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Kort referat 
En utforskande studie gjordes i syfte att se om extraktion kan utföras på oljan som erhålls efter pyrolys 
av ved, för att denna olja ska lämpa sig bättre för användning som drivmedel. Det erhölls tre fraktioner 
från en pyrolysfabrik, varav två var energirika och kunde användas för att extrahera ut organiskt 
material. Extraktion utfördes med vattenlösningar för att minska kemikalieanvändningen och undvika 
kontaminering av den organiska fasen. Vakuumdestillation och filtrering användes också som 
kompletterande separationsprocesser. Parametrarna som användes var utbyte, TAN-tal och pH. En 
komplex lättflyktig fraktion med myrsyrakoncentration på 4,9% erhölls med ett utbyte på 8,1% av den 
indunstade oljefraktionen. Efter extraktionerna erhölls en eterlöslig och en eterolöslig fraktion med ett 
utbyte på 16% respektive 8% där den eterlösliga fraktionen hade högre aciditetstal, men bättre 
förutsättningar att blandas in i diesel eller bensin för att minska klimatpåverkan. Dessa oljefraktioner 
klarade inte kravet på TAN<1 men har neutralt pH (5-7) vilket tyder på att de inte är korrosiva. 
Genom att optimera extraktionsprocessen, t.ex. genom att hålla en processtemperatur på 50°C, kan 
utbytet förbättras.  



Övergripande sammanfattning 
Det står idag klart att jorden är utsatt för klimatförändringar och att det är människan som är orsaken 
till detta. Orsaken är det nettoflöde av kol från fossila resurser till luften, främst i form av koldioxid, 
vid förbränning. Detta har lett till att olika typer av biobränslen har börjat ta plats på marknaden som 
konkurrent till fossil råolja och naturgas. Biobränslen är mer eller mindre klimatneutrala eftersom att 
växterna konsumerar den koldioxid från luften som senare frigörs vid förbränning. 

Som drivmedel i motorer är det fördelaktigt att ha ett flytande bränsle med högt energivärde. Enklaste 
sättet att tillverka flytande bränslen är med grödor, vilket konkurrerar med mattillverkning, eftersom 
att de inte innehåller lika mycket cellulosa. För att kunna producera ett flytande biobränsle av 
vedråvara krävs det att cellulosan bryts ned. 

Nedbrytningsprocesser för cellulosa sker vanligen termiskt med begränsad tillgång till syre. Då bildas 
gas, olja och kol i olika proportioner beroende på processparametrar såsom temperatur och 
uppehållstid.  

Liquefaktion är en process som genererar ett flytande bränsle från vedråvara. I denna process bryts 
veden ned i vatten under högt tryck och hög temperatur för att resultera i en oljefas och en vattenfas. 
Denna olja kräver uppgradering med exempelvis katalytisk hydrering för att kunna användas på 
samma vis som bensin eller diesel. 

Förgasning är en betydligt vanligare process som sker vid hög temperatur och lång uppehållstid för att 
bilda en gas rik på H, CO och metan. Denna gas kan sedan göras om till flytande metanol eller diesel 
med Fischer-Tropsch process. Produkterna som bildas av Fischer-Tropsch har högt energivärde och 
kan användas i dagens motorer. 

Störst potential som biobränsle från vedråvara har dock pyrolysolja. Denna olja produceras genom att 
veden hettas upp i frånvaro av syre och ångorna sedan mycket snabbt kondenseras. Retentionstiden är 
enbart några sekunder och ett högt utbyte erhålls. Ett elektrostatiskt filter samlar upp aerosoler efter 
kondensorn. Nackdelen med pyrolysolja är att den är frätande, har lågt värmevärde, har dålig stabilitet 
och är värmekänslig. Den dåliga stabiliteten gör att pyrolysoljan ändrar egenskaper vid förvaring. 
Exempelvis blir oljan mer viskös, mindre sur och får mer olösliga fasta partiklar då den förvaras under 
en längre period. Detta beror på reaktioner vilka saktas ned då oljan förvaras mörkt och svalt. För att 
oljan ska vara tjänlig som bränsle krävs att den uppgraderas. 

Uppgradering av pyrolysolja kan ske genom katalytisk hydrering eller esterifiering. Katalytisk 
hydrering gör att syrehalten i oljan minskar och resulterar i ett bränsle som är likt bensin. Nackdelen 
med den processen är att katalysatorerna förbrukas vilket minskar lönsamheten. Esterifiering görs 
genom att tillsätta billig alkohol (metanol) som reagerar med syror och aldehyder vilket ökar 
stabiliteten och minskar korrosiviteten. 

Oljan kan även uppgraderas genom vätekrackning, katalytisk ångreformering och emulsifiering.  

Ett alternativt sätt att uppgradera pyrolysolja är genom separering av de ingående ämnena i olika 
fraktioner. Eftersom att oljan är värmekänslig är det inte möjligt att destillera oljan på traditionellt vis, 
såsom råolja destilleras för att få ut olika fraktioner. Fraktionskondensering och vakuumdestillation är 
två sätt att separera ämnen utifrån kokpunkt utan att förstöra den värmekänsliga oljan. 

Att använda sig av extraktion är mycket vanligt, industriellt, för att separera ämnen i blandningar som 
är värmekänsliga eller då kokpunktsskillnaderna är för små. Tidigare försök att separera pyrolysoljan i 



olika fraktioner har utförts, där de flesta av dessa studier har gjorts för att utvinna någon speciell 
kemikalie eller att karaktärisera pyrolysoljor. 

Första extraktionssteget vid extraktion av pyrolysolja utförs genom att tillsätta vatten för att får en 
fasseparation. Detta steg kallas för vattenextraktion. Efter vattenextraktionen är vattenfasen mycket sur 
och har lågt värmevärde. Organiska fasen efter vattenextraktionen har ett högt värmevärde och har 
mycket hög viskositet som dock minskar kraftigt med temperaturen.  

Eftersom att den organiska fasen har högst energidensitet valdes denna ut till extraktionsförsöken. Den 
organiska fasen har inte heller samma potential i utvinning av kemikalier förutom viss fenolutvinning. 
Det har forskats en del på utvinningen av kemikalier från vattenfasen.  

Syftet med detta arbete var att se om det var möjligt att med extraktion förbättra egenskaperna hos 
pyrolysolja som bränsle och för att underlätta kemikalieutvinning. De parametrar som användes var 
utbyte, TAN-tal (Total Acid Number) och pH. Processcheman arbetades fram med tanke om att hålla 
kemikalieförbrukningen nere samt att erhålla höga utbyten. 

