kan jämföras med ren grafit som har densiteten 
2,25 g/cm3 (W.-T. Tsai et al, 2011; W. T. Tsai, 2017).  
 
Den mekaniska styrkan beror till stor del på kompaktdensiteten. Nötskal och kärnor har visat sig ge 
ett biokol med hög mekanisk styrka och är därför lämpliga som biomassa för vidare upparbetning till 
aktivt kol då de är mindre känsliga för mekanisk sönderdelning som kan täppa till porerna vid 
efterhantering (Lehmann & Joseph, 2009).  
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5. Fallstudier 
I detta avsnitt sammanfattas relevanta fallstudier gjorda för varje biomassa. Fallen är tänka att ge 
insyn i praktiska tillämpningar och utmaningar och bidrar delvis med data till modell 1. Varje 
biomassa som tas upp i denna rapport har undersökts genom att studera minst ett fall per biomassa. 
Fallen är tidigare labbförsök som har varit relevanta för att ge inblick i vilka processparametrar som 
är viktiga för att uppnå biokol av godtagbar kvalitet. Dessutom kan fallen ge en fingervisning om 
vilken kvalitet av biokol som kan förväntas. All samlad data återfinns i bilaga 1 och 2. 
 

5.1 Fiberslam 
Fiberslam är bland annat en biprodukt från returpappersanläggningar och mekanisk massa men 
bildas även som restprodukt i kemisk massaproduktion. Fiberslammet recirkuleras i processen i 
första hand. Vid återvinning av papper förkortas fibrerna och efter ett visst antal cykler är fibrerna för 
korta för att kunna användas och räknas då som uttjänta. Slammet kan då avvattnas för att sedan 
förbrännas (Gerdes, Meier, & Kaminsky, 2008). 
 

5.1.1 Fall 1 
Gerdes med flera (2008) har undersökt snabb av pyrolys fiberslam i en fluidiserad bädd-reaktor med 
det huvudsakliga syftet att producera bioolja. Experimenten genomfördes i två reaktorer: en PDU 
(Pilot Demonstration Unit) och en fluidiserad bädd i labbskala. PDU:n hade ett flöde av 5 kg 
biomassa/h medan labbskaleanläggningen arbetade satsvis med 1 g biomassa/sats. 
Temperaturförhållandena optimerades för bioolja och uppehållstiden i labbskaleanläggningen var 
120 s. I PDU:n sänktes uppehållstiden till endast 3,16 s. Analys av fiberslammet visade att askhalten 
var hög (48,0 mass%) och till största del bestod av bestrykningsmedel från pappersproduktionen, till 
exempel CaCO3 (kalciumkarbonat). En jämförelse mellan labbskaleexperimenten och de från PDU:n 
visade på stora skillnader i utbytet av produkterna. PDU:n gav endast cirka 30 % så stort utbyte av 
bioolja som på labbskalan. Enligt Gerdes med flera (2008) är försöken i PDU:n mer tillförlitliga. Den 
mycket höga askhalten i fiberslammet orsakade tekniska problem med separation av flygaska 
(Gerdes et al, 2008). 
 

5.2 Ligninpellets 
Lignin som biprodukt från olika processer, vanligen från massa- och pappersindustrier, är en råvara 
som produceras i stora mängder och där endast omkring 1 - 2 mass% används till produkter annat än 
förbränning (Windt, Meier, Marsman, Heeres, & de Koning, 2009). Strukturen av lignin varierar 
beroende på ursprunget och vilken process som används för att separera ligninet. Pappersmassabruk 
producerar lignin som biprodukt och ligninet som producerats får sitt namn från vilken process som 
används (Calvo-Flores, Dobado, Isac-García, & Martín-Martínez, 2015). Sulfat- och sulfitlignin är de 
typer av lignin som kommer att jämföras i denna rapport.  
 
Lignin skiljer sig markant från cellulosa och hemicellulosa i pyrolys och bryts ned i ett bredare 
temperaturintervall (150 - 900 °C). Vid lägre temperaturer (<500 °C) är nedbrytningen av lignin 
exotermt men nedbrytningen övergår sedan till endoterma reaktioner vid temperaturer över 500 °C 
(Yang et al, 2007). Denna information är mer tillämpbar för lignocellulosisk biomassa men bör ändå 
nämnas. 
 

5.2.1 Fall 2: Sulfatlignin  
Majoriteten av världens pappersmassa kommer från sulfatprocessen där ligninet kan fällas ut ur 
svartlut för att sedan separeras och torkas. Upp till 95 % av ligninet i svartluten kan fällas ut med 
syror. Dock är det vanligast att ligninet i svartlutet förbränns i sodapannan (Calvo-Flores et al, 2015). 
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Jämfört med andra tekniskt framställda ligniner har sulfatlignin högre svavelhalt (de Wild, Huijgen, & 
Heeres, 2011)  
 
Windt med flera (2009) har undersökt sulfatlignin av hög kvalitet (<1 % aska) vid 800 °C och jämfört 
med andra typer av lignin (sodalignin, organosolvlignin, etek-lignin och Haak-lignin). Med en 
uppvärmningshastighet på 2,7 °C /s gav sulfatlignin högst utbyte av biokol jämfört med de andra 
typerna av lignin. Försök med höga uppvärmningshastigheter (120 °C/s) visade en 
temperaturgradient i biomassan som inte existerade i försöken med låg uppvärmningshastighet. 
Detta visar att pyrolyseringsgraden är beroende av uppvärmningshastigheten där en för hög 
uppvärmningshastighet ger ett ofullständigt pyrolyserat biokol. Den högre uppvärmningshastigheten 
påverkade nedbrytningen av biomassan och gav en annan sammansättning av biooljan, samt lägre 
utbyte jämfört med den lägre värmningshastigheten vid samma HTT (Windt et al, 2009). 
 

5.2.2 Fall 3: Lignosulfonat 
Lignosulfonat (LS) kommer från sulfitprocessen där ligninet kommer att innehålla sulfonatgrupper. 
Jämfört med sulfatprocessen är sulfitprocessen mer skonsam mot ligninet och det kommer ha en 
högre molvikt jämfört med sulfatlignin. Ligninets struktur kommer alltså att vara mer likt det 
ursprungliga ligninet (Calvo-Flores et al, 2015).  
 
Zhang med flera (2015) har pyrolyserat lignosulfonat och halm i syftet att undersöka biokolets 
morfologiska egenskaper och hur de ändrades med ökad HTT. Försöken utfördes vid 200, 400 och 
600 °C samt vid varierande uppehållstider. Den uppehållstiden som är mest relevant för denna 
rapport är den lägsta som undersöktes (1 h). Dock visade försöken att uppehållstiden inte hade 
någon större inverkan på resultatet till skillnad från pyrolystemperaturen som visade sig ha stort 
inflytande. Med ökad HTT minskade mängden volatila ämnen i biokolet och utbytet av biokol 
minskad således. Likaså ökade biokolets pH och mängd fixerat kol (Zhang, Liu, & Liu, 2015). 
 

