
 
 

Karlstads universitet 651 88 Karlstad 
Tfn 054-700 10 00 Fax 054-700 14 60 

Information@kau.se www.kau.se 
 

 

 

 

 

Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap 

Miljö- och energisystem 

 

 

Julia Botström 

 

Biodieseltillverkning av lignin från 

pappers- och massaindustrin 

Framställning, LCI och kostnadsanalys 

 

Production of Biodiesel with lignin from the pulp- and 

paper industry 

Preparation, LCI and Cost Analysis 

 

Examensarbete 22,5 hp 

Högskoleingenjörsprogrammet i energi- och miljöteknik 

 

Juni 2015 

Handledare: Helen Williams 

Examinator: Lena Stawreberg 



 
 

 



 
 

Sammanfattning 

Att minska användningen av petroleumbaserade bränslen och hitta förnybara alternativ till 

drivmedel rankas som en av de största utmaningar människan står inför. Tidigare försök har 

gjorts av Sun et al. (2014) i Kina där de framgångsfullt blandat lignin i diesel för att skapa en 

ny sort av biodiesel. Försöken har återskapats för att framställa biodiesel på lignin från 

Sverige. 

För att få lignin att blanda sig med diesel behöver det först lösa sig i vatten och detta görs 

genom att används en process som kallas oxidativ ammonolys. Under denna process har 

parametrar som pH-värdet på blandningen, reaktionstiden under omrörning samt 

vattenhalten i det slutliga provet varierats. För att se hur mycket som löst sig filtrerades 

proverna. Nästa steg i processen är att få lignin-vattenblandningen och diesel att blanda sig 

och skapa en mikroemulsion. Detta görs genom kraftig omrörning samt med hjälp av 

sonikering. Stabiliteten på dessa prov utvärderades. 

Genom att göra en livscykelinventering och jämföra lignindiesel med petroleumbaserat 

diesel om lignindieselframställningen har en mindre miljöpåverkan. En kostnadskalkyl som 

jämför dessa två visar hur stor skillnaden i priset blir. 

Resultatet visar att det är möjligt att lösa lignin i diesel till nästan 100 % vid hög vattenhalt 

samt högt pH. I tillägg till detta har lignindiesel 13,5% mindre utsläpp av CO₂ ekvivalenter 

under framställning jämfört med den som sker under framställningen av petroleumbaserat 

diesel. I dagsläget är det ett dyrt drivmedel och subventionering behövs för att det ska kunna 

konkurrera på den svenska marknaden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

  



 
 

Abstract 

The problem with reducing the use of petroleum-based fuels and finding renewable 

alternatives ranks as one of the greatest challenges facing mankind. Earlier attempts have 

been made in China where they have successfully mixed Lignin in Diesel and created a new 

kind of biodiesel (Sun et al. 2014). Attempts have in this study been made to produce 

Biodiesel on Lignin from Sweden. 

Lignin doesn´t dissolve in water so a process known as oxidative ammonolysis is used to 

increase Lignins solubility. During these process different parameters such as the pH of the 

mixture, the reactiontime during stirring, and the water content of the final sample is varied. 

To be able to see how much of the lignin that was dissolved the samples were filtered. The 

next step in the process is to get the lignin-water mixture and diesel to mix and create a 

micro emulsion. This is done by vigorous stirring and by using sonification. The stability of 

these samples was evaluated. 

By making a life cycle inventory and compare the Lignin Diesel with petroleum-based Diesel 

you can be able to see if Lignin Diesel production has less impact on the environment than 

the production of petroleum-based Diesel. A cost analysis that compares these two was 

made. 

The result shows that it is possible to solve Lignin in Diesel to almost 100% with high water 

content and a high pH value. It also shows that during the production Lignin Diesel has 13.5% 

less emission of CO₂ equivalents compared to fossil Diesel. In the current situation, it is an 

expensive fuel and subsidies are needed to be able to compete in the Swedish market. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 



 
 

Förord 

Examensarbetet har genomförts i samarbete med COWI AB och samtliga laborationer har 

genomförts på Karlstad Universitet.  

Jag vill tacka samtliga på COWI AB's kontor i Karlstad men speciellt Alina Hagelqvist som 

stöttat och svarat på alla frågor som dykt upp under vägen. Tack till Niklas Berglin som tog 

emot oss och visade Lignoboost pilotanläggning vid Bäckhammars bruk. Tack också till 

Bycosin, Lignoboost och Clean Flow Black som hjälpt till med material för att kunna 

genomföra studien.  

Detta examensarbete har redovisats muntligt för en i ämnet insatt publik. Arbetet har 

därefter diskuterats vid ett särskilt seminarium. Författaren av detta arbete har vid 

seminariet deltagit aktivt som opponent till ett annat examensarbete.  
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1. Inledning 

 

I januari 2014 släppte EU-kommissionen ett förslag om att utsläppen av koldioxid skulle 

minska med 40 % fram till år 2030 jämfört med år 1990. För att kunna nå detta mål behöver 

användningen av förnybar energi öka till 27 % (SPBI 2014). Transportsektorn globalt står idag 

för 20 % av utsläppen av växthusgaser och man förväntar sig att detta kommer öka när nya 

växande ekonomier som Kina och Indien utvecklas. Detta betyder att problemen med att 

hitta rena och förnybara energikällor rankas som en av de största utmaningar människan 

står inför på medellång till lång sikt (Mata et al. 2010).  

Många har valt att forska på biodiesel som ett alternativ till drivmedel från fossila källor då 

dess fysiska egenskaper liknar petroleumbaserat diesel. Detta underlättar en övergång då 

användningen av biodiesel inte kräver några ändringar i dieselmotorn eller infrastrukturen 

för distribution och lagring jämfört med petroleumbaserat diesel (Monteiro et al. 2008; 

Mata et al. 2010). I år 2014 stod biodrivmedel för 3 % av den totala användningen av 

drivmedel globalt. I Sverige har vi haft en högre andel användning av förnybart drivmedel 

och detta uppgick till 9,8 % under 2014 (SPBI 2014).   

I artikeln "Preparing, Characterizing, and Evaluating Ammoniated Lignin Diesel from 
Papermaking Black Liquor" av Sun et al. (2014) har man lyckats att blanda lignin i diesel vilket 
skulle kunna minska användningen av petroleumbaserat diesel. Lignin är ett av ämnena som 
finns i svartlut och detta är en restprodukt från pappers- och massaindustrin. Lignin har ett 
högt energiinnehåll och idag förbränns det i sodapannor på bruken och ger energi som 
används i processen för framställning av papper och massa. Dock utgör många sodapannor 
en flaskhals som förhindrar bruken från ökad produktion då de inte klarar av att bränna allt 
lignin. Genom att utvinna ligninet från svartluten löses detta problem, vilket betyder att 
produktionen av papper och massa också gynnas(Berglin 2015). Globalt tillverkas 1,3 
billioner ton svartlut per år vilket leder till att det är det femte viktigaste bränslet i världen 
efter kol, olja, naturgas och bensin (Tran & Vakkilainnien 2011). Därför borde lignin inte 
längre ses som en restprodukt från pappers- och massa industrin utan som en värdefull 
råvara och mycket forskning pågår runt detta ämne.  