Projektet är exploratoriskt och två experiment samt småförsök gjordes för att kunna utforma en 
metodik för hur extraktionerna skulle kunna utföras. 

Eftersom att projektet var exploratoriskt och att varieteten för olika pyrolysoljor är stor, ansågs det inte 
nödvändigt att göra återupprepade försök och beräkna statistiska avvikelser. Vissa TAN-talsmätningar 
utfördes två gånger för att undersöka säkerheten i titreringarna. 

Experimentet utfördes genom att vakuumdestillera och sedan vattenextrahera quencholjan, som 
kommer från kondenseringen (quenching på engelska) av pyrolysångorna. Den organiska fasen 
blandades sedan med mistoljan, som kom från det elektrostatiska filtret, och extraherades en gång med 
fosfatbuffert. Därefter extraherades oljan en gång till med fosfatbuffert och brinelösning. 

Efter detta filtrerades vattenfasen bort från den organiska fasen varefter den organiska fasen löstes i 
dietyleter. De resulterande produkterna var då en eterlöslig fraktion och den del av den organiska fasen 
som var eterolöslig.  

Analyser som utfördes på proverna var TAN-mätning, vilket utfördes med potentiometrisk titrering, 
pH-mätning och FTIR (Fourier Transform InfraRöd spektrofotometri). 

På den lättflyktiga fraktionen, d.v.s. det som avdunstades vid vakuumdestillationen, utfördes även GC 
(Gaskromatografi) för att se vilka ingående ämnen som denna fraktion bestod av. Flera 
referenskemikalier testades för att kunna identifiera dessa ämnen. 

Den lättflyktiga fraktionen bestod av ett flertal ämnen som var svåra att identifiera, och det misstänks 
att lösningsmedlet som användes vid GC, hade reagerat med vissa av ämnena. Den lättflyktiga 
fraktionen hade en myrsyrakoncentration på 4,9% och ett utbyte av 8,1% av ursprunglig quencholja. 

Den eterlösliga fraktionen kunde produceras med ett utbyte på 16% (indunstad vikt) och hade ett lägre 
aciditetstal än den råa pyrolysoljan (TAN=40,2 respektive TAN=81,6) samt var mer homogen. Dock 
hade den eterlösliga fraktionen ganska hög viskositet vilket måste modifieras innan den skulle kunna 
användas som bränsle. Denna fraktion kan troligtvis användas till inblandning i diesel eller bensin.  

Den eterolösliga fraktionen löstes i metanol och hade ett utbyte av 8% metanolfri vikt. Denna fraktion 
hade ett ännu lägre aciditetstal (TAN=18,1) men var inhomogent och hade relativt stor andel fasta 
partiklar varför denna fraktion inte lämpar sig för förbränning i vanliga bilmotorer. 



Utbytena för samtliga produkter skulle kunna förbättras genom att optimera processerna så att inte lika 
mycket förluster uppkommer. Ett exempel för att förbättra utbytet är att hålla utrustningen vid 50°C 
för att på så vis minska mängden avlagringar på utrustningen och förbättra effektiviteten vid 
extraktionerna. 

Slutsatsen var att den organiska fasen hade störst potential att utvecklas för användning som bränsle 
men att extraktion av denna fas är processtekniskt krävande för att erhålla ett högt utbyte. Extraktion 
av den organiska fasen minskar aciditeten, ökar stabiliteten samt sänker korrosiviteten på produkterna. 
Dock kommer inte TAN-värdena att vara tillräckligt låga för att motsvara kraven för 
petroleumdrivmedel vilket främst beror på mängden fenoler i oljeprodukterna. De extraherade 
oljefaserna är inte korrosiva till följd av neutrala pH-värden, trots att TAN-talen är höga. 

 

  



Executive summary 
Today it is clear that the earth is subjected to a change of the climate and that the human is the cause 
of that change. The reason is the net flux of carbon from fossil resources to the air in the form of 
carbon dioxide which will be released during combustion. This has lead to the start of utilization of 
biofuel since the price of raw oil and nature gas has increased a lot. Fuel from biomass is, more or less, 
climate neutral since plants consume carbon dioxide from the air. 

For the transport sector, it is feasible to use an energy dense liquid fuel. The easiest way to achieving 
such a fuel is by using agricultural raw material, which will compete with food production, since the 
cellulose content is lower in such raw materials. To produce a liquid fuel of woody biomasses, the 
cellulose needs to decompose. 

 The degrading processes for cellulose are commonly thermal degradation processes in oxygen-free 
environment. The products of thermal degradation of woody biomass are gas, oil and char in different 
proportions depending on the temperature and retention time in the reactor. 

Liquefaction is a process that generates a liquid biofuel from woody biomass. The reaction takes place 
in water (or other solvent) under high pressure and high temperature. The products consist of a water 
phase and an oil phase. The oil phase needs upgrading with, for example, catalytic hydration to be able 
to use as an ordinarily fuel like diesel or gasoline. 

Gasification is a more common process that takes place under high temperature and long retention 
time. The product gas consists mainly of H, CO and methane which could be converted into a liquid 
methanol or a diesel fuel with the Fischer-Tropsch process. This liquid fuel has high energy content 
and can be used in today’s car engines. 

The greatest potential as a process to produce a liquid biofuel from woody biomass has the fast 
pyrolysis process. The wood is heated without the presence of oxygen and the steam is quickly 
condensed (quenched). The retention time is short: only a number of seconds, to give a high yield. An 
electric precipitator is used to collect the aerosols after the condenser. The downside of the pyrolysis 
process is the corrosiveness, low heating value, poor stability and the thermal sensitivity of the 
product. The poor stability makes the pyrolysis oil to change properties during storage, a process 
called ageing. Properties such as acidity, viscosity and solid content are affected by aging reactions. 
By storing the oil in a cold and dark place, the aging reactions decrease. To be used as a conventional 
fuel, the pyrolysis oil needs to be upgraded. 

The upgrading of pyrolysis oil can be done by catalytic hydrogenation or esterification. Catalytic 
hydrogenation reduces the oxygen content of the oil and results in a fuel that is more like gasoline. A 
negative thing about the catalytic hydration is the deactivation of catalyst which reduces the feasibility 
of the process. Esterification is done by adding an alcohol (most commonly methanol) that reacts with 
acids and reactive aldehydes which results in a more stable and less acidic oil. 

Other ways to upgrade pyrolysis oil is by hydro-cracking, catalytic steam reforming and 
emulsification. 