5.3 Olivavfall 
Olivavfall kan delas upp i två huvudgrupper:  
 

1. Avfall från olivoljetillverkning. Detta avfall har tidigare inte haft något användningsområde 
annat än förbränning eller i vissa fall föda till djur. Merparten deponeras i naturen där 
avfallet avger toxiska ämnen (Aljundi & Jarrah, 2008). Sammansättningen av detta avfall 
beror till stor del på vilken tillverkningsprocess som använts (Hmid et al, 2014). Det finns tre 
metoder för framställning av olivolja på industriell skala: det traditionella 
presskakesystemet, tvåstegssystemet och trestegssystemet (Blázquez, Calero, Hernáinz, 
Tenorio, & Martín-Lara, 2010). I tvåstegssystemet blandas processvattnet och pressresterna. 
Detta gör avfallet mer lätthanterligt men höjer fukthalten i pressresterna. Pressresterna 
karaktäriseras av en hög fukthalt, svagt syrliga egenskaper och hög halt av organiskt 
material. Dessutom innehåller de höga halter av kalium men låga halter av fosfor. I 
trestegssystemet avvattnas pressresterna och ger ett förorenat processvatten men en 
torrare och mer användbart fast avfall (Parascanu et al, 2018).  

 
2. Kärnor från urkärningsprocesser. Detta avfall är betydligt torrare än avfallet från 

olivoljetillverkning och mer homogent. Kärnorna har hög halt kisel i askan men även en 
större mängd kalium, kalcium och natrium. Dessutom innehåller de svavel och klor 
(Strömberg & Svärd, 2012). 

 
Spanien står för cirka 45 % av världens olivoljeproduktion och majoriteten tillverkas i regionen 
Andalusien. Italien och Grekland är också stora producenter av olivolja. (Parascanu et al, 2018).   
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5.3.1 Fall 4  
Gomez med flera (2016) undersökte olivkärnor från Cordoba, Spanien. Försöken utfördes i en 
elektriskt uppvärmd semi-kontinuerlig reaktor med längden 1,415 m och innerdiametern 0,280 m. 
Pyrolysgaserna drevs ut ur reaktorn och skapade ett svagt undertryck i reaktorn. Ett flöde på 10 kg/h 
olivkärnor per sats tillämpades. Provet pyrolyserades vid 350, 450 och 550 °C med en uppehållstid på 
15 min (Gómez et al. 2016).  
 
Termogravimetriska försök visade att olivkärnorna förlorade större delen av sin volatila massa vid 
lägre temperaturer än andra biomassor som testades, bland annat mandelskal (AS, almond shell) 
som man bör jämföra med då det är den enda biomassan som klassas som jordbruksavfall av de 
biomassor som testades.  
 
Vid varje temperatur mättes utbytet av fast, flytande och gasformig produkt. Under dessa 
processförhållanden gavs det högsta utbytet av bioolja (21,76 mass%) vid 350 °C för att sedan minska 
till 17,24 och 8,81 mass% vid 450 och 550 °C respektive. Värt att notera var att utbytet av biokol inte 
varierade mer än cirka 3 mass% mellan 350 och 550 °C. Istället ökade utbytet av gas från 50,35 till 
66,82 mass%, vilket tyder på att den bioolja som bildas är känslig för temperaturhöjningar (Gómez et 
al, 2016). Produkterna är av högre kvalitet än i experiment utförda av Papanicolaou med flera (2011) 
där en högre HTT på 600 °C gav lägre halt av biokol än samtliga experiment i detta fall.  
 

5.3.2 Fall 5  
Manyà med flera (2014) har undersökt olivavfall (OMW, olive mill waste) från ett tvåstegs 
olivoljesystem i en fastbäddsreaktor vid olika temperaturer och tryck. Partikelstorleken varierade 
från 0,15 - 1,0 cm. Reaktorn var 500 mm lång och hade en innerdiameter på 40,9 mm och var 
elektriskt uppvärmd. Gaserna som producerades transporterades till en separat behållare, en så 
kallad cracking reactor, fylld med partiklar av aluminiumoxid. Detta för att förhindra tjärbildning från 
pyrolysgasen. Resultaten från experimenten visade att utbytet av biokol minskar med ökad 
temperatur och ökat tryck. Att utbytet minskar med ökat tryck är inte vad man enligt litteraturen 
hade kunnat förvänta sig. Försöken visade även att både ökat tryck och temperatur ökar andelen 
fixerat kol i biokolet. Dessutom påverkades utbytet av bioolja negativt av ökat tryck; istället ökade 
utbytet av syntesgas samt halten CH4 i denna vid högre tryck (Manyà, Laguarta, Ortigosa, & Manso, 
2014). 
 

5.3.3 Fall 6  
Ghouma med flera (2017) har utfört experiment med olivavfall från Tunisien. Försöken gjordes 
satsvis med 2 gram åt gången, i en fastbäddsreaktor med längden 300 mm och innerdiametern        
40 mm. Vid 267 och 337 °C förlorade biomassan sin massa med högst hastighet där den lägre 
temperaturen motsvarar nedbrytningen av cellulosa och den andra nedbrytningen av hemicellulosa. 
Jämfört med pyrolys av trädbaserade bränslen sker nedbrytningen av cellulosa och hemicellulosa vid 
lägre temperaturer i experimentet med olivavfall. Detta kan vara en effekt av en högre askhalt i 
olivavfallen som enligt litteraturen kan ha en katalytisk effekt på nedbrytningen av biomassa 
(Ghouma, Jeguirim, Guizani, Ouederni, & Limousy, 2017).  
 

5.4 Solrosskal 
Solfröer är en mycket viktig råvara för oljetillverkning och stora mängder avfall genereras i form av 
fröernas skal. Skalen har tidigare används vid förbränning, men studier av solrosskal som absorbent 
av koppar och tungmetaller har även, i liten utsträckning, utförts (Saleh, El-Refaey, & Mahmoud, 
2016; Strömberg & Svärd, 2012). 
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5.4.1 Fall 7 
Colantoni med flera (2016) har undersökt egenskaper hos biokol producerat från bland annat 
pelleterade solrosskal (SFS, sun flower shell) med storleken 4 mm i diameter vid 400 och 500 °C. 
Slutsatsen blev att biokolets askinnehåll (med höga halter av Ca, K, Mg och P) gör biokolet väl lämpat 
som jordförbättringsmedel. Analys av pyrolysgasen visade att den främst innehöll CO2, CO, CH4 och 
mindre mängder av ättiksyra, metanol, furfural, acetaldehyd och etanol. Halten CO och CH4 i 
pyrolysgasen ökade med ökad pyrolystemperatur (Colantoni et al, 2016). Dock gjordes inga försök för 
att analysera biokolets porositet eller H/C och O/C-förhållande, vilket har stor inverkan på biokolets 
effektivitet som stabil kolsänka och jordförbättringsmedel, se avsnitt 2.4.1. 
 