Sverige är den tredje största exportören av papper och massa i världen och år 2013 fanns 
det totalt 51 pappers- och massabruk i landet (Auhorn & Niemelä 2007; Skogsstyrelsen 
2014).  Ligninet från dessa pappers- och massabruk har ett energiinnehåll som motsvarar 70 
% av Sveriges drivmedelsbehov (Renfuel 2015).  

 

1.1 Syfte 

Att hitta alternativa förnybara drivmedel bidrar till att minska användningen av fossila 

bränslen vilket är viktigt för en hållbar utveckling. Svartlut är en biprodukt från 

pappersmassaindustrin som i Sverige förbränns i sodapannor idag men metoder finns för att 

utvinna det energirika ligninet ur detta. Ett försök att använda detta lignin för att producera 

biodiesel har tidigare gjorts i Kina av Sun et al.(2014) . Ett lyckat försök att framställa 
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biodiesel från lignin hämtat från svensk pappers- och massaindustri kan leda till att 

användningen av fossila bränslen minskar. 

1.2 Mål 

 Producera biodiesel av lignin hämtad från den svenska pappersmassaindustrin.  

 Göra en kostnadskalkyl över lignindieseln.  

 Utföra en livscykelinventering baserad på CO₂ ekvivalenter för lignindiesel och 

jämföra med fossilt diesel samt utvärdera om framställningen av lignindiesel skulle 

minska utsläppen av växthusgaser. 
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2 Bakgrund 

2.1 Biodiesel 

För över 100 år sedan provade Rudolf Diesel att köra sin dieselmotor på vegetabiliska oljor 

och det fungerade. Dock var de petroleumbaserade bränslena billigare så under 1930-1940 

talet så användes detta bränsle endast ett fåtal gånger (Ma & Hanna 1999).  

Idag finns flera olika typer av biodrivmedel och de som används främst i Sverige är etanol, 

fettsyrametylestrar (FAME), biogas och hydrogenated vegetable oils (HVO) (Statens 

energimyndighet 2012).  Etanol produceras under jäsning av socker och andra kolhydratrika 

råvaror, exempel på detta är majs, sockerbetor, spannmål och sockerrör. FAME är en typ av 

biodiesel som framställs ur olika typer av oljeväxter som exempelvis raps, solros och soja, 

det kan även framställas ur animaliska oljor. I Sverige är den typ av FAME som är tillverkad 

från raps vanligast och denna produkt kallas rapsmetylester (RME). Biogas bildas genom 

rötning av slam eller termisk förgasning. HVO tillverkas med samma råvaror som FAME men 

på ett sätt så att kolvätekedjorna blir identiska med dieselolja och kan därmed blandas in i 

diesel i större mängd än FAME (Statens energimyndighet 2014). Figur 1 visar andelen av de 

olika drivmedel som användes i Sverige under 2013. 

 

Figur 1. Drivmedelsanvändning Sverige 2013 (SPBI 2014).  

Mellan åren 2006 och 2010 fördubblades produktionen av biodrivmedel globalt men 

stannade upp igen under 2011-2012. Under 2013 ökade biodrivmedelsmarknaden något 

återigen och stod då för 3 % av drivmedelsanvändningen globalt, en siffra som tros öka till 8 

% till år 2035 (SPBI 2014). I Sverige har de totala utsläppen av koldioxid minskat med 940 000 

ton koldioxidekvivalenter vid utbyte från fossila drivmedel till biodrivmedel. Det som 

påverkar användningen av biodiesel är främst kostnaden (Statens energimyndighet 2012).  
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2.2 Lignin 

År 1838 genomförde forskaren Anselme Payen experiment som visade att träd innehåller 

cellulosa samt en oxiderbar beläggning, beläggningen fick senare namnet lignin (McCarthy & 

Islam 1999). Lignin har flera viktiga biologiska uppgifter i ett träd. I samarbete med 

polysackarider är ligninet det som ger styvhet till stammen så att trädet kan växa mot solen 

samt att det fungerar som ett effektivt lim som håller ihop cellerna i trädet. Lignin gör även 

cellerna hydrofoba vilket är viktigt för vatten- och näringstransporten (Henriksson 2010).  

Lignin står för ungefär 30 % av det biologiska kolet i biosfären och uppbyggnaden ser olika ut 

beroende på vilket träslag det kommer från (Boerjan et al. 2003). Den har ingen regelbunden 

struktur som exempelvis protein och cellulosa utan varierar i både komposition och struktur 

(Ralph et al. 2004). Lignin är en hydrofob polymer uppbyggd av tre olika monomorer: 

sinapylalkohol, koniferylalkohol och parakumarylalkohol. Med hjälp av kol-syre och kol-kol 

bindningar sammanlänkas monomorerna med fenylpropan som tvärbinder med 

polysackaridkedjor, se figur 2 (Kim et al. 2014).  

 
Figur 2. Exempel på den komplexa ligninstrukturen (Henriksson 2010).   

Den svenska tallen och granen består till ca 27 % av lignin medan halten lignin i björk är 

något lägre, runt 20 % (Skogssverige 2014) . Virke delas ofta upp i hardwood och softwood 

där hardwood är främst lövträd och softwood främst barrträd. Uppbyggnaden av lignin i 

dessa skiljer sig åt då softwood består till största del av koniferylalkoholer samt små 

mängder parakumarylalkohol. Medan hardwood främst består av nästan lika stora delar 
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koniferylalkohol som sinapylalkohol (Henriksson 2010). I de nordiska länderna används 

främst softwood som ger ett starkt papper. I artikeln av Sun et al. (2014) där man tidigare 

lyckats skapa ett lignindiesel använder sig av ett lignin från poppel, som är en typ av 

hardwood (SkogsSverige ; Sun et al. 2014).  

2.2.1 Massa- och papperstillverkning 

Lignin utvinns från pappers- och massaindustrin och den årliga globala produktionen av färsk 

pappersmassa ligger på runt 190 miljoner ton. Framställningen av pappersmassa kan ske 

antingen mekaniskt eller kemiskt. 80 % av massan framställs kemiskt och detta görs antingen 

genom en sulfat- eller sulfitprocess, den största delen görs i dagsläget genom 

sulfatprocessen (Auhorn & Niemelä 2007) . Den mekaniska massan har ett högt utbyte på 

upp till 98 % men detta ger ett svagare papper som passar bäst som exempelvis 

tidningspapper. I den kemiska massan avlägsnas lignin men detta ger ett lägre utbyte på 

högst 52 % men ger ett starkare papper (SCA 2010).  I sulfatprocessen kokas träet med en 

temperatur på ca 150-170°C tillsammans med vitlut som hjälper till att fälla ut ligninet, 

samtidigt som det ska bevara de cellulosahaltiga fibrerna så långa som möjligt. Vitlut är en 

blandning av kemikalier främst natriumhydroxid samt natriumsulfid i lösning. Svartluten 

tvättas efter kokningen bort och består då främst av kemikalier, lignin och hemicellulosa 

(Tran & Vakkilainnien 2011).   