An alternative way to upgrade the pyrolysis oil is by separating different compound in fractions. Due 
to the thermal sensitivity of the oil, it is not possible to distillate the oil in a traditional manner, like the 
way raw oil is distilled into fractions. Fractional condensing or vacuum distillation is two ways to 
achieve separation with differences in boiling point without destroying the thermal sensitive oil. 



To use liquid-liquid extraction as an industrial separation process is very common when separating 
mixtures that are thermal sensitive and when the differences in boiling point are too small. Earlier 
studies have been done on liquid-liquid extraction of pyrolysis oil. Mostly of those are focused on 
extraction of chemicals from the oil or for characterizing. 

The first step, when extracting the pyrolysis oil, is the adding of water that results in phase separation. 
This is often referred to as water extraction. After the water extraction, the water phase is acidic and 
has a low heating value. The organic phase has a high heating value and a high viscosity which will 
decrease with elevating temperatures. 

Since the organic phase has the highest heating value, this phase was chosen for further treatment in 
the extraction process. Also the organic phase doesn’t have the same potential for extracting 
chemicals, except phenols. Several studies have been made on extracting chemicals from the water 
phase. 

The purpose of this work is to see if it is possible to enhance the properties for pyrolysis oil as a fuel 
and to ease the extraction of chemicals by liquid-liquid extraction. The parameters used were yield, 
TAN and pH. Schemes of the processes were developed by trying to keep the chemical consumption 
low and to obtain high yields. 

This project is exploratory and two minor experiments plus a couple of small trials lead to the 
formation of the final experiment. 

Since the project was exploratory and that the variety of pyrolysis oil is large, it was not considered to 
be of major importance to do repeatable trials and calculate statistical deviations. Some TAN-
measurements were done twice to confirm the correctness of the titrations. 

The experiment was done by first vacuum distillation and then water extraction of the quench oil, the 
oil that was derived from the quenching of the pyrolysis vapors. The organic phase was then mixed 
with the mist oil, which was derived from the electric precipitators. This mixture was extracted one 
time with phosphate buffer and then with phosphate buffer and brine solution. The water was then 
filtrated from the organic phase and the organic phase was thereafter solved in diethyl ether. 

The resulting oil fractions were the ether soluble and the part of the organic phase that was ether 
insoluble.  

The analyses made on the samples were TAN-measurement, which was performed by potentiometric 
titration, pH-measurement and FTIR (Fourier Transform InfraRed Spectrofotometry).  

The volatile fraction, that is the evaporated fraction from the vacuum distillation, was also analyzed 
with GC (Gas Chromatography) to get knowledge about the compounds in this fraction. Several 
reference chemicals were used to be able to identify these compounds. 

The volatile fraction consisted of many various compounds that were hard to identify, especially since 
it was suspected that the solvent used in GC had reacted with some of the compounds. The volatile 
fraction had a formic acid concentration of 4.9% and a yield of 8.1% of the quench oil. 

The ether soluble fraction was produced with a total yield of 16% (evaporated weight) and had a lower 
TAN than the raw pyrolysis oil (TAN=40.2 and TAN=81.6) and was also more homogenous. 
However, the ether soluble fraction had quite high viscosity which needs to be modified before it can 
be used as a fuel in cars or similar. This fraction can possibly be used in blends with gasoline or diesel. 



The ether insoluble fraction was dissolved in methanol and had a yield of 8% (methanol-free weight). 
This fraction had the best acidity number (TAN=18.1) but was not homogenous and had a relatively 
high proportion of solid particles, why this fraction will not fit for combustion in ordinarily car 
engines. 

The yields for all the products could be increased by optimizing the processes so that the high losses 
can be avoided. An example to enhance the yield is by keeping the oil at 50°C which will decrease the 
amount of depositions on the equipment and also enhance the efficiency of the extractions. 

The conclusions were that the organic phase, from the water extraction, had the highest potential for 
upgrading to a fuel. Extraction of the organic phase is demanding, regarding process technology, to 
achieve high yields of the products. Extraction of the organic phase results in a decreased acidity, 
increased heating value and decreased corrosiveness. However, the TAN-value will not be sufficient 
low to meet the requirement for petroleum fuels which depends on the amount of phenols in the oil. 
But the oil products aren’t corrosive since the pH is neutral, despite the high TAN-values.  
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1. Introduktion 

1.1 Bakgrund 
På lite drygt ett sekel har en hel Värld blivit beroende av råolja som pumpas upp ur marken och bidrar 
till ett nettoflöde av koldioxid från jorden till atmosfären. Internationella panelen för 
klimatförändringar (IPCC) har nu kommit fram till att det är ”mycket troligt” (d.v.s. med 95% 
säkerhet) att människan är ansvarig för den ökade växthusgaskoncentrationen i atmosfären (Field et al. 
2014) som uppkommit till följd av användningen av fossila resurser. Dessutom håller oljedepåerna på 
att sina (Sorrell et al. 2010)(Jacobson et al. 2013) vilket betyder att framtida generationer inte kommer 
att kunna konsumera lika mycket energi som vi gör i dagsläget om inte bioresurser kan ersätta den 
fossila råoljan.  

Problemet med biomassa, som bränsle, är att den är inhomogen och att den vanligtvis är i fast form. 
Därför passar det mycket bra till direkt förbränning som ger värme och eventuellt en viss del 
elektricitet. Det finns dock fördelar med att omvandla biomassan till flytande form eftersom att den då 
blir pumpbar, får högre energivärde och att det ger möjlighet till kemikalieutvinning. Ett flytande 
bränsle med hög energidensitet är en stor fördel om bränslet ska användas inom transportsektorn då 
fordonen behöver släpa runt på bränslet som de ska förbruka.  

Det finns andra miljömässiga fördelar med att ersätta fossila bränslen med flytande biobränsle (s.k. 
bioolja), exempelvis den höga syrehalten i biooljan som reducerar mängden NOx-utsläpp vid 
förbränning i motorerna (Oasmaa & Czernik 2000) samt mindre SO2-utsläpp till följd av den låga 
svavelhalten i biomassa (Zhang et al. 2007). 

1.2 Omvandlingsprocesser 
Omvandling av biomassa till flytande bränsle är ofta mycket gamla processer som uppkom när 
tillgången till fossil råolja var begränsad. Förgasning följt av Fischer-Tropsch-processen, som 
uppfanns på 1920-talet (Held 2012), användes för att göra bränsle av kol under andra världskriget 
(Swain et al. 2011). Fermentering av socker är en process som har varit känd av människan sedan 
mycket länge och användning av alkohol som drivmedel förekom redan i de tidigaste bilmotorerna i 
slutet av 1800-talet (Solomon et al. 2007). 