5.4.2 Fall 8 
Encinar med flera (1997) har undersökt pyrolys av solrosskal vid olika pyrolystemperaturer. Fysiska 
och kemiska egenskaper analyserades för syntesgasen och biokolet. Den fixerade mängden kol visade 
sig ha ett maximumvärde vid cirka 600 °C. Vid högre temperaturer (700 °C) minskade mängden. 
Detta beror förmodligen på att reaktionen: 
 

8 + 8:; → 28: (1) 
	

Reaktionen leder till att mängden fixerat kol i biokolet minskar utan att dess mängd flyktigt innehåll 
påverkas. Detta påverkar också det kalorimetriska värmevärdet (higher heating value, HHV) som är 
beroende av fixerat kol. Vid försöken ändrades syntesgasens sammansättning kraftigt mellan 600 – 
700 °C där halten av H2, CO och CH4 ökar med temperaraturen (Encinar, Beltrán, González, & 
Moreno, 1997). 
 

5.4.3 Fall 9 
Saleh med flera (2016) har undersökt biokol från solrosskal förmåga att adsorbera Cu2+. Biokolet 
jämfördes med obehandlade solrosskal och aktivt kol som referens för att avgöra hur egenskaperna 
hos biokolet utvecklas under pyrolys och sedan för att kunna utvärdera prestandan jämfört med 
aktivt kol. Solrosskalen tvättades med destillerat vatten, torkades och pyrolyserades vid 450 °C under 
15 minuter. Analysen av den specifika ytan på det producerade biokolet och det aktiva kolet gav 
orimligt låga värden (1,8 m2/g för det producerade biokolet och 3,9m2/g för det aktiva kolet), men 
slutsatser kring den relativa ökningen av specifik yta gentemot de obehandlade solrosskalen kan 
ändå dras. Försöken visade att den specifika ytan ökade med 217 % jämfört med de tvättade 
opyrolyserade skalen. Den totala porvolymen ökade och volymen av mikroporer fyrdubblades (Saleh 
et al, 2016). 
 

5.5 Kaffesump 
Kaffesump (ECR, exhausted coffee residue) är rester från kaffebryggning och produceras i stora 
mängder runt om i världen. Hur mycket som produceras varierar självklart beroende på 
bryggningsmetod men det genereras ansenliga mängder avfall för varje kopp kaffe (Murthy & 
Madhava Naidu, 2012). ECR innehåller mycket elementärt kol och skulle därför kunna vara lämplig 
biomassa för pyrolys. Kaffesump även innehåller högre halter protein och koffein än andra biomassor 
och därför högre halt kväve (Kelkar et al, 2015). 
 

5.5.1 Fall 10 
Tsai med flera (2011) har undersökt ECR i Taiwan med målet att använda biokolet som 
jordförbättringsmedel. Proximativ analys och elementaranalys utfördes samt analys av HHV. Även 
kompaktdensiteten testades. ECR hade före experimentet torkats vid 100 °C i 24 h. 
Pyrolystemperaturen, som kom att stor inverkan på det producerade biokolet, var den enda 
parametern som varierades i försöken. Försöken utfördes i en vertikal fastbäddsreaktor. 10 gram ECR 
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analyserades i taget men ett konstant gasflöde av kvävgas på 500 cm3/min. 
Uppvärmningshastigheten var 10 °C /min och HTT varierade mellan 400 - 700 °C. Provet 
pyrolyserades vid HTT i 1 h innan det kyldes till rumstemperatur (T. Tsai et al, 2011). 
 
Analysen visade mycket höga halter flyktiga ämnen jämfört med halten fixerat kol. Dock var 
askhalten mycket låg och innehöll ämnen väl lämpade för jordförbättring. Utbytet efter försöken 
varierade mellan 40 - 25 %, där det lägsta utbytet korresponderade mot den högsta 
pyrolystemperaturen, vilket är i enlighet med tidigare litteratur. HHV ändrades inte markant i 
temperaturintervallet och gick från 31,9 MJ/kg vid 400 °C till 30,4 MJ/kg vid 700 °C. Försöken visade 
även att kompaktdensiteten steg med ökad temperatur och mättes till 2,05 g/cm3 vid 973 K (W.-T. 
Tsai et al, 2011). 
 

5.5.2 Fall 11 
Li med flera (2014) har undersökt ECR:s distribution av biokol, bioolja och syntesgas och mängden 
energi som lagrats i biokolet för pyrolys vid 500 °C med en uppvärmningshastighet på 10 och 60 °C 
per minut. TGA-analyser genomfördes där uppvärmningshastigheterna jämfördes. Skillnaden mellan 
uppvärmningshastigheten var signifikant där en högre uppvärmningshastighet förskjuter topparna till 
en högre temperatur utan att ändra storleken på dem. Detta stämmer överens med vad som 
förväntas enligt litteraturen där värmeöverföringshastigheten i biomassan vid en högre 
uppvärmningshastighet gör att kärnan av partikeln släpar i pyrolyseringsgrad. Energiåtervinningen, h, 
för systemet definierades enligt ekv. 2.  
 

? =
@ABCDEFGHB − @AJBCKJL

@MNCOPLLP
 

                           (ekv.2) 

 
Där QRS$TU%VWS  är energin (HHV) lagrat i pyrolysprodukterna per kg, QRXS$&X7 energiåtgången i form 
av värme för att ta reaktorn från rumstemperatur till 500 °C (beräknat genom att integrera 
värmekapaciteten som funktion av tiden över hela reaktionsförloppet) och Q"#$(6776 den energi 
lagrad i biomassan per kg. 
 
Resultaten visade att 83,4 % av den ursprungliga energin kunde bevaras i produkterna vid en 
uppvärmningshastighet på 10 °C /min. Produkterna är i detta fall samtliga faser (fast, gas och 
flytande). Anmärkningsvärt var att en ökad fukthalt på 10 % ger en minskning i energiåtervinning (Li, 
Strezov, & Kan, 2014). Den höga halten flyktiga ämnen och låga halten fixerat kol i kombination med 
den mycket finfördelade strukturen gör att kaffesump förmodligen är mer lämpat som råmaterial för 
produktion av bioolja istället för biokol. Fall 1 och 2 ovan är utförda vid 500 °C, vilket ofta är optimalt 
för produktion av bioolja. Den låga halten fixerat kol gör att utbytet av högkvalitativt biokol förväntas 
att vara väldigt lågt. Istället produceras mycket gas eller olja som kan ge andra produkter eller 
förbrännas. 
 

5.6 Skal från cashewnötter 
Tillverkning av nötter för matindustrin genererar enorma mängder avfall som vanligen förbränns eller 
återförs till åkrarna där ämnen ackumuleras och kan förorena jorden (Bonelli, 2003). Därmed bör 
pyrolys av detta avfall vara nyttigt både för minskningen av utsläpp av växthusgaser men även 
förbättra jordkvaliteten om det producerade biokolet återförs till marken. Detta eftersom biokolet 
har förmåga att binda vissa föroreningar.  
 