2.2.2 Utvinning av lignin 

Det finns olika tekniker som används för att utvinna lignin från svartlut och två av dem som 

används i Sverige kommer från företagen Lignoboost och Clean Flow Black.  

På Lignoboost Demo som är en pilotanläggning för uttag av lignin ur svartlut och ligger i 

anslutning till Bäckhammars bruk leds svartluten direkt in i anläggningen via rör från bruket 

till en lagringstank, se figur 3. Svartluten kyls sedan av och koldioxid tillsätts för att få pH-

nivån att sjunka till 10. Under denna försurning fälls ligninet ut från svartluten. Svartluten 

och ligninet leds vidare till mognadstankar där uppehållstiden är 45 minuter innan en första 

filtrering sker. De fasta ämnena som fastnat i filtret leds vidare och blandas i vätska igen för 

att ”tvätta” ligninet. Under detta steg sänks pH-nivån ytterligare till ett värde mellan 2-3 och 

natrium fälls ut, detta görs för att natrium har en hög askhalt som kan skapa beläggningar i 

förbränningsugnar. I slutskedet filtreras vätskan ytterligare en gång och torkas så det färdiga 

ligninet är i pulverform. Filtratet från filtrering 1 samt 2 leds tillbaka till pappers och 

massaindustrin, detta för att undvika en minskning i ligninkoncentrationen in till Lignoboost 

process (Berglin 2015; Tomani 2009).  
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Figur 3. Lignoboost processchema.  

I Lignoboost testanläggning finns möjlighet att utvinna ca 1 ton lignin/h. Två stycken 

anläggningar med Lignoboost process har blivit sålda och används idag i anslutning till 

pappers- och massaindustrin, varav den ena år 2013 till Domtar i USA där det tas ut 25 000 

ton lignin/år. Den andra finns i Sunila i Finland och beräknas tas i bruk under 2015. Den har 

möjlighet att utvinna 50 000 ton lignin/år (Berglin 2015).  

Skillnaden mellan Lignoboost process och Clean Flow Blacks är att i de sistnämndas process 

leds svartluten in i porösa rör av keramik. Genom porer i dessa rör trycks ligninet ut och en 

ultrafiltration sker som ger ett lignin med mindre partikelstorlek (Henriksson 2015).  

2.3 Mikroemulsion 

För att tillverka ett lignindiesel på samma sätt som i utgångsartikeln behöver en 

mikroemulsion skapas. En mikroemulsion är en termodynamiskt stabil blandning vilket 

betyder att den inte separerar över tid. En mikroemulsion består av vatten, olja, surfaktanter 

och vid de flesta tillfällen även en co-surfaktant som bildar en homogen blandning. I denna 

rapport är oljan petroleumbaserat diesel. 

Kännetecken för en mikroemulsion är att dropparna i blandningen är mindre än 100 nm och 

vätskan ska vara klar eller genomskinlig samt att den inte separerar spontant (Zhao et al. 

2006). En surfaktant har en hydrofob sida som inte vill blanda sig med vattnet och en 

hydrofil sida som inte vill blanda sig med olja. Surfaktanten reducerar ytspänningen och varje 
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del av surfaktanten drar sig mot det ämne där den är mest löslig. På så sätt kapslar den in 

dropparna och förhindrar att vätskan skiktar sig, se figur 4. 

 
Figur 4. Surfaktant i olja och vatten.  

Genom att tillsätta en alkohol som co-surfaktant så minskas gränsytspänningen samt 

styvheten på gränsytan på surfaktanten. Den kan också påskynda bindningshastigheten och 

göra dropparna mer likformiga (Zhao et al. 2006).  

Tidigare undersökningar visar att mikroemulsionsbränslen leder till renare och effektivare 

förbränning (Attaphong et al. 2012). Exempelvis kan den minska utsläppen av rök med 40-77 

% samt minska användningen av eldningsolja med 5-15 % (Zhao et al. 2006).   

2.4 Livscykelinventering, LCI 

Ett kraftfullt industriellt analysverktyg som hjälper verksamheter att se om de styrs mot en 

minskad miljöpåverkan, vilket är en viktig del för att samhället ska kunna utvecklas i en mer 

hållbar utveckling, är livscykelanalysen. En livscykelanalys görs genom att följa en produkt 

från vaggan till graven och se vilken påverkan denna har på miljön. Analysen kan användas 

vid planering av förändringar, investeringar eller lansering av nya produkter. För att 

motverka stora skillnader i livscykelanalyserna finns det standarder att jobba efter. Denna 

delar upp analysen i fyra faser: definition av mål och omfattning, inventeringsanalys, 

miljöpåverkansbedömning samt tolkning (Carlson & Pålsson 2008).  Om det inte görs en 

miljöpåverkansbedömning samt tolkning av det samma så kallas det istället för en 

livscykelinventering, LCI. En livscykelinventering är en sammanställning av inflöde av material 

och energi och utflöden av restmaterial och energi samt utsläpp till luft och vatten under produktens 

livscykel (Rydh et al. 2002). Livscykelanalyser på drivmedel som tar hänsyn till utsläppen när 

drivmedlet används kallas well-to-wheel. Analyser som inte tar hänsyn till användningsfasen 

kallas well-to-tank, vilket livscykelinventering i denna rapport bygger på. I denna studie tas 

endast hänsyn till utsläpp av växthusgaser under framställning. Dessa räknas om till 

koldioxidekvivalenter för att kunna jämföra de olika gaserna med varandra. Ett exempel på 

det ses i tabell 1 där gasernas växthusgaspotential, GWP, visar vilken påverkan gasen har på 

växthuseffekten.  

Tabell 1. Gasers växthuspotential, GWP (Naturvårdsverket 2015).  
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Växthusgas GWP 

Koldioxid, CO₂  1 

Metan, CH4 25 

Dikväveoxid, N2O 298 

 

Detta betyder att utsläpp av ett kg metan bidrar till växthuseffekten 25 gånger mer än 

samma utsläpp av koldioxid (Naturvårdsverket 2015).  
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3 Metod 

Metoden för att blanda lignin i diesel och få detta att skapa en mikroemulsion bygger på 

rapporten "Preparing, Characterizing, and Evaluating Ammoniated Lignin Diesel from 

Papermaking Black Liquor" där Sun et al. (2014) lyckats med detta. Tillvägagångssättet är 

uppdelat i två steg. Det första steget är att modifiera ligninet och ändra dess struktur så att 

det kan lösas i vatten. Det andra steget är att blanda ligninet i petroleumbaserat diesel och 

skapa en stabil mikroemulsion. Efter laborationer med mål att framställa lignindiesel har en 

livscykelinventering arbetats fram för att ge en bild av om lignindieseln hade minskat 

utsläppen av CO₂ ekvivalenter. Slutligen har en kostnadskalkyl upprättats för att se om 

lignindieseln kostnadsmässigt hade kunnat konkurrera med priset på diesel. Samtliga 

laborationer har genomförts på Karlstad Universitet.   