Ett schema över de vanligaste processerna att tillverka ett flytande bränsle av biomassa visas i Figur 1. 

Att tillverka bioolja genom pyrolys är en ganska ny och relativt outvecklad process, ej att förväxlas 
med traditionell pyrolys (slow pyrolysis) som har använts mycket länge för att tillverka träkol (Sims 
2002). 

 

 

Biodieseltillverkning Fermentering Liquefaktion Förgasning Pyrolys 

Biokemisk Termokemisk 

Biomassa 

Fysiokemisk 

Figur 1, Schema över olika processer att omvandla biomassa till flytande bränsle 
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Biodieseltillverkning sker genom transesterifiering av vegetabiliska oljor och fermentering av socker 
görs med hjälp av jästsvampar eller bakterier för att få bioetanol (Sims 2002). Råvarorna till dessa 
processer består främst av odlade grödor såsom majs, soja och sockerrör vilket konkurrerar med 
matproduktionen för vilken markarealen är begränsad till lite drygt 10% av jordens yta (2009 enligt 
Statistiska Centralbyrån, SCB (2013)). Därför är produktion av sådana drivmedel begränsade samt 
problematiska ur etisk synpunkt (Jacobson et al. 2013) varför bioetanol och biodiesel har en låg 
potential som ersättare till fossila drivmedel. 

Världens skogsarealer uppgår dock till 31% av landarealen och är en mycket viktig källa till energi 
som inte är fullt utnyttjad (FAO 2010). För att kunna använda träd (och annan lignocellulosa från ex. 
gallringsarbete och rester från jordbruksproduktion) som råvara till ett flytande bränsle duger inte 
biokemiska processer eftersom att cellulosan är för svår för bakterier och svampar att bryta ned. 
Genom att behandla cellulosan med syra eller med enzym, s.k. sur respektive enzymatisk hydrolys, 
kommer cellulosan att brytas ned till sockerarter som är råmaterial för svamparna/bakterierna i 
fermenteringen (Olsson & Hahn-Hägerdal 1996). Effektiviteten för den fermenteringsprocess då 
grödor används som råvara, snarare än hydrolyserad lignocellulosa, är dock fortfarande mycket högre 
(Sims 2002). Utvecklingen visar dock mot en ökning av biomassa från lignocellulosa till 
etanoltillverkning, på grund av den ökande efterfrågan av livsmedelsbaserad biomassa till olika 
ändamål (Solomon et al. 2007). 

En annan nackdel med biokemiska processer, förutom det begränsade utbudet av råvaror, är att 
reaktionshastigheterna är mycket längre (upp till flera veckor) än termiska omvandlingsprocesser, som 
vanligtvis bara tar några sekunder (Zhang et al. 2010). Det gör att investeringskostnaderna blir stora 
relativt produktionskapaciteten och att de blir ännu större om lignocellulosa ska användas som råvara 
vid fermentering (Olsson & Hahn-Hägerdal 1996). 

Omvandling av skogsbiomassa till flytande form görs, med fördel, termokemiskt genom ofullständig 
förbränning av biomassan med begränsat syre följt av en omvandling från gas till vätska. Vid 
liquefaktion sker dock nedbrytningsreaktionerna direkt i vätskefasen. 

1.2.1 Liquefaktion 
Liquefaktion (HTL, Hydrothermal Liquefaction) innebär att nermald biomassa blandas i vatten, eller 
ett organiskt lösningsmedel, till en slurry och låts reagera vid relativt låga temperaturer och under högt 
tryck för att bilda en olja som lätt kan separeras från vattnet (Elliott 2007). Reaktionen sker typiskt vid 
en temperatur på 300-400 °C, vid ett tryck på 5-20 MPa och en reaktionstid på 0,2-1 timme (Xiu & 
Shahbazi 2012). Detta ger en högviskös, kemiskt stabil oljeprodukt med låg vattenhalt till ett utbyte på 
runt 30% (Adjaye & Bakhshi 1995). Oljeutbytet och kvaliteten på oljan kan förbättras genom att 
använda katalysator, ex. NaCO4, och reducerande gas (Xiu & Shahbazi 2012). 

Största fördelen med HTL, relativt de övriga termokemiska omvandlingsprocesserna, är att biomassan 
inte behöver vara torr. (Xiu & Shahbazi 2012) Detta minskar torkningsenergin samt att det ställer 
mindre krav på biomassan i inflödet. En nackdel, förutom det låga oljeutbytet, är att det höga trycket i 
reaktorn ställer höga krav på utrustningen vilket leder till stora investeringskostnader (Elliott 2007). 

Biooljan som erhålls från liquefaktion är lättare att uppgradera till ett kolvätebränsle genom 
exempelvis hydrogenering (Elliott & Hart 2009) p.g.a. att den är mindre oxygenerad (innehåller 
mindre syre) än biooljan från pyrolys (Lappas et al. 2012). 
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1.2.2 Förgasning 
Förgasning är, som antyds, en process där biomassan bryts ner termiskt och den bildade 
huvudprodukten är gas, s.k. syntesgas.  Syntesgasen består huvudsakligen av CO, H2O, CO2 och CH4 
och sammansättning styrs av syre-/ångtillförsel i reaktorn (Lappas et al. 2012) samt av 
reaktortemperaturen (Held 2012). Förgasning sker vid olika höga temperaturer beroende på vad som är 
slutprodukten. Vid hög temperatur (>1000°C) krackeleras tjära och metan vilket resulterar i en 
energirik gas bestående av CO2, CO och H, men om temperaturen istället är låg (<850-900°C) består 
gasen mestadels av metan och koldioxid (Held 2012). Uppehållstiden är lång för att de större 
molekylerna ska hinna reagera och inte följa med gasen och kondensera på utrustningen (Sims 2002). 
Ett gasutbyte på uppemot 95-97% het gas alternativt 85% kall syntesgas kan som bäst åstadkommas 
(Bridgwater 2003).  

Syntesgas används, förutom till kemisk syntes, exempelvis som fordonsbränsle, för uppvärmning och 
elektricitetsgenerering. Syntesgasen har lägre energidensitet än fossil naturgas, till följd av mängden 
koldioxid, (Sims 2002) vilket gör att förvaringen blir så kostsam att syntesgas har svårt att konkurrera 
med fossila bränslen (Bridgwater 2003) om den inte förbränns i anslutning till tillverkningen. Ett sätt 
att göra om syntesgasen till flytande diesel eller metanol, och på så vis öka energidensiteten, är genom 
Fischer-Tropsch-processen vilket är en process där man med katalysatorer låter kolet i kolmonoxiden i 
syntesgasen reagera med väte i tillförd vätgas (Swain et al. 2011). 