5.6.1 Fall 12  
Bonelli (2003) har undersökt pyrolys av cashewnöts- (CNS, cashewnut shell) och jordnötsskal (PNS, 
peanut shell) vid tre olika pyrolystemperaturer: 350, 550 och 750 °C. Sammansättning och specifik 
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yta mättes på producerat biokol. Försöken visade att biokol från cashewnötsskal hade ett högre HHV 
än biokol från jordnötsskal, vilket kan kopplas till skalens innehåll av fixerat kol där det högre värdet 
hittas i skal från cashewnötter. Mätningarna av den specifika ytan visar att biokol producerat vid   
550 °C har störst specifik yta för båda nötskalen. Minskningen i specifik yta vid den högre 
temperaturen beror enligt Bonelli (2003) på sammanfogningen av mikroporer till större porer vid 
förhöjda temperaturer (Bonelli, 2003). Detta stämmer överens med annan litteratur. 
 

5.7 Kokosnötskal 
Kokosnötsavfall utgör 85% av kokosnötens totala massa och hanteringen av skalen är problematisk. 
På grund av dess tillgänglighet har flera kemikalieutvinningsprocesser utvecklats för kokosnötter, 
men pyrolys för produktion av biokol är mindre utforskat (Ferreira-Leitão et al, 2010).  
 

5.7.1 Fall 13  
Suman och Gutam (2017) har pyrolyserat kokosnötskal (CNS, coconut shell) och analyserat 
egenskaper hos biokolet. Egenskaperna var produkt- och elementarsammansättning, pH samt 
specifik yta (BET). Försöken kördes vid 400, 600, 800 och 1000 °C med en uppvärmningshastighet 
mellan 5 - 15 °C/min, samt uppehållstid på 2 h. Försöken visar att HTT har mycket stor effekt på 
egenskaperna hos det producerade biokolet. Mängden fixerat kol ökar med temperaturen upp till 
1000 °C där det har ett maximalt värde på 83,25 %. Eftersom 1000 °C är den högsta temperatur som 
undersöktes kan inga slutsatser dras angående vilken den högsta lämpliga pyrolystemperaturen är 
för maximalt utbyte av fixerat kol är. Försöken visar att kvaliteten på biokolet ökar med ökad 
temperatur och att temperaturen kan förändra biokolets egenskaper markant (Suman & Gautam, 
2017). 
 

5.7.2 Fall 14  
Sharif med flera (2016) har undersökt temperaturens inverkan på utbytet av biokol från kokosnötskal 
och palmblad vid 300, 400, 500, 600 och 700 °C. Biokolet som producerades av kokosnötskal gav ett 
högre utbyte vilket kopplades till det högre lignininnehållet i kokosnötskalen jämfört med 
palmbladen. Dock gjordes inga analyser för att bestämma sammansättningen på biokolet och 
kvaliteten kan därför inte bestämmas utifrån den studiens resultat (Shariff, Aziz, Saleh, & Ruzali, 
2016). 
 

5.8 Risskal 
Cirka 80 miljoner ton risskal produceras varje år som biprodukt i risodlingar. Vanligen förbränns 
risskal och dess aska återförs till risodlingarna. Risskal karaktäriseras av höga askhalter med ett högt 
innehåll av kisel (Claoston, Samsuri, Ahmad Husni, & Mohd Amran, 2014). 
 

5.8.1 Fall 15 
Claoston med flera (2014) har undersökt HTT:s inverkan på ett antal egenskaper hos biokolet som 
producerades. Försöken utfördes vid 350, 500 och 650 °C. Analys av risskalen och dess biokol 
presenteras i bilaga 2. Försöken bekräftade att HTT har störst inverkan på de fysiska och kemiska 
egenskaperna hos biokol. Biokolet hade mycket höga askhalter (>70 %) för alla temperaturer 
(Claoston et al, 2014). 
 

5.8.2 Fall 16 
Di Blasi med flera (1999) har undersökt utbytet av pyrolysprodukter och biokolets egenskaper vid 
långsam pyrolys av risskal vid temperaturer mellan cirka 380 – 730 °C. Resultatet visade att utbytet 
av bioolja nådde sitt högsta värde vid cirka 600 °C för att sedan minska. Vid höga temperaturer ökade 
utbytet av gas (mass%) på bekostnad av bioolja. Utbytet av biokol mättes till cirka 35 % vid 730 °C. 
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Detta värde kan förefalla högt vid en så hög pyrolystemperatur, men den höga askhalten är den 
bidragande faktorn till detta höga värde. Om askan räknas bort med en MAF-bas nås ett utbyte på 
cirka 17 % (Di Blasi, Signorelli, Di Russo, & Rea, 1999). 
 

5.9 Mandelskal 
Liksom skal från cashewnötter är avfall från mandlar problematiskt då förbränning ger upphov till 
utsläpp av växthusgaser och nedbrytningen av skalen bidrar till föroreningar i jordar (Gómez et al, 
2016). 
 

5.9.1 Fall 17 
Klasson med flera (2015) har undersökt adsorptionsegenskaperna av biokol från mandelskal. 
Mandelskalen som användes delades upp i låg (1,0 mass% aska) och hög askhalt (4,2 % aska). De 
undersökte även hur tvättning av biokolet ändrar biokolets porositet. Tvättningen var tänkt att laka 
ur en del oorganiska ämnen som tidigare hade ockuperat porer. Tvättningen undersöktes för att 
simulera hur biokol som applicerats som jordförbättring skulle påverkas av regnvatten. 
Undersökningen tyder på att porositeten kan förbättras genom att tvätta biokol med hög askhalt 
(Klasson et al, 2015). 
 