3.1 Material 

De tillsatser som använts under laborationerna är lignin från Clean Flow Black. Detta är ett 

lignin som ultrafiltrerats för att få en mindre partikelstorlek jämfört med Lignoboost lignin. 

Väteperoxiden har en koncentration på 25 % och ammoniumhydroxiden en koncentration 

på 30 %. Den diesel som används kommer från företaget Bycosin och har färgats grön för att 

visa att det är ett skattefritt diesel, detta ska inte ha någon påverkan på bränslet. Som 

surfaktant har Span 80 använts och co-surfaktanten är n-butanol. För att öka pH har 1- molar 

natriumhydroxid använts. Samtliga kemikalier har tillhandahållits av Karlstad Universitet. 

Det filterpapper som används är av märket Munktell kvalitet 5. Detta filterpapper behåller 

grova och gelatinartade partiklar samt har en filtrationshastighet på 1000 ml/min genom 100 

cm3 filtrationsarea.  

3.2 Framställning av lignindiesel 

3.2.1 Steg 1: Oxidativ ammonolys  

Steg 1 i processen är att ändra strukturen på ligninet så att det blir polärt och därmed kunna 

lösa sig i vatten. Detta görs genom en process som kallas oxidativ ammonolys och genomförs 

med hjälp av väteperoxid (Brandén 2015).   

Ett flödesschema över steg 1 ses i figur 5. Kortfattat går steg 1 till så att försöken började 

med att lignin blandas tillsammans med destillerat vatten till en jämn blandning. Samtidigt 

blandas väteperoxid och ammoniumhydroxid och tillsätts till lignin-vattenblandningen under 

omrörning. Den sista omrörningen sker i ett vattenbad på 65°C. Detta ger ett modifierat 

hydrofilt lignin och processen kallas för oxidativ ammonolys.  
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Figur 5. Flödesschema över steg 1: Oxidativ ammonolys.  

Tre olika parametrar varierades under steg 1 för att se vad som påverkade ligninets löslighet 

i vattnet. Dessa parametrar är pH, reaktionstid under omrörning C och slutligen vattenhalten 

i det modifierade ligninet. 

pH-värdet i blandningen vid omrörning C är 9,7 och detta valdes att varieras upp till pH 12. 

Ett högre pH hjälper oxidationen av lignin och nedbrytningshastigheten ökar. Detta kan 

förmodligen även påverka lösligheten på det nedbrutna ligninet (Capanema et al. 2006). 

Tester visar att den oxidativa ammonolysen är starkt pH beroende (Brandén 2015). pH-

höjningen skedde genom tillsättning av natriumhydroxid som är en stark bas och löser sig 

bra i vatten. 

Reaktionstiden för blandningen i vattenbadet vid omrörning C varierades mellan 18-24 h. En 

längre reaktionstid ger en högre löslighet av ligninet. De största variationerna i löslighet sker 

under det första dygnet, att öka reaktionstiden från ett dygn till två dygn leder till en liten 

förbättring av lösligheten (Capanema et al. 2001). På grund av den tid som fanns för att 

genomföra laborationerna valdes ett dygn som längsta reaktionstid. 

Vatten från det modifierade ligninet indunstade i vattenbadet efter omrörning C för att ge 

olika vattenhalter då en låg vattennivå ger ett bättre effektivt värmevärde. Den lägsta 

vattenhalten valdes till när 49 % av det tillsatta vattnet fanns kvar och varierades upp till 100 

%. Detta då egna tester visat att när vattenhalten sjunker under 49 % börjar blandningen 

klumpa sig och övergå till fast form. 

Andelen tillsättning av de olika ämnena hålls konstant under omrörningen då detta 

förhållande mellan ämnena har visat sig ge bäst resultat i tidigare försök av (Sun et al. 2014) , 

se Tabell 2.  

Tabell 2. Viktprocent av ämnen tillsatta i steg 1. 

Ämne  Viktprocent (%) 

Lignin 7,7 

Destillerat vatten 77,2 

Ammoniumhydroxid (25 %) 13,9 
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Väteperoxid (30 %) 1,2 

 

Ett vattenbad som höll en konstant temperatur på 65°C användes och i detta bad sattes en 

fyrhalsad kolv. En omrörare sattes i kolven och kopplades till en motor. Alla öppningar på 

kolven täpptes till och kanterna smörjdes med fett för att förhindra avdunstning. Först 

tillsattes lignin och vatten till kolven och fick stå under omrörning tills det hade uppnått 

temperaturen 65°C, detta benämns som omrörning A i figur 5. Under tiden blandades 

väteperoxid och ammoniumhydroxid i en egen kolv med hjälp av en magnetstav som gav en 

kraftig omrörning, även denna omrörning skedde under lock för att förhindra avdunstning, 

detta är omrörning B. Väteperoxiden och ammoniumhydroxiden tillsattes i lignin-

vattenblandningen försiktigt i fyra omgångar med 5 minuter mellan varje tillsättning, vilket 

ger omrörning C. Tillsättningen av natriumhydroxid skedde direkt efter sista tillsättning av 

väteperoxid och ammoniumhydroxid tills önskat pH nåddes. För att ta reda på vilket pH som 

vätskan hade användes en elektronisk pH-mätare som doppades i vätskan efter varje 

tillsättning av natriumhydroxid.  

Vätskan fick stå under omrörning tills den önskade reaktionstiden för just det försöket 

uppnåtts. Omrörningen varierade mellan 150-200 varv per minut, vilket berodde på 

svårigheter i att få omröraren att stå rakt. Se uppställningen av detta försök i figur 6.   

 
Figur 6. Vattenbad samt fyrhalsad kolv med omrörning. 

Den oxidativa ammonolysen genomfördes i tre satser, alla satser hade olika pH-värden och 

prov plockades ut efter reaktionstiderna 18 h, 21 h och 24 h. När proven plockats ut vägdes 

de. Proven placerades sedan i vattenbadet i en öppen bägare och vägdes med jämna 

mellanrum för att önskad vattenhalt skulle uppnås. Eftersom omrörning skedde medan 

proven plockades ut antogs det att blandningen var homogen. Ett annat antagande gjordes 

att det endast var vatten som indunstade i denna process. 

För att få spridning på försöken och kunna se vilka parametrar som påverkade lösligheten 

byggdes en statistisk modell i programmet Modde. Detta gav en försöksplanering som kan 

ses i tabell 3.  