Storleken för partiklarna i inflödet vid förgasning varierar beroende på reaktortyp men typiskt är 
partikelstorleken 5-100mm (Held 2012), vilket innebär att det krävs mindre malenergi än pyrolys. 

Förgasningsprocessen har ofta problem med tjärbildningar vilka måste krackeleras med katalysator (ex 
dolomit eller nickel)(Bridgwater 2003) eller genom skrubbning av aerosolerna med lösningsmedel 
(Held 2012). Ett sätt att undgå dessa tjärbildningar samt att få en gas med högre energiinnehåll och bra 
utbyte är genom att ha en trycksatt reaktor (Trinh et al. 2014). Detta kräver dock en mycket mindre 
partikelstorlek (0,2-0,6mm enligt Trinh et al. (2014)) vilket kräver mer malenergi samt att det blir 
tryckförluster vid införningen av den malda biomassan i den trycksatta reaktorn (Svoboda et al. 2009). 

1.2.3 Pyrolys 
Pyrolys, eller fast pyrolysis, är en process där mestadels av produkten som bildas är pyrolysolja genom 
att ångorna, som bildas vid syrefattig förbränning, mycket snabbt kondenseras, s.k. quenchning, för att 
undvika att ångan reagerar vidare i sekundära reaktioner och bildar gas eller kolpartiklar (Mulligan et 
al. 2009).  

Uppehållstiden för vedpartiklarna i reaktorn är vanligen kortare än 2s (Bridgwater 2003) vid en 
temperatur på 450-550°C, för att få ett högt utbyte av pyrolysolja (50-70%)(Scott et al. 1999). 
Bridgwater (2012) rapporterar om ett utbyte på uppemot 75% och Mulligan et al. (2009) hävdar att ett 
utbyte uppemot 80% är möjligt. Reaktorerna vid pyrolys kräver en partikelstorlek på 0,2-6 mm, för att 
få tillräckligt bra värmeöverföring genom partiklarna, vilket gör att veden först måste malas, vilket 
kräver malenergi (Mulligan et al. 2009). För att få de högsta utbytena gäller det generellt att ha så hög 
värmeöverföring som möjligt genom vedpartiklarna (Mulligan et al. 2009) vilket även innebär att en 
mindre partikelstorlek ökar utbytet (Choi et al. 2012). 

Dong et al. (2012) visade att även den kemiska sammansättningen för pyrolysoljan varierade vid olika 
processparametrar, såsom temperatur och uppehållstid. 

Circulating fluidized bed, CFB, och Bubbling fluidized bed, BFB, är de vanligaste och effektivaste 
reaktorerna som används vid pyrolys, i industriell skala, och båda kan ge ett utbyte på uppemot 70-
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75% (Bridgwater 2012). Andra reaktorer som används vid pyrolys är Augerreaktor, roterande kon och 
Ablativ reaktor (Butler et al. 2011) vars fördelar och nackdelar finns beskrivet av Mulligan et al. 
(2009).  

För att få så högt utbyte av oljan som möjligt kondenseras/quenchas ångorna mycket snabbt (Meier & 
Faix 1999). Detta görs med vanliga kondensorer (Mulligan et al. 2009), exempelvis spiral-
värmeväxlare (Choi et al. 2012). Som köldmedium används vanligast vatten men även luft kan 
användas (Jendoubi et al. 2011). För att fånga upp de lättflyktigaste ämnena används en köldfälla där 
flytande kväve, torr is (Jendoubi et al. 2011), etanol (Koo et al. 2014), etylenglykol eller isaceton 
(Amen-Chen et al. 1997) kan användas som köldmedium. 

Flera kondensorer kan användas för att på ett selektivt sätt separera olika fraktioner (Chen et al. 2010) 
vilket beskrivs utförligare i avsnitt 1.4.1.  

Efter quenchningen används vanligtvis en elektrostatisk separator för att få aerosoler att agglomerera 
och bilda vätska, men även vanliga demisters kan användas men med lägre effektivitet (Bridgwater 
2012). 

BFB är lämpligare att ha i större skala medan CFB har lägre investeringskostnad (Butler et al. 2011). 
CFB har även högre effektivitet och ger mindre fasta partiklar i oljan eftersom de fasta partiklarna 
cirkuleras tillbaka och bränns på nytt vilket även leder till att större partikelstorlek kan användas (upp 
till 6mm)(Butler et al. 2011)(Mulligan et al. 2009). 

En schematisk skiss över hur en pyrolysprocess med BFB skulle kunna se ut finns i Figur 2, där de 
malda vedpartiklarna förbränns i frånvaro av syre i reaktorn. Därefter separeras de fasta partiklarna 
genom att använda cykloner och/eller filter och den heta ångan kondenseras sedan i quench-kylare till 
en s.k. quencholja och aerosolerna samlas upp av det elektrostatiska separatorn/demistern och kallas 
mistolja. 

 

Figur 2, Skiss över en pyrolysprocess med BFB med cykloner, quenchning och elektrostatiskt filter där 
quencholja och mistolja blandas samman som pyrolysolja (Bridgwater 2012) 

Pyrolys är ett område som fortfarande befinner sig i utvecklingsfasen (Meier & Faix 1999) och 
intresset är stort i forskningsvärlden vilket visar sig av den stora mängden vetenskapliga artiklar som 
publiceras inom detta område varje år. 
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I en review-artikel av Elliott (2007) är slutsatsen att pyrolysprocessen är den minst kostsamma 
processen för att få fram bioolja av de ovan nämnda omvandlingsprocesserna och att uppgradera 
bioolja är mer lönsamt än att tillverka andra biodrivmedel såsom etanol och biodiesel.  

1.3 Pyrolysolja 
Eftersom att kondenseringen sker så snabbt vid quenchningen, kommer nedbrytningsreaktionerna att 
”frysas” vilket gör att pyrolysoljan består av en stor del kemiskt reaktiva intermediat (Mohan et al. 
2006).  