5.9.2 Fall 18 
Gomez med flera (2016) har undersökt pyrolys av mandelskal och hur temperaturen påverkar utbytet 
av biokol, syntesgas och bioolja. DSC-analys (differential scanning calorimetry) genomfördes för att 
undersöka biomassans energibehov vid olika temperaturer. På så sätt kunde biomassans endoterma 
och exoterma områden undersökas. I analysen gjordes ingen skillnad mellan den värme som krävdes 
för att värma provet från starttemperatur till pyrolystemperaturen och reaktionsvärmen, och ett 
nollvärde blir då vid den punkt då processens värmebehov är lika stort som värmen från en exoterm 
reaktion. Försöken visade att pyrolysen av mandelskalen uppvisade signifikanta nettoexoterma 
egenskaper vid temperaturer över 550 °C (Gómez et al, 2016). 
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6. Modell 1 Karaktärisering av biokol vid olika HTT 
I detta kapitel presenteras en generell modell för hur biokolets egenskaper ändras med ökad HTT. 
Modellen grundar sig på data inhämtad från relevant litteratur: (H. Abdullah, Mediaswanti, & Wu, 
2010; Hanisom Abdullah & Wu, 2009; Ahmad et al, 2012; Bonelli, 2003; Brown et al, 2006; Caballero, 
Conesa, Font, & Marcilla, 1997; Claoston et al, 2014; Cordero, Marquez, Rodriguez-Mirasol, & 
Rodriguez, 2001; Crombie, Mašek, Sohi, Brownsort, & Cross, 2013; Encinar et al, 1997; Gómez et al, 
2016; Gonzaga, Mackowiak, de Almeida, de Carvalho Junior, & Andrade, 2018; Gray, Johnson, 
Dragila, & Kleber, 2014; Jindo, Mizumoto, Sawada, Sanchez-Moneder O, & Sonoki, 2014; Klasson et 
al, 2015; Kockar, Onay, Putun, & Putun, 2000; J. Lee et al, 2016; Y. Lee et al, 2013; Lua & Yang, 2004; 
Papanicolaou, Xepapadaki, Angelakopoulos, Zabaniotou, & Ioannidou, 2011; Saleh et al, 2016; Spokas 
et al, 2011; Suman & Gautam, 2017; Teng, Lin, & Ho, 1997; Titiladunayo, McDonald, & Fapetu, 2012; 
W. T. Tsai, 2017; Wang, Hu, Zhao, Wang, & Xing, 2013; Özçimen & Ersoy-Meriçboyu, 2010). 
 
Att endast jämföra data med identiska processförhållanden är idealt, men då all undersökt litteratur 
presenterar olika processparametrar är detta inte möjligt. Modellen är således behäftad med 
osäkerhet, men då HTT förväntas vara den parametern med högst inverkan är det ändå möjligt att 
dra vissa slutsatser. Å andra sidan kan modellen, trots olika processparametrar, visa att variationen i 
vissa fall är liten. De undersökta biomassorna har plottats mot liknande biomassor och trämaterial 
som fungerar som intern standard. MATLAB R2017b har använts för att med hjälp av MKN (minsta 
kvadratmetoden) uppskatta ett samband för hur fixerat kol (FC, fixed carbon), flyktiga ämnen (VM, 
volatile matter), aska, kol, syre, väte och specifik yta (BET) ändras med avseende på HTT.  
 
Brist på data vid mycket höga temperaturer gör det svårt att anpassa en kurva av rätt form. Mängden 
fixerat kol förväntas öka med ökad HTT tills ett maximum nås där reaktionen 8+8:2→28:	ger 
upphov till en minskning av fixerat kol. Få datapunkter vid höga temperaturer kan ge upphov till att 
andragradspolynomet som används får en kurva som är allt för extrem relativt till vad som kan 
förväntas. Därför har istället en exponentiell kurvanpassning tillämpats där ett andragradspolynom 
hade varit orimligt. Den exponentiella kurvan passar i de flesta fall mycket bra men ger en falsk bild 
av biokolets beteende vid höga temperaturer. Den exponentiella kurvan planar ut vid höga 
temperaturer och kommer gå asymptotiskt mot ett maximalt värde när temperaturen ökar. Detta 
speglar inte hur biokolet fungerar i verkligheten där mängden elementärt kol kommer att minska vid 
höga temperaturer. Trots detta passar en exponentiell kurva bättre än ett andragradspolynom då 
andragradspolynomet får en för extrem svängning vid högra temperaturer. En exponentiell kurva 
passar således bättre men med begränsningen att den är missvisande vid höga temperaturer. 
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7.  Modell 2: Självförsörjande system 
Då pyrolysprocessen är energikrävande är det möjligt att bränna syntesgasen (och i viss mån 
biooljan) för att få ett självförsörjande system. Med ett självförsörjande system menas att 
energibehovet för reaktorn när den är under kontinuerlig drift kan tillfredsställas genom att 
förbränna den pyrolysgas som bildas i samband med pyrolysreaktionen. För att uppskatta om 
processen är självförsörjande, och i vilken utsträckning, har en modell baserat på en studie av 
Crombie och Mašek (2014) utvecklats. Modellen av Crombie och Mašek (2014) tar inte hänsyn till 
den ökade energimängden som krävs för uppvärmning av biomassan vid högre pyrolystemperaturer. 
Ingen hänsyn tas heller till eventuella energiförluster från reaktorn. Enkla uppskattningar har gjorts 
för att implementera den extra energiåtgången från uppvärmningen av biomassan. Energiförluster 
från reaktorn är beroende av reaktortyp och processförhållanden varför en exakt verkningsgrad är 
svår att uppskatta. Därför har energiförlusterna endast inkluderats i ett demonstrativt syfte, men 
visar ändå att detta är en faktor som bör betraktas vid fullstor skala på reaktorn.  
Reaktionens energibehov antas vara beroende av biomassans HHV och ligga mellan 6 - 15 % av 
biomassans HHV (Crombie & Mašek, 2014). Det undre värdet (6 %) blir en optimistisk uppskattning 
medan den övre gränsen (15 %) blir ett ”worst case scenario”. Om syntesgasens energiinnehåll når 
över den övre gränsen bör systemet med stor sannolikhet vara självförsörjande. Utöver reaktionens 
energibehov bör energin för att värma upp biomassan till HTT från 120 °C även uppskattas. Värdet 
120 °C används för att undvika att beräkna energin som krävs för att förånga vattnet i biomassan. 
Därav är räknebasen i denna modell 1 kg torr biomassa.  
 
Övre gräns:  

Y ∙ Z[\ = ]0,15 ∙ ``a" + 8b"(dR − 120)f ∙ gh [MJ/Rb]   (ekv. 3) 
 
Undre gräns:  
 

Y ∙ Z[; = i0,06 ∙ ``a" + 8b"]dR − 120fk ∙ gh [MJ/Rb]   (ekv. 4) 
 
Energi i syntesgas: 

Zl67 = !l67 ∙ m`al67 ∙ gh [MJ/Rb]    (ekv. 5) 

 

nop − Zqrstu	vw5	xsäzv	{z	sr{x|ws	(özsr	tsäqv)[�Ä/gh] 

noÉ − Zqrstu	vw5	xsäzv	{z	sr{x|ws	(ÑqÖsr	tsäqv)[�Ä/gh] 

ÜÜá" − à{âwsu5r|suvx{	zäs5rzäsÖr|	äös	huw5{vv{	[�Ä/gh] 

ãÜáåPL − Zäärx|uz|	zäs5rzäsÖr	äös	vçq|rvt{v	[�Ä/gh] 

éA − èçswâçv|r5brs{|Ñs	[°	8] 

? − arsxquqtvts{Ö 

êåPL − ë|hç|r	vçq|rvt{v	[5{vv%] 

oM − gäxqrh{v	(1	xt	|wss	huw5{vv{) 
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8. Resultat 
Fallstudien bekräftade till stor del det som litteraturstudien visade. Av de undersökta 
processparametrarna har HTT visat sig vara den som är lättast att kvantifiera. Detta på grund av att 
det är den mest undersökta parametern i tidigare studier. Utbytet av bioolja når i de flesta fall ett 
optimum vid 400 - 600 °C. Kvaliteten av denna olja undersöks dock inte. Halten fixerat kol förefaller 
ha ett maximum som beror av temperaturen och biomassans egenskaper. Halten fixerat kol ökar 
med temperaturen för att sedan nå ett maximum. Efter denna punkt minskar halten fixerat kol. 
Samma sak gäller för den specifika ytan som också är temperaturbegränsad. Högre lignininnehåll 
påverkar både utbytet och den specifika ytan positivt. Tvättning av både biomassan och biokolet kan 
ge upphov till en högre specifik yta då tilltäppta porer frigörs. Ett högre tryck förväntas enligt 
majoriteten av litteraturen ha en positiv inverkan på utbytet av biokol, men som det motsatta visas i 
en studie som beskrivs i avsnitt 5.3.2, där ökat tryck har en negativ inverkan på utbytet. Detta tyder 
på att det finns samspelseffekter mellan trycket och någon annan parameter.  
 