Tabell 3. Försöksplanering. (Olsson 2015)  

Prov pH Reaktionstid (h) Vattenhalt (%) 
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1 9,7 18 100 

2 9,7 18 49 

3 9,7 21 74,5 

4 9,7 24 100 

5 9,7 24 49 

6 12 18 100 

7 12 18 49 

8 12 21 74,5 

9 12 24 100 

10 12 24 49 

11 10,85 18 74,5 

12 10,85 21 100 

13 10,85 21 74,5 

14 10,85 21 49 

15 10,85 24 74,5 

 

För att ta reda på vilket av proven som har den största andelen löst lignin och kunna jämföra 

de olika parametrarnas påverkan användes filtrering. Filtreringen genomförs genom att 

vätskan hälls genom ett filterpapper och de fasta partiklarna i vätskan fastnar i pappret och 

skapar en filterkaka.  

Filtreringen börjades med att provet skakades ordentligt för att förhindra att lignin som 

sjunkit till botten av provet skulle bli kvar i bägaren. Filterpapperet vägdes när det var torrt. 

Vätskan hälldes på filterpapperet och ett undersug skapades i bägaren under för att 

påskynda processen. Filterpapperet lades efter filtrering in i en torkugn inställd på 105 °C i 

tre timmar innan de togs ut och vägdes. Skillnaden i vikt på papperet innan filtrering och 

efter ger en vikt på det lignin som fastnat i filterpappret och därmed inte löst sig i vätskan. 

Figur 7 visar ett exempel på det torkade filterpapperet med torkade fasta beståndsdelar.  

 
Figur 7. Filterpapper efter torkning. 
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3.2.2 Steg 2: Mikroemulsion 

Det provet med högst andel löst lignin från steg 1 valdes från varje pH-värde och användes 

under steg 2. Steg 2 i processen är att blanda det modifierade ligninet i petroleumbaserat 

diesel och skapa en fungerande mikroemulsion. Detta görs tillsammans med surfaktanten 

Span 80 och co-surfaktanten 1-butanol enligt figur 8.  

 
Figur 8. Flödesschema över steg 2. 

Diesel mättes upp i en bägare och Span 80 samt 1-butanol tillsattes i dieseln under 

omrörning. Detta fick blanda sig väl under 10 minuter innan det modifierade ligninet från 

steg 1 tillsattes sakta. Omröraren sattes till maxhastighet vilket motsvarar runt 400 

varv/minut. Reaktionstiden sattes till en timme.  

Även denna gång hölls andelarna av de olika kemikalierna konstant då denna struktur gett 

bäst resultat i tidigare försök av Sun et al. (2014) , se tabell 4.  

Tabell 4. Viktprocent av ämnen tillsatta i steg 2. 

Ämne Viktprocent (%) 

Diesel 82,4 

Modifierat Lignin 10 

Span 80 6 

n-butanol 1,6 

 

Ett prov plockades ut efter den kraftiga omrörningen i steg 2 men för att få en större chans 

att skapa en mikroemulsion användes en sonikeringsstav på resterande vätska. Sonikering 

använder sig av ultraljud för att få dropparna i provet att brytas i mindre delar. 

Sonikeringsstaven doppas ett par centimeter ner i provet som ska sonikeras. Ultraljud får 

sonikeringsstaven att vibrera och kavitation uppstår och mikroskopiska bubblor bildas. När 

dessa kavitationsbubblor kollapsar frigörs en stor mängd energi samt att kraftfulla vågor 

skapas och det är detta som bryter isär dropparna (Imazu & Kojima 2013). Sonikeringen 

alstrar värme så provet ställdes på en isbädd för att förhindra att temperaturen ökade då 

dieseln kan antändas. Provet sonikerades i 10 minuter med en effekt på 100 W då detta ger 
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en stabil sonikering av diesel med små droppar, storleken på provet var 500 ml (Imazu & 

Kojima 2013).    

Efter den kraftiga omrörningen samt sonikeringen togs prover ut som ställdes i provrör i 

rumstemperatur. Proverna undersöktes först visuellt för att se om de blivit genomskinliga 

vilket är tecken på att en mikroemulsion skapats. På dessa prover genomfördes även 

stabilitetstester för att se om lignindieseln är stabil. Stabilitetstesterna genomfördes under 

18 dagar då bilder togs för att kunna se och jämföra vad som hänt med proverna under 

dessa dagar. I artikeln av Sun et al. (2014) pågår stabilitetstesterna i ett år och ingen 

förändring sker under detta år vilket tyder på att proverna är stabila.  

3.3 Livscykelinventering 

3.3.1 Systemgränser 

Systemgränsen för livscykelinventeringen avgränsas till utvinningen av lignin från svartlut 

fram till den färdiga mikroemulsionen med diesel. Då svartlut är en restprodukt från 

pappers- och massa industrin tillämpas ingen allokering och de utsläpp som svartluten gett 

upphov till fram tills den leds in i Lignoboost lokal beräknas på pappers- och 

massaframställningen. Svartluten antas alltså vara koldioxidneutral när den kommer in i 

systemet. Hänsyn tas till den energi som går åt för att skilja ligninet från svartluten och den 

energi som tillförs under processen för framställning av lignindieseln. Energin in i systemet 

kommer från lignin, diesel och de olika kemikalier som används under framställning. 

Utsläppen som genereras vid framställningen av de kemikalier som används är också av stor 

vikt, se figur 9. Livscykelinventeringen är en well-to-tank analys som inte tar hänsyn till de 

utsläpp som sker vid användning av drivmedlet. Livscykelinventeringen ger ett mått på hur 

mycket växthusgas som släpps ut och dessa redovisas med hjälp av koldioxidekvivalenter, 

CO2 ekv. Utsläppet som sker vid framställning av lignindiesel jämfördes med framställningen 

av petroleumbaserat diesel.   
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Figur 9. Processträd med systemgränser för livscykelinventering. 

3.3.2 Antaganden   

Anläggningen där framställning av lignindieseln sker ligger i anslutning till pappers- och 

massabruket, den energi som går åt för att transportera svartluten i rör in till processen 

antas vara så liten att den kan försummas. Den miljöpåverkan som sker vid framställning av 

maskiner samt anläggning inkluderas inte.  

Livscykelinventeringen baseras på Lignoboost pilotanläggning på Bäckhammars bruk. Här 

finns möjlighet att utvinna 100 000 tonlignin/år (Berglin 2015).  Ett antagande är att de på 

Bäckhammars bruk väljer att utvinna 30 000 tonlignin/år, detta för att inte störa processen på 

pappers- och massabruket. 

Kärlet där uppvärmningen av vattnet samt reaktionen för att framställa det modifierade 

ligninet sker antas vara av rostfritt stål med en tjocklek på 0,005 m och denna har blivit 

isolerad med ett 0,3 m tjockt lager stenull. Vattnet som används i processen antas ha en in-

temperatur på 10 °C. Temperaturen i kärlet antas vara homogen. Utanför tanken sker en 

naturlig konvektion och värmeövergångstalet h i luften antas vara 10 W/m²*K.  
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Till omrörning C som sker i steg 1 i 18-24 h antas det att om framställningen sker i stor skala 

behövs tre stycken omrörare av märket Flygt SR 4530. För omrörningen som sker i steg 2 

under en timme behövs det kraftfullare omrörare och det antas att två stycken omrörare av 

märket Flight SR 4600 klarar av detta. För att sonikera lignindieseln behövs två stycken 

Hielscher UIP16000. 