Biooljan som erhålls vid pyrolys av biomassa från vedråvara är en komplex blandning som innehåller 
över 300 identifierade ämnen (Czernik & Bridgwater 2004) där det utöver dessa ämnen är ca 15% av 
pyrolysoljan som är högmolekylärt lignin och därmed inte kan identifieras (Garcia-Perez et al. 2007).  
Bland ämnena i pyrolysolja återfinns, i storleksordning; fenoler, syror, aldehyder, furaner, sockerarter, 
ketoner, och kolväten (Dong et al. 2012) 

Pyrolysoljan har typiskt en vattenhalt på 15-30%, ett lågt pH på runt 2,5 och lågt värmevärde (Higher 
Heating Value, HHV, runt 16-19MJ/kg) (Zhang et al. 2010)(Bridgwater 2003). Den höga vattenhalten 
och den höga syrehalten (35-40% av den torra vikten) är de bidragande faktorerna till det låga 
värmevärdet som är ca 60% av värmevärdet för dieselbrännolja, volymmässigt (Oasmaa & Czernik 
2000). 

1.3.1 Åldring/stabilitet 
Pyrolysolja är inte i kemisk jämvikt vilket innebär att den kommer att åldras med tiden. Denna 
åldringsprocess går mycket snabbare vid höga temperaturer (Mohan et al. 2006). Det är därför 
rekommenderat att förvara nytillverkad pyrolysolja mörkt och kallt. 

De fysikaliska egenskaperna ändras vid åldring. Viskositeten ökar till följd av den ökade 
medelmolekylvikten, värmevärdet minskar när vattenhalten ökar då vatten bildas vid 
kondensationsreaktioner samt att flampunkten ökar till följd av minskad andel lättflyktiga ämnen 
(Oasmaa & Kuoppala 2003). Dessa egenskaper är viktiga för pyrolysolja som bränsle varför det är 
viktigt att minska åldringseffekterna (Oasmaa et al. 1997)(Bridgwater 2003). 

Aldehyder bidrar till åldringen för oljan (Adam et al. 2005). Genom tillsats av alkohol saktas 
kondensationsreaktionerna ned genom att aldehyder, ketoner och anhydridsocker reagerar med alkohol 
och bildar acetaler, enligt reaktion (1) (Mohan et al. 2006). Dessutom späds de reaktiva ämnena vilket 
också bidrar till minskad reaktivitet (Diebold & Czernik 1997). Metanol är det bästa och billigaste 
additivet för att öka stabiliteten och en tillsats på 10% metanol till en nytillverkad pyrolysolja kan 
bidra till att åldringseffekterna minskar med en faktor 20 (Diebold & Czernik 1997). Det är inte 
nödvändigt att tillsätta alkohol om pyrolysoljan förvaras mörkt och svalt eller bara under en kortare tid 
vid normala förhållanden (Diebold 2000). 

 

(1) 

 

Jämviktskonstanten för reaktionen (1) är typiskt 2-4 M-1 för metanol och enklare aldehyder (Diebold 
2000) vilket påvisar den höga effektiviteten som metanol har för att stabilisera aldehyder. Ketoner 
reagerar också enligt (1) men de är mindre reaktiva än aldehyder (McMurry 2008). 
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Syror bidrar också till minskad stabilitet och därmed ökad åldringseffekt (Case et al. 2014). Syror kan 
reagera med alkohol enligt esterifiering, se reaktion (2), och bilda estrar (Moens et al. 2009) vilket 
minskar reaktiviteten och ökar pH för pyrolysoljan (Mahfud et al. 2007).  

 

(2) 

 

Både reaktion (1) och (2) är syrakatalyserade och vid det pH som pyrolysolja befinner sig är 
reaktionshastigheten låg, vilken kan ökas genom att tillsätta starkare syror såsom HCl (Diebold 2000). 
Vid högt pH klyvs estrar och återbildar syra och alkohol, vilket däremot inte sker för acetaler som är 
oreaktiva med baser (McMurry 2008). 

Fasta kolpartiklar i den råa pyrolysoljan bidrar till minskad stabilitet då dessa stör vätebindningarna 
som gör att polära och opolära ämnen kan lösa sig i varandra (Bridgwater 2003). 

Pyrolysolja är, som tidigare nämnt, termiskt instabil men enligt Boucher et al. (2000) kommer en 
uppvärmning till 50°C i en vecka inte leda till en signifikant höjning av mängd fasta partiklar och inte 
heller en ökning av viskositet, vilket indikerar att reaktionshastigheten för åldringsreaktionerna är 
relativt låg vid 50°C under en så kort tidsperiod. 

1.3.2 Uppgradering av olja 
Pyrolysolja har, i sin råa form, litet användningsområde eftersom det krävs speciell (och därmed också 
dyr) utrustning för att förbränna oljan. I dag används rå pyrolysolja som ersättare till fossil 
eldningsolja i särskilt designade kokare/förbrännare i kraftvärmeverk och industriella processer 
(Lindberg 2012). De viktigaste egenskaperna, förutom stabiliteten, som behöver förbättras innan oljan 
kan användas i vanliga brännare, såsom bilmotorer, är aciditeten och värmevärdet. 

Pyrolysoljan är sur och har högt aciditetstal vilket gör att pyrolysolja är korrosiv för metaller, speciellt 
vid de höga temperaturerna som uppkommer vid förbränning av oljan (Zhang et al. 2007). 
Aciditetstalet (Total acid number, TAN) är ett mått på mängden syror i oljan och har använts länge i 
petroleumindustrin (Oasmaa et al. 2010), där ett TAN-värde på mindre än ett för biooljan gör den 
kompatibel med redan befintlig petroleumraffineringsinfrastruktur (Moens et al. 2009). 
Karboxylsyrorna är den största bidragande faktorn till den höga aciditeten hos pyrolysolja (60-70%) 
men även svagare syror, såsom fenoler och hydroxysyror (från sockerarterna), påverkar också TAN-
talet (Oasmaa et al. 2010). 

Det låga värmevärdet beror mestadels på vattenhalten och den höga syrehalten i bioolja (Oasmaa & 
Czernik 2000). Vattnet i oljan bidrar till en högre flampunkt, vilket minskar risken för explosioner 
(Oasmaa et al. 1997), och mindre NOx-utsläpp till följd av lägre temperatur i förbränningen (Lehto et 
al. 2014). 

Uppgradering av pyrolysolja görs vanligen genom katalytisk hydrering av oljan eller med reaktion 
med lösningsmedel (esterifiering), men uppgradering kan även ske genom vätekrackning, katalytisk 
ångreformering och emulsifiering (Xiu & Shahbazi 2012).  