Många av biomassorna har inget annat användningsområde än förbränning och/eller som 
näringstillskott inom jordbruket. Effektiviteten av den senare kan diskuteras, men biokol som 
ersättning för detta bör ge bättre jordegenskaper och dessutom förhindra ackumulation av 
tungmetaller. Olivavfall har visat sig ha fytotoxiska egenskaper varför omhändertagning torde vara 
ett bra alternativ, både för miljö och hälsa (Williams et al, 2017). Omhändertagning av dessa 
råmaterial leder till minskade CO2-utsläpp eftersom elementärt kol lagras under en längre tid i biokol 
än i motsvarande biogena råvaror och generar även i vissa fall ytterliga miljö- och hälsonyttor.  
 

8.1 Kvalitativ utvärdering av parametrar 
Mängden data om parametrarnas inverkan är för liten för att göra en kvantitativ bedömning av deras 
respektive inverkan. 
Tabell 1 Kvalitativ utvärdering av parametrar hos process och biomassa som har inverkan på biokolets kemiska och 
fysiska egenskaper. Positiv (+) och negativ (-) inverkan på egenskaperna i kolumn 1, ses i kolumn 2 - 7.   

 HTT HR Uppehållstid Tryck Partikelstorlek Askhalt 
Utbyte 
Biokol 

- - - + + +b 

Utbyte 
Bioolja 

+a  - -  -b 

Utbyte 
Syntesgas 

+  + +  +b 

VM -    +  
FC +a      

C +a + +    
H - - -    
O - - -    

H/C - - -    
O/C - - -    

Densitet +      
BET +a - + - - - 

a Når ett maximum vid temperatur som är specifik för biomassan, för att sedan minska. 

b Beror av askans sammansättning. 
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8.2 Modell 1 
En modell för hur temperaturen påverkar olika parametrar i biokolets sammansättning har tagits 
fram genom att jämföra data från relevant litteratur. Ekvationer har tagits fram genom en 
uppskattning med minstakvadratmetoden.  
 

Nedan visas några av de grafer från datasammanställningen och modelleringen som har gjorts. 
Samtliga grafer ses i bilaga 3, 4 och 5. Ur figurerna i bilaga 3 ses ett svagt samband mellan goda 
egenskaper på biokolet och biokolets ursprung. Generellt ges goda egenskaper hos biokolet av 
nötskal av olika typer, i synnerlighet jordnötsskal. 

 

Figur 1:  Generell modell för andelen fixerat kol i biokol vid ökad pyrolystemperatur. 
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Figur 2. Generell modell för andelen flyktiga ämnen i biokol vid ökad pyrolystemperatur. 

 

Figur 3. Generell modell för andelen elementärt kol i biokol vid ökad pyrolystemperatur. 
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Figur 4 Generell modell för andelen elementärt väte i biokol vid ökad pyrolystemperatur. 

 

 

Figur 5. Generell modell för andelen elementärt syre i biokol vid ökad pyrolystemperatur. 
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Figur 6. Generell modell för biokolets specifika yta vid ökad pyrolystemperatur. 

Samtliga kurvanpassningar presenteras med ett övre och undre konfidensintervall med 95% 
säkerhet. Koefficienter och konfidensintervall presenteras i tabell 1 och 2. 
 
Tabell 2. Koefficienter för andragradspolynomet í = {d; + hd + ì som beskriver kurvanpassningen 
till den generella modellen för andelen fixerat kol och kol (Y) som funktion av pyrolystemperaturen 
(T). Även inkluderat är de övre och undre gränserna för koefficienternas konfidensintervall med 95% 
säkerhet. 

 a +/- 95& 
konf. 

B +/- 95% 
konf.  

C +/- 95% 
konf. 

Fixerat kol −1,63
∙ 10ïñ 

−2,52
∙ 10ïñ

/−7,30
∙ 10ïñ 

0,26 0,16/0,37 −16,17 −46,3
/13,96 

Kol −1,72
∙ 10ïñ 

−2,37
∙ 10ïñ

/−1,08
∙ 10ïñ 

0,24 0,17/0,31 9,43 −7,91
/26,8 

 

 

 

 

 



25 
 

Tabell 3. Koefficienter för exponentialfunktionen í = {r"õsom beskriver kurvanpassningen till den 
generella modellen för koncentrationen av flyktiga ämnen, väte, syre och specifik yta (Y), som 
funktion av pyrolystemperaturen (T). Även inkluderat är de övre och undre gränserna för 
koefficienternas konfidensintervall med 95% säkerhet. 

 A +/- 95% konf b +/- 95 % konf 
Flyktiga 
Ämnen 

285,2 191,4/379,1 −5,66 ∙ 10ïú 6,50 ∙ 10ïú/4,81
∙ 10ïú 

Väte 15,9 10,7/21,1 −3,78 ∙ 10ïú −4,58
∙ 10ïú	/2,99
∙ 10ïú	 

Syre 121,5 65,9/177,1 −4,73 ∙ 10ïú −5,87
∙ 10ïú/−3,59
∙ 10ïú 

Specifik Yta 6,55 −1,38/14,5 −5,27 ∙ 10ïú −3,60
∙ 10ïú/−6,94
∙ 10ïú 

 

8.3 Modell 2 
Värden från modell 2 kan med hjälp av data från litteratur plottas i 3D -grafer för att ge en överblick 
över huruvida energiinnehållet i syntesgasen står i proportion till energibehovet i reaktorn vid olika 
pyrolystemperaturer och uppehållstider. Figur 8 fungerar som en standard med data från Crombie 
och Mašek (2014) vars arbete med bland annat tallflis denna modell är baserad på. 
Överskottsenergin illustreras i stapeldiagram där ett positivt värde innebär att förbränning av 
syntesgasen producerar mer värme än rektorn kräver, och ett negativt värde tvärt om. 
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Figur 7: Modell för jämförelse av syntesgasens energiinnehåll med reaktorns energibehov vid pyrolys 
av tallflis vid olika pyrolystemperaturer och uppehållstider.  