Kemikalien Span 80 är en surfaktant och dess utsläpp av CO₂ ekv under framställning är svår 

att ta reda på, därför har denna antagits till 1 kg CO₂ ekv/kg Span 80.  

3.3.3 Energiberäkningar 

De processer som behöver tillförsel av energi under tillverkningen av lignindiesel ses i figur 

10. 

 
Figur 10. Schema över de processer som kräver tillförsel av energi. 

Lignoboost process som sträcker sig från att svartluten kommer via rör till anläggningen tills 

dess att ligninet blivit utvunnet behöver en tillförsel av energi på 1980 MJ/tonlignin (Manninen 

2010). Uppvärmningen av vattnet beräknas med ekvation 1 där T är temperaturen i [K] och 

cp är den specifika värmekapaciteten [J/(kg*K]. Temperatur Tönskad är den önskade 

temperaturen i vattenbadet och Tin är den antagna in-temperaturen på vattnet.  

                        
 

  
                                                                                                            

Energin som måste tillföras för att hålla temperaturen i tanken under 24 timmar motsvarar 

de förluster som sker genom ledning och konvektion från tanken. Ledning genom det rostfria 

stålet och isoleringen samt konvektionen genom luften utanför tanken ses i figur 11. 



17 
 

 
Figur 11. Energiförluster genom tanken.  

Energiförlusten beräknas med ekvation [2] där T är temperaturskillnaden i [K]. T∞ är 

temperaturen på luften runt tanken, Tyta är temperaturen på det rostfria stålets insida.  

    
       

    
                                                                                                                                               

Rtot beräknas med ekvation 3 där k är värmeledningstal i [W/(m*K)] och h värmeövergångstal 

[W/(m2*K)]. A är arean på tanken [m²] och L är tjockleken på materialet [m].   

     
  

    
 

  

    
 

 

   
                                                                                                                     

Den indata som används vid beräkningarna ses i tabell 5. 

Tabell 5. Indata energiberäkningar. 

Förklaring Prefix Värde Enhet 

Specifik värmeledningsförmåga vatten cp 4180 J/kg*K 

Önskad temperatur vattenbad Tin 338 K 

In-temperatur till vattenbad Tönskad 283 K 

Arean av alla sidor på tanken A 128,4 m² 

Tjocklek på rostfritt stål L1 0,005 m 

Tjocklek på isolering L2 0,3 m 

Värmeledningstal stål k1 14 W/m*K 

Värmeledningstal isolering k2 0,044 W/m*K 

Värmeövergångstal h 10 W/m²*K 
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Omrörarna som behövs för den 24 h långa omrörningen har en energiförbrukning på 4,3 kW 

var. De kraftiga omrörare som arbetar under en timme förbrukar 37 kW var (Xylem 2014 ). 

Ultraljudsprocessorn för sonikering behöver 4*16 kW (Hielscher 2014).  

3.3.4 Utsläpp koldioxidekvivalenter 

Under processen för framställning av lignindiesel tillsätts ett antal kemikalier som har en 

påverkan på miljön under produktion. I denna studie undersöks deras utsläpp av 

koldioxidekvivalenter, se tabell 6. Andra miljöeffekter av kemikalier som toxicitet är utanför 

det valda systemet.  

Tabell 6. Kemikaliernas utsläpp av koldioxidekvivalenter. 

Ämne Utsläpp under produktion (kg CO₂ ekv/kg ämne)   

Diesel 3,491 

Span 80 1 

Destillerat vatten 0,00081  

Ammonium hydroxid (25 %) 0,531 

Väteperoxid (30 %) 1,121 

n-butanol 2,032 

Natriumhydroxid 1,121 

1(Winniepeg )  

2(Biofuel )  

Elförbrukningen beräknas på den nordiska el-mixen som har ett utsläpp på 0,00342 kg CO₂ 

ekv/MJ. Den nordiska elmixen innefattar el från fossila bränslen, förnybara energikällor samt 

kärnkraft (Energimyndigheten 2013).  

3.4 Kostnadskalkyl 

Priserna på diesel varierar mycket och orsaken till detta är tillgång och efterfrågan men även 

politik, världsekonomin och skatter har en stor påverkan på priset. I figur 12 ses hur priset på 

diesel kan delas upp i olika delar där skatter och moms utgör mer än hälften av priset 

(Statoil).  
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Figur 12. Skattesatser diesel år 2013.  

Den 19 maj 2015 har Statoil ett pris på diesel på 13,75 kr/l och detta pris har använts i 

kostnadskalkylen. Tabell 7 visar priset på de kemikalier som tillsätts under tillverkningen.  

Tabell 7. Pris på kemikalier. 

Ämne Pris kr/l 

Diesel 6,46 

Span 80 1148 

n-butanol 903,6 

Destillerat vatten 0,035 

Ammoniumhydroxid 3081,6 

Väteperoxid 813,6 

Natriumhydroxid 106,55 
 

Priserna på kemikalier i Tabell 7 är hämtade från Sigma-Aldrich. Pris på destillerat vatten har 

antagits till samma pris som vattenkostnaden i Karlstad Kommun. Pris på lignin antas i 

kalkylen till 0 kr. Pris på diesel är beräknat produktionspris. 

Priserna i Tabell 7 är dock priser om det endast skulle beställas en liter var av kemikalierna. 

Vid beställning av stora mängder, vilket skulle vara aktuellt vid framställning av lignindiesel 

kan kostnaderna sjunka till en tiondel av priserna i tabell 7 (Andersén 2015).  

För att framställa lignindiesel har energin som behöver tillföras tidigare beräknats i 

livscykelinventeringen. Detta räknas om till kWh och priset på el är den 19 maj 2015 211,09 

kr/MWh (Nordpool spot 2015).  

På vilket sätt lignindieseln ska beskattas är svårt att tolka i Sveriges lagar och det finns inget 

tydligt besked att få. Eventuellt kan det bli ett skatteavdrag för den del i dieseln som är 

förnybar (Skatteverket 2015).  
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4 Resultat 

 

4.1 Framställning av lignindiesel 

Det första som undersöktes var ligninets löslighet efter att det modifierats, vilket är efter 

steg 1. Proven stod orörda över natten för att det lignin som inte lösts upp skulle sjunka till 

botten, se figur 13. 

 
Figur 13. Ligninets löslighet 

Bilden visar att det var stora skillnader på lösligheten beroende på pH och detta kan ses 

mycket tydligt. Med ett pH på 9,7 ligger en tjock hinna på botten som tyder på att en stor 

andel lignin inte lösts upp. Vid pH 12 kan inget lignin ses på botten och allt verkar vara 

upplöst. Vid pH 10,85 har en liten hinna av lignin sjunkit till botten men det är stor skillnad 

jämfört med pH 9,7.  