Uppgradering med katalysatorer och vätgas ger ett högkvalitativt bränsle som liknar bensin (Zhang et 
al. 2010) och som har hög andel kolväten. Detta har studerats utförligt och summeras av Elliott (2007) 
där slutsatsen är att denna uppgraderade olja inte kan konkurrera med priserna på petroleumbaserade 
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drivmedel såvida priset på råolja inte skjuter i höjden. Problemen med katalytisk uppgradering är att 
man får låga utbyten av olja, deaktivering av katalysatorn och avlagringar på reaktorkärlen till följd av 
koks och tjära som bildas vid reaktorförhållandena (Jacobson et al. 2013). Det högmolekylära ligninet 
har låg reaktivitet för uppgraderingsreaktionerna och är orsaken till koksbildningen som deaktiverar 
katalysatorerna (S. Wang et al. 2014). 

Uppgradering med esterifiering/acetalisering görs genom tillsats av en alkohol för att få reaktiva syror 
och aldehyder att reagera till estrar och acetaler respektive (Mahfud et al. 2007). Detta stabiliserar 
oljan vilket är beskrivet i avsnitt 1.3.1. Det är viktigt att avlägsna vatten under reaktionernas gång för 
att driva jämvikterna (1) och (2) åt höger och därmed minska reaktiviteten och aciditeten för oljan. 
Moens et al. (2009) rapporterar att vattenhalten i pyrolysoljan begränsar stabilisering och 
neutralisering av pyrolysolja med tillsats av metanol och att state-of-the-art-processen för detta inte är 
tillräckligt effektivt. Junming et al. (2008) och Moens et al. (2009) destillerade bort estrarna och 
acetalerna för att driva jämvikten åt höger, men lyckades inte få tillräckligt låg syrakoncentration i 
oljan. Mahfud et al. (2007) använde sig istället av en alkohol med högre kokpunkt än vatten för att 
vattnet skulle kokas bort före estrarna, acetalerna och alkoholen och på så vis driva 
jämviktsreaktionerna åt höger.  

Ett problem med att uppgradera oljan med esterifiering/acetalisering är att reaktionerna (1) och (2) är 
syrakatalyserade vilket betyder att syra måste vara närvarande för att reaktionerna ska kunna ske 
(McMurry 2008). Detta innebär att ett efterföljande neutraliseringssteg måste utföras vid användning 
av mineralisk syra (ex HCl), vilket kan undvikas genom att använda dyrare fasta syrakatalysatorer 
(Mahfud et al. 2007). 

1.4 Separeringsprocesser 
Ett alternativt sätt till dessa uppgraderingsmetoder är att separera pyrolysoljan i olika fraktioner för att 
på så vis öka värdet på varje fraktion. Detta minskar komplexiteten samtidigt som det minskar 
volymerna som ska processeras i senare steg för utvinning av kemikalier eller för uppgradering till 
bränsle. 

Pyrolysolja består av hundratals ämnen som är sprungna ur nedbrytning av lignin och cellulosa, vilket 
gör att oljan, förutom att vara ett bränsle, kan vara en bas för förnyelsebara kemikalier. Exempelvis är 
fenoler viktiga kemikalier som är svåra att framställa från råolja (D. Wang et al. 2014). Utvinning av 
fenoler från förnyelsebara källor, som pyrolysolja, är en mycket viktig process som kan bringa 
lönsamhet för pyrolys av biomassa (Amen-Chen et al. 1997). 

För att använda oljan som drivmedel är egenskaperna för oljan viktiga. Egenskaper som densitet, 
viskositet och ytspänning är viktiga för design av pump- och rörlednings-system och de påverkar även 
droppstorleken i insprutningen till brännaren, vilket är viktigt för att få en bra förbränning (Lehto et al. 
2014). Vattenhalten är en del av förklaringen till att ytspänningen är högre för bioolja än för 
petroleumolja (Lu et al. 2009). Flampunkten är viktig ur säkerhetssynpunkt så att inte oljan 
självantänder (Oasmaa et al. 1997).  

Separering av ämnen med olika kokpunkter görs vanligtvis med destillation men då pyrolysoljan är 
termiskt instabil kommer den vid uppvärmning att polymerisera och bilda en olöslig rest som kan 
uppgå till hela 50% (Bridgwater 2003). Det är således inte rimligt att använda vanlig destillation för 
att separera pyrolysolja. 
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1.4.1 Fraktionskondensation 
Ett sätt att separera ämnen utifrån kokpunkten är genom att kondensera pyrolysångorna vid olika 
temperaturer, s.k. fraktionskondensation, istället för quenchning (snabb kylning till låg temperatur). 
Detta är ett relativt outforskat område där resultaten skiljer sig ganska mycket mellan olika försök. 
Principen är att kondensera ämnen med hög kokpunkt (e.g. fenoler och sockerarter) vid en ganska hög 
temperatur och sedan kondensera vattnet, syrorna och de lättflyktiga ämnena i olika kondensorer vid 
olika låga temperaturer. 

Vid quenchning (snabb kondensering d.v.s. låg temperatur på första kondensorn) kondenseras de 
lågmolekylära vattenlösliga ämnena först vilket resulterar i att oljan från denna kondensering får en 
högre andel vattenlösliga ämnen (Tzanetakis et al. 2008) och att kondensatet från nästföljande 
kondensorer/elektrostatiska filter får högre andel vattenolösliga ämnen. Genom att variera 
temperaturen på kondensorerna påverkas därmed hur olika ämnen fördelar sig mellan de olika 
fraktionerna (Westerhof et al. 2011). 

Vid fraktionsdestillering separeras inte ämnena helt och hållet, men det är ett enkelt och billigt sätt att 
koncentrera ämnen i olika fraktioner innan vidare separering (Westerhof et al. 2011). Oljefraktionen 
med låg vattenhalt kommer att innehålla stora mängder av pyrolytiskt lignin, d.v.s. aromater som har 
bildats vid nedbrytning av lignin, samt sockerarter (Pollard et al. 2012). Det pyrolytiska ligninen kan 
sedan lätt separeras från sockret som sedan kan användas för fermentering (Westerhof et al. 2011). 

Fraktionsdestillering kan användas för att öka energivärdet på oljan men den energitätaste 
oljeprodukten är fortfarande korrosiv (har lågt pH)(Chen et al. 2010) och har så hög viskositet så att 
det liknar ett vax vid rumstemperatur (Gooty et al. 2014), så vidare processering krävs för att denna 
oljefraktion ska kunna användas som bränsle i vanliga brännare/motorer. 