 

Figur 8: Stapeldiagram av överskottsenergin efter pyrolys av tallflis vid olika pyrolystemperaturer och 
uppehållstider. 
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Figur 9: Modell för jämförelse av syntesgasens energiinnehåll med reaktorns energibehov vid pyrolys 
av mandelskal vid olika pyrolystemperaturer och uppehållstider. 

 

Figur 10: Stapeldiagram av överskottsenergin efter pyrolys av mandelskal vid olika 
pyrolystemperaturer och uppehållstider. 
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Figur 11: Modell för jämförelse av syntesgasens energiinnehåll med reaktorns energibehov vid pyrolys 
av olivkärnor vid olika pyrolystemperaturer och uppehållstider. 

 

 

Figur 12: Stapeldiagram av överskottsenergin efter pyrolys av olivkärnor vid olika 
pyrolystemperaturer och uppehållstider. 



29 
 

9. Diskussion 
Modell 1 är känslig för avvikande värden då antalet datapunkter är för få för att modellen ska kunna 
klassas som robust. Särskilt påtagligt är detta vid högre temperaturer där få experiment är utförda. 
Avvikande värden vid högre temperaturer har därför kraftig inverkan på kurvans utseende. 
Modellerna är därför mer säkra vid måttliga temperaturer (cirka 500 °C) där flest experiment är 
utförda. Modellen för specifik yta har färre datapunkter än de andra parametrarna och är därför den 
med högst osäkerhet. Däremot kan man ändå se en trend där flertalet av alla höga värden hittas vid 
temperaturer över 500 °C. Vad modellen dock inte visar är den extrempunkt som inträffar vid höga 
temperaturer då porväggarna smälter och bildar makroporer ur mikroporer och därmed minskar den 
specifika ytan hos biokolet. Denna effekt ska enligt litteraturen inträffa vid höga temperaturer. Var 
denna maxtemperatur hittas verkar vara mer av ett ”case by case” och kräver, liksom alla andra 
parametrar, en specifik studie med laboratorieförsök för att långtgående slutsatser ska kunna dras.  

 
Modell 2 beskriver systemnyttan för ett fall där all syntesgas är tänkt att förbrännas för att driva 
processen och för att tillverka fjärrvärme. Detta behöver inte vara den bästa lösningen om man ser 
till alla nyttor som kan uppnås. M. Larsson med flera (2013) föreslår alternativa processutformningar 
där pyrolysgasen upparbetas till biometan istället för att brännas. Istället för att använda 
pyrolysgasen som värmekälla för pyrolysprocessen, eldas externt bränsle för att driva processen 
(Larsson, Görling, Grönkvist, & Alvfors, 2013). 
 
Vilken den bästa biomassan är för pyrolys beror på flera faktorer. Till att börja med kan man definiera 
vilka krav man vill ha på slutprodukten baserat på användningsområdet. Om biokolet ska användas 
som utfyllnadsmassa i betong bör till exempel halten av det ändliga grundämnet fosfor vara lågt. Ska 
det istället användas som jordförbättring krävs en viss halt fosfor. Vidare bör man ta hänsyn till andra 
aspekter: miljö, till vilken grad processen blir självförsörjande, ekonomi och andra eventuella nyttor. 
Man bör även ta hänsyn till hur biokolets egenskaper ändras under transport och hantering samt 
under dess användning. 
 
Ur fallstudien kan en del skillnader och likheter jämfört med litteraturstudien beaktas. Framför allt 
avviker pyrolys av kokosnötskal från de resultat man kan förvänta sig enligt litteraturen, se bilaga 3 
för en jämförelse mellan biokol tillverkat av biomassorna. Dock är denna data endast hämtad från en 
rapport och kräver fler försök innan slutsatsen dras att kokosnötskal uppvisar annat beteende under 
pyrolys.   
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10. Slutsats 
En litteraturstudie har gjorts med fokus på att undersöka de parametrar som påverkar biokols 
egenskaper. Pyrolystemperaturen (HTT) har varit den parameter som har varit mest dokumenterad i 
tidigare litteraturstudier och således den som generat mest data i den litteratur som finns med i det 
här examensarbetet. Litteraturstudien har visat på en mängd variabler, både hos processen och i 
biomassan, som påverkar kemiska och fysiska egenskaper hos biokol. Data om HTT:s inverkan på 
fixerat kol, flyktiga ämnen, askhalt, koncentration av kol, väte, syre och värden på specifik yta hos 
biokolet har samlats. Denna data har använts för att göra kurvanpassningar för att kunna beskriva 
utfallet på ovanstående faktorer med en enkel ekvation med HTT som variabel. Modellen för flyktiga 
ämnen visade sig vara den med minst spridning i datan och är därför den modell med högst 
tillförlitlighet. Dock bör samtliga modeller ses som tentativa då processparametrarna från den 
inhämtade datan har varierat. 
 
Systemnytta i form av självförsörjande process har kvantifierats med en modell som beskriver 
förhållandet mellan energin i syntesgasen, reaktorns energibehov och den överskottsenergi som 
eventuellt blir över efter reaktorn. De biomassor som har undersökt har de kunnat uppfylla en 
självförsörjande process vid temperaturer över 400 °C. Mer data om de andra biomassorna krävs för 
att kunna bekräfta att detta gäller samtliga undersökta biomassor. 
 
För varje biomassa har ett antal fall undersökts för att ge inblick i verkliga tillämpningar. Denna 
fallstudie visar att biomassor som från början har en fast struktur med låg fukthalt har goda 
förutsättningar för att producera biokol av hög kvalitet under förutsättningen att askhalten är låg. 
Biomassor som fiberslam och kaffesump, som har hög fukthalt och är mycket finfördelade, lämpar sig 
förmodligen bättre för pyrolys där den huvudsakliga produkten är bioolja. Dessutom är den mycket 
finfördelade strukturen av kaffesump väl lämpad för snabb pyrolys som kräver små partiklar för att 
underlätta värmetransporten.  
 