Alla prov filtrerades och resultatet redovisas i tabell 8. 

Tabell 8. Resultat från filtrering. 

Prov pH Reaktionstid (h) Vattenhalt (%) Andel löst lignin (%) 

1 9,7 18 100 62,8 

2 9,7 18 49 48,2 

3 9,7 21 74,5 74,1 

4 9,7 24 100 80 

5 9,7 24 49 50,6 

6 12 18 100 98,7 

7 12 18 49 99,4 

8 12 21 74,5 99,2 

9 12 24 100 99,8 

10 12 24 49 98,5 

11 10,85 18 74,5 92,3 

12 10,85 21 100 97,2 

13 10,85 21 74,5 94 



22 
 

14 10,85 21 49 83,4 

15 10,85 24 74,5 95,7 
 

Andelen löst lignin varierar från 48,2 % till 99,8 %. Det betyder att nästan 100 % lignin har 

löst sig vid högt pH. Den faktor som har störst påverkan på ligninets löslighet är pH-värdet. 

Faktorn med minst påverkan är reaktionstiden (Olsson 2015).  

Det prov med högst andel löst lignin valdes från varje pH-värde för att ta vidare till steg 2, 

vilka är prov 4, 9 och 12.  

Efter att ytterligare kemikalier tillsatts till de utvalda proven under steg 2 så användes en 

kraftig omrörning och ett litet prov togs ut för att kunna genomföra stabilitetstester på. 

Resultatet ses i figur 14, kortet är taget när proverna vilat i 30 minuter.  

 
Figur 14. Lignindiesel efter kraftig omrörning. 

Lignindieseln har skiktat sig och ingen mikroemulsion har skett då en mikroemulsion ska vara 

genomskinlig och stabil. Ett högre pH leder till att skiktningen sker snabbare jämfört med ett 

lägre pH. De är inte termodynamiskt stabila och efter en tid har samtliga prover skiktat sig 

helt. 

Direkt efter den kraftiga omrörningen har proven sonikerats och resultatet från detta visas i 

figur 15 samt 16. 
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Figur 15. Lignindiesel 0, 18 och 24 timmar efter sonikering.  

Siffrorna under provrören motsvarar numret på det prov som valts. Bilderna visar att det 

finns en liten skillnad i färgen på de olika proven, prov nummer 9 som har ett pH på 12 har 

en ljusare färg än de övriga, skillnaden är dock liten. Efter 24 timmar kan man se en skiktning 

högst upp på prov 4, detta är provet med ett pH på 9,7, vilket visar att detta prov inte är 

stabilt.  

 
Figur 16. Lignindiesel 5, 12 och 18 dagar efter sonikering.  

Prov 4 visar en skiktning på toppen som ökar allt mer när tiden passerar. Framförallt på 

bilden som visar 12 dagar kan man se att det även skett en liten skiftning på prov 9 samt 12. 

Ett högre pH ger en mindre skiktning. Figur 17 ger en bättre bild av botten av provet. 
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 Figur 17. Lignindiesel 12 dagar efter sonikering. 

I Figur 17 kan man se att det även skett en skiktning på botten av provet, skiktningen är 

störst i prov 4 och minst i prov 9. 

4.2 Livscykelinventering  

För livscykelinventeringen valdes det prov med minst skiktning att analysera. Detta är prov 9 

och viktprocenten av de kemikalier som tillsattes under försöket anges i tabell 9. 

 Tabell 9. Andelar i slutgiltiga bränslet prov 9 

Ämne Viktprocent (%) 

Diesel 82,4 

Span 80 6 

n-butanol 1,6 

Lignin 0,47 

Destillerat vatten 4,65 

Ammoniumhydroxid 0,84 

Väteperoxid 0,07 

Natriumhydroxid 3,97 
 

Den energi som behöver tillföras under den specificerade processen (figur 9) vid 

framställning av lignindiesel redovisas i tabell 10. 

Tabell 10. Tillförsel av energi för att framställa lignindiesel 

Förklaring Värde 

Q utvinning lignin/dygn 163 GJ 

Q uppvärmning/dygn 230 GJ 

Q förluster tanken/dygn 0,73 GJ 

Q omrörning samt sonikering/dygn 19 GJ 

Q total/dygn 367 GJ 

Q total/kg lignindiesel 0,0345 MJ 
 



25 
 

För att framställa ett kg lignindiesel behövs en tillförsel av 0,0345 MJ. Vilket leder till att 

utsläppen från elanvändningen blir 0,001179 kg CO₂ ekv/kg lignindiesel.  

Utsläpp av koldioxidekvivalenter från kemikalierna fås när andelar i slutgiltiga bränslet prov 

9, tabell 9 multipliceras med respektive kemikaliers utsläpp av koldioxidekvivalenter, tabell 

6. Resultatet redovisas i tabell 11.  

Tabell 11. De tillsatta kemikaliernas utsläpp av CO₂ ekv.  

Ämne  Utsläpp kg CO₂ ekv/kg lignindiesel 

Diesel 2,877 

Span 80 0,06 

n-butanol 0,03248 

Destillerat vatten 0,000037 

Ammonium hydroxid 0,004452 

Väteperoxid 0,000784 

Natriumhydroxid 0,044464 

Totalt 3,02 

 

Det totala utsläppet som sker vid framställning är 3,02 kg CO₂ ekv/kg lignindiesel. Detta 

jämförs med utsläppet som sker om man hade använt enbart petroleumbaserat diesel som 

har ett utsläpp på 3,49 kg CO₂ ekv/kg diesel, se Tabell 6. Att använda lignindiesel minskar 

utsläppen med 0,47 kg CO₂ ekv/kg drivmedel vilket är en minskning med 13,5 %.  

4.3 Kostnadskalkyl 

Priset på den andel av kemikalierna som tillsätts för att skapa lignindieseln redovisas i tabell 

12. 

Tabell 12. Pris på tillsatta kemikalier 

Ämne Pris (kr/l) 

Diesel 5,33 

Span 80 68,88 

n-butanol 14,5 

Destillerat vatten 0,002 

Ammoniumhydroxid 25,89 

Väteperoxid 0,57 

Natriumhydroxid 4,23 

Totalt 119,4 
 

Detta ger ett högt totalpris på 119,4 kr men om dessa kemikalier skulle köpas i stora 

mängder sänks priset till 10 % av inköpspriset, bortsett från diesel och destillerat vatten som 

har samma pris. Det totala priset på detta skulle bli 16,7 kr/l.  Med priset på elförbrukningen 

medräknat blir priset 16,702 kr/l, vilket betyder att elpriset inte har någon större påverkan. 