Fallstudien och modell 1 visar att utöver fiberslam, ligninpellets, olivavfall, solroskal och kaffesump 
kan ytterligare råmaterial med fördel användas för produktion av biokol. Olika typer av nötskal har 
exempelvis visat goda egenskaper och finns tillgängliga i stora volymer.   
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Bilaga 1: Data över biokol 
Källa  Biomassa Temp 

[°C] 
VM 
(mass%) 

FC 
(mass%) 

Aska 
(mass%) 

MC 
(mass%) 

C 
(mass% 
maf) 

H 
(mass% 
maf) 

O 
(mass% 
maf) 

N 
(mass% 
maf) 

H/C O/C BET 
(m2/g) 

Utbyte 
Biokol 
(mass%) 

Utbyte 
Bioolja 
(mass%) 

Utbyte 
Syntesgas 
(mas%) 

LHV 
Syntesgas 
(MJ/kg) 

(Gómez et al, 
2016) 

OK 350 17,08 81,37 1,55 3,29 84,30 3,11 12,22 0,31    27,89 21,76 50,35 7,95 
450 11,71 86,65 1,64 2,85 87,93 2,55 9,12 0,35    24,91 17,24 57,85 11,90 
550 6,44 91,65 1,91 3,34 90,83 1,64 7,11 0,37    24,37 8,81 66,82 13,52 

(Manyà et al, 
2014) 

OMW 400         1,44 0,54      
500         0,96 0,39      
600         0,84 0,30      

(Ghouma et al, 
2017) 

OMW 600           88     

(Papanicolaou 
et al, 2011) 

OK 600     66,98 0,96 30,5 1,56 0,17 0,34  26    

(Colantoni et 
al, 2016) 

SFS 400   7,53  70,26 4,47 23,98 1,29    36,17    
500   9,49  72,10 3,69 22,82 1,39    33,19    

(Encinar et al, 
1997) 

SFS 400 43,1 47,4 9,5             
500 27,7 60,4 11,9             
600 12,4 76,6 11,0             
700 12,3 66,0 21,7             

(Saleh et al, 
2016) 

SFS 450 38,99  1,55  52,64 0,70 21,80 0,91    59,46    

(W.-T. Tsai et 
al, 2011) 

ECR 400            38,6    
500            29,8    
600            28,0    
700            26,6    

(Li et al, 2014) ECR 500   6,1 6,6 87,5 3,1 5,0 4,4    22,6 65,2 12,2 14,84 
(Bonelli, 2003) HNS 350 49,0 49,6 1,4  78,7 4,5 16,3 0,5        

550 14,0 81,5 4,5  93,1 2,2 3,2 0,7        
750 7,2 89,6 3,2  96,0 0,6 2,4 1,0        

PNS 350 55,2 42,3 2,5  70,6 4,7 23,5 1,2        
 550 41,0 55,1 3,9  85,1 2,2 11,5 1,2        
 750 38,0 57,0 4,2  84,6 0,8 13,7 0,9        

(Suman & 
Gautam, 2017) 

CNH 400 30,56 43,17 26,27  47,92a 3,50a 47,06a 1,34a 0,07 0,98 39,57 43,33    
600 20,82 57,19 21,99  58,43a 3,01a 37,38a 1,02a 0,05 0,64 120,73 36,00    
800 5,33 77,35 17,32  67,31a 2,67a 28,98a 0,87a 0,04 0,43 256,60 34,00    
1000 4,72 83,25 12,03  74,08a 2,50a 22,74a 0,50a 0,03 0,31 590,41 31,00    

(Shariff et al, 
2016) 

CNH 300            52    
400            37    
500            33    
600            31    
700            29    



 
 

(Claoston et al, 
2014) 

RH 350   52,87  47,99 5,27 46,01 0,73 1,32 0,72 32,70 50,67    
500   61,33  44,64 3,96 50,63 0,77 1,06 0,85 230,91 34,63    
650   72,54  42,95 2,11 54,41 0,53 0,59 0,95 261,72     

(Di Blasi et al, 
1999) 

RH 730     51,52 2,14 9,77 0,46        

(Gómez et al, 
2016) 

AS 350 31,85 65,95 2,21 3,70 76,41 3,91 19,34 0,29    29,09 22,79 48,12 2,67 
450 14,42 83,39 2,19 3,97 86,60 2,84 10,12 0,38    24,81 21,11 54,09 13,36 
550 8,86 88,02 3,12 3,86 90,39 2,05 7,09 0,42    21,81 17,27 60,93 14,31 

(Zhang et al, 
2015) 

LS 200 35,08 25,18 35,86  30,33 5,00 46,38 4,85    81,99    
400 20,83 33,56 45,61  33,58 1,82 27,91 3,65    58,51    
600 7,05 36,83 56,13  34,52 1,09 25,49 2,79    52,99    

amol% 

  



 
 

Bilaga 2: Data över biomassa 
Källa Biomassa VM 

(mass%) 
FC 
(mass%) 

Aska 
(mass%) 

MC 
(mass%) 

C   
(mass% 
maf) 

H 
(mass% 
maf) 

O 
(mass% 
maf) 

N 
(mass% 
maf) 

HHV 
(MJ/kg) 

LHV 
(MJ/kg) 

Lignin 
(mass%) 

Cellulosa 
(mass%) 

Hemicellulosa 
(mass%) 

(Gómez et al, 
2016) 

OK 78,36 20,24 1,40 7,91 49,79 6,07 43,98 0,10  17,94    

(Manyà et al, 
2014) 

OMW 63,61 17,27 2,27 16,85 42,0 5,99 48,83 3,18      

(Ghouma et al, 
2017) 

OMW   1,86  43,13 7,17 46,49 0,46      

(Papanicolaou 
et al, 2011) 

OK 75,56 16,39 3,46 4,59 48,61 6,41 43,41 1,57 20 18    

(Strömberg & 
Svärd, 2012) 

OMW 78,5  8,5 13,9 51,7 6,2 41,2 1,6      

(Encinar et al, 
1997) 

SFS 76,2 13,3 10,5  44,2 4,6 50,4 0,7 11,5     

(Saleh et al, 
2016) 

SFS     40,00 0,70 46,50 1,03      

(Strömberg & 
Svärd, 2012) 

SFS              

(W.-T. Tsai et 
al, 2011) 

ECR 79,52 8,23 0,73 11,52 52,54 6,95 34,82 3,46   39,4 47,2 

(Li et al, 2014) ECR 82,0 16,3 1,7 8,1 54,5 7,1 34,2 2,4 23,2     
(Bonelli, 2003) HNS 68,9 30,0 1,1  50,9 5,9 42,8 0,4 19,9     

PNS 84,9 13,4 1,7  47,4 6,1 44,4 2,1 18,6     
(Suman & 

Gautam, 2017) 
CNH 82,94 16,14 0,92  47,00 6,07 46,60 0,21      

(Shariff et al, 
2016) 

CNH 84,13 15,54 0,33 0,18 47,36 1,43 44,16 7,02   28,33 33,61 22,03 

(Claoston et al, 
2014) 

RH     38,8 5,3 55,48 0,42      

(Di Blasi et al, 
1999) 

RH   15,3 7,0 40,3 5,7 53,7 0,30   14,3 24,3 24,3 

(Gómez et al, 
2016) 

AS 82,14 17,31 0,55 7,63 49,27 6,06 44,49 0,12  17,92    

(Zhang et al, 
2015) 

LS 48,84 25,18 32,98  25,74 5,00 46,38 4,85      



 
 

Bilaga 3: Modell 1 - Data från alla biomassor 

 

 



 
 

 

 



 
 



 
 

 

  



 
 

Bilaga 4: Modell 1 – Ligninhaltens inverkan 



 
 



 
 



 
 

 

 

  



 
 

Bilaga 5: Modell 1 – Askhaltens inverkan 



 
 



 
 

 

 