Till detta tillkommer priser på skatter och moms. 
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5 Diskussion 

Lignin är en råvara med stor potential på grund av dess höga energiinnehåll och de 

möjligheter som finns att separera detta från svartlut. Sverige har stor tillgång till lignin 

genom det stora antalet pappers- och massbruk och det är viktigt att fortsätta forskningen 

runt vilka olika användningsområden detta ämne kan ha.  

Försöken att framställa ett lignindiesel på samma sätt som i artikeln av Sun et al.(2014) 

uppnådde inte likvärdiga resultat. Sun et al. (2014) lyckades skapa en mikroemulsion endast 

genom kraftig omrörning. I denna studie har lignindieseln genomgått både en kraftig 

omrörning samt sonikering vilket gav ett lignindiesel som i bästa fall var stabilt i nästan tre 

veckor innan det skiktade sig. Resultatet var dock inte genomskinligt vilket visar att ingen 

mikroemulsion uppnåtts utan mer troligt en emulsion. Orsaken till detta kan vara att 

ursprungsartikelns metod är otillräckligt beskriven. Detta leder till att laborationerna i denna 

studie kanske inte föregått på samma sätt som i ursprungsartikeln. Ett exempel på en sådan 

otydlighet är att det i deras metod inte är specificerat vilka koncentrationen på 

ammoniumhydroxid och väteperoxid de använt. Längd på reaktionstider i de olika stegen 

finns heller inte med i ursprungsrapporten. Hänsyn måste också tas till att Sun et al. (2014) 

har använts sig utav hardwood vars lignin främst är uppbyggt av koniferylalkoholer och 

sinapylalkoholer. I denna studie har det använts ett lignin från främst softwood som till 

största del består av koniferylalkoholer och små mängder parakumarylalkoholer. Detta kan 

ha en påverkan på resultatet då ligninstrukturen skiljer sig mycket åt. 

Det är tydligt att pH-värdet i vätskan är den främsta faktorn till hur mycket lignin som löst sig 

i vatten. Det var med olika pH-värden möjligt att lösa lignin till nästan 100 %. Vattenhalten i 

provet har också viss påverkan medan reaktionstiden är den faktor som påverkar minst, 

detta kan bero på att tiden som valdes var allt för lika och hade reaktionstiden varierats mer 

hade säkert dess påverkan varit av större betydelse. Under indunstningen av vatten görs ett 

antagande att det endast är vatten som avges men det kan även vara delar av någon av de 

andra kemikalierna som tillsatts som avges. Eftersom temperaturen är konstant under hela 

indunstningen borde avdunstningen bli detsamma i samtliga prov och inte ha någon 

påverkan på resultatet. 

I livscykelinventeringen användes nordisk el-mix, detta för att underlätta jämförelse av olika 

produkter med varandra. I pappers- och massabruk bränns svartlut i sodapannor och detta 

är en viktig intern energikälla. Vid storskalig produktion av lignindiesel hade denna energi 

kunnat användas istället för nordisk el-mix och antagligen minskat utsläppen av CO2 

ekvivalenter samt gett en mindre miljöpåverkan. En osäkerhet i livscykelinventeringen är att 

lignin ses som en restprodukt och därför anses vara koldioxidneutral. När lignin utvinns för 

användning till produkter skulle en allokering behöva göras även till lignindiesel. En del av 

miljöpåverkan från uttag av trä och process skulle då hamna på ligninet och där med öka 

dess miljöpåverkan. Ytterligare en osäkerhet är antagandet av utsläpp av CO2 ekvivalenter 

under framställning av Span 80. I studien är 6 % span 80 i det slutgiltiga provet. De andra 

kemikalierna i försöken har ett utsläpp mellan 0,53-2,03 kg CO2 ekvivalenter/kg kemikalie vid 
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framställning och troligheten för att utsläppen som sker under framställning av span 80 

skulle vara mycket större än dessa är liten. Dock bör antagandet tas i åtanke och kan ha en 

liten påverkan på resultatet. Det blev inga restprodukter under framställningen som behöver 

hanteras och det är bra. 

Resultatet av livscykelinventeringen redovisas i kg CO2 ekv/kg lignindiesel och inte utifrån 

energiinnehåll i bränslet. Detta beror på att inga försök gjorde som undersöker möjlig 

transportsträcka för lignindiesel i jämförelse med fossilt diesel. En lyckad mikroemulsion 

skulle minska utsläppen i jämförelse med petroleumbaserat diesel och ger en bättre 

förbränning. Vilken typ av utsläpp av koldioxidekvivalenter som sker vid denna förbränning 

är dock oklar och har inte blivit testad i denna studie.  

Resultatet kring livscykelinventeringen visar att framställningen av lignindiesel ger en 

minskad klimatpåverkan. Den visar även att en låginblandning av lignin som i detta 

lignindiesel minskar utsläppen av växthusgaser.  Mer än 50 % av drivmedelsanvändningen i 

Sverige idag är diesel och skulle denna användning bytas ut mot lignindiesel vars utsläpp är 

13,5 % lägre så har det en stor påverkan på miljön vilket är viktigt i jobbet mot en hållbar 

utveckling. Lignin är också lättåtkomligt i Sverige på grund av det stora antalet pappers- och 

massaindustrier. Det faktum att inga motorer behöver bytas ut för att kunna användas är 

också en stor fördel.   

Ligninpriset i kostnadskalkylen har satts till 0 kr då priset på lignin är i dagsläget svårt att 

uppskatta. Att utvinna lignin hjälper sodapannan till att nå en högre effekt vilket gör att en 

spekulation in i framtiden skulle kunna vara att tänka sig att pappersbruken betalar för att få 

lignin borttaget och lignin hade istället varit en inkomst. I en liter lignindiesel är tillsatsen av 

lignin relativt låg så detta borde inte påverka priset på lignindiesel nämnvärt. Priset på el 

räknas på nordisk el-mix men som nämnts tidigare skulle den energi som utvinns i pappers- 

och massabruket varit ett bättre alternativa att använda under framställning av lignindiesel. 

Detta hade antagligen gett ett lägre pris. Vad kostnadskalkylen visar är att det är dyrt att 

köpa detta bränsle i jämförelse med fossilt diesel. För att lignindiesel ska kunna konkurrera 

på den svenska marknaden skulle någon typ av subventionering behövas.  

Ytterligare tester borde genomföras för att skapa en stabil mikroemulsion. En högre 

inblandning av lignin i diesel är ett intressant område att jobba vidare med. Dock borde fler 

tester genomföras för att se vilken typ av utsläpp som skulle ske vid förbränning i en motor. 

6 Slutsats 

Den parameter som har störst påverkan på om lignin löser sig i vatten är pH-värdet. Vid högt 

pH är det möjligt att lösa lignin i vatten till nästan 100 %. Framställningen av lignindiesel har 

ett utsläpp av CO2 ekvivalenter som är lägre jämfört med de utsläpp som skerunder 

framställningen av fossilt diesel. Lignindiesel är dyrare än fossilt diesel och subventioner 

behövs för att detta bränsle ska konkurrera på drivmedelsmarknaden.  
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