1.4.2 Vakuumdestillation 
För att undvika de höga temperaturerna som vanligtvis förekommer vid traditionell destillation, kan 
destilleringen utföras vid lågt tryck. Det låga trycket gör att kokpunkterna minskar så att lättflyktiga 
ämnen kan separeras vid lägre temperatur. 

För temperaturer över 100°C, vid de uppehållstider som är vanligt vid destillation, kommer 
pyrolysoljan att bilda en stor del fasta rester (Bridgwater 2003), men enligt Westerhof et al. (2011) 
kommer det inte ske några kondensationsreaktioner (polymerisering av aldehyder) för destillation vid 
temperaturen 98°C och uppehållstiden 30min. 

För att räkna ut kokpunkten för ett ämne vid ett visst tryck kan Clausius-Clapeyron’s ekvation 
användas, ekvation (3) (Atkins & De Paula 2010).  

2
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Detta kan skrivas om som ekvation (4) genom att anta att ångbildningsentalpin, ΔvapH, är konstant för 
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T° och p° är koktemperaturen och trycket vid tabellerat tillstånd, T är den sökta temperaturen vid 
trycket p och R är den allmänna gaskonstanten. 

Kokpunkter för ämnena, även benämnt bp, är tagna ur CRC handbook (CRC 2014b) och 
förångningsentalpier för aktuellt temperaturintervall är tagna ur referenslitteratur (Chickos & Acree 
2003). Dessa värden är samlade för lättflyktiga ämnen, som enligt Faix et al. (1991) återfinns i 
betydande mängd i pyrolysolja, i Tabell 1.  

Tabell 1, Lättflyktiga ämnen i pyrolysolja: Värden för deras kokpunkt och förångningsentalpi vid det 
temperaturintervall som är aktuellt vid vakuumdestillation. De gulmarkerade fälten är icke 

tabellerade värden som är uppskattade utifrån liknande ämnen 

Ämne T° (K) ΔvapH (kJ/mol) 
formaldehyd 253,9 24,2 
acetaldehyd 293,8 26 
furan 304,3 28,6 
akrolein 325,3 30,9 
aceton 329,08 30,6 
metylacetat 329,7 33,4 
metanol 338 35,21 
2-metylfuran 336,9 32,4 
butanal 347,8 34,2 
etanol 351,3 38,6 
MEK (butanon) 352,6 34,6 
2-furanon 359 40 
2,3-butandion 360,5 38,5 
3-hydroxypropanal 363 35 
vatten 373 40,7 
myrsyra 374 36 
trans-2-butenal 375,2 36,6 

 
Vid indunstning av lösningsmedel kommer en viss del av pyrolysoljan att indunstas vilket betyder att 
de lättflyktiga ämnena (se Tabell 1) kommer att gå förlorade och kontaminera det indunstade 
lösningsmedlet. En studie fick en förlust på ca 12% av pyrolysoljan till följd av indunstning av 
lösningsmedel (Garcia-Perez et al. 2007). Guo et al. (2010) använde vakuumdestillation som 
förbehandling av pyrolysoljan för att ta bort vatten och ämnen med låg kokpunkt. 

Eftersom att uppehållstiden för vakuumdestillation är ganska lång, kommer det att påverka den 
termiskt känsliga oljan om destillationen utförs upp till högre temperaturer. Dock finns det en studie 
som säger att om vakuumdestillation har utförts upp till 230°C vid trycket 0,4kPa kommer den bildade 
resten att vara löslig i metanol vilket innebär att inga tunga ämnen (polymerer) har bildats (Amen-
Chen et al. 1997). 

För att minska mängden fasta rester som bildas vid vakuumdestillation kan molekylär destillation 
användas som, till skillnad mot traditionell vakuumdestillation, endast tar några sekunder vilket gör att 
högre temperaturer kan användas (Guo et al. 2010). Den korta uppehållstiden för molekylär 
destillation uppkommer till följd av det låga trycket samt det låga inflödet till förångaren (Guo et al. 
2010), vilket gör att molekylär destillation kan vara svårt att applicera på bioolja i industriell skala 
förutom för utvinning av finkemikalier. 
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1.4.3 Filtrering 
Fasta partiklar i pyrolysoljan katalyserar polymeriseringsreaktioner (Boucher et al. 2000), vilket ökar 
åldringshastigheten och därmed den termiska instabiliteten (Innanen 2013)(Butler et al. 2011). 
Dessutom kan de ställa till med problem då de ofta bildar agglomerat och kan därmed orsaka problem 
i motorer vid förbränning då det bildas avsättningar som kan täppa igen flöden (Javaid et al. 2010). 
Enligt Oasmaa et al. (1997) är 10 µm största tillåtna partikelstorleken i vanliga motorer. 

Fasta partiklar kan separeras från pyrolysångorna med cykloner (Chen et al. 2011) eller genom 
hetgasfilter vilket görs innan quenchningen, se Figur 2. Det är då viktigt att hålla cyklonerna/filtret vid 
minst 400°C för att undvika avlagringar på utrustningen eller ansamling av vätska (Bridgwater 1999).  

Filtrering kan även göras på den kondenserade oljeprodukten men resulterar då i en högre halt 
alkalimetaller än om filtreringen görs på de heta ångorna (Bridgwater 2012)(Diebold 2000). Dock är 
det risk att dessa fasta partiklar kloggar igen filtret vid hetgasfiltrering och därmed katalyserar 
krackningsreaktioner vilket minskar utbytet på oljan (Butler et al. 2011), förluster som kan uppgå till 
10-20% (Bridgwater 2003). Alkalimetaller i pyrolysolja är högst oönskat då de kan bilda föreningar 
med låg smältpunkt som klibbar fast på heta ytor och kan göra att utrustningen rostar (Lu et al. 2009). 
Cykloner är effektivare än filter ner till en partikelstorlek på 10 µm (Diebold 2000). 

I laboratorieskala kan glasfiberfilter användas för att filtrera bort partiklar med en partikelstorlek på 
över 3 µm (Oasmaa et al. 1997). Javaid et al. (2010) filtrerade med ett keramiskt membran ner till en 
partikelstorlek på 1 µm för att se om denna fina filtrering kunde utföras industriellt. Stabiliteten för 
oljan förändrades dock inte vid borttagandet av dessa mycket små partiklar (med en partikelstorlek 
mellan 1-10 µm). Cykloner räcker därmed gott till att förbättra stabiliteten för pyrolysolja. 

1.4.4 Extraktion 
Extraktion är en viktig separeringsmetod där man separerar ämnen beroende på löslighet i olika 
lösningsmedel. Detta är en process som är ett bra komplement till destillation om lösningen är känslig 
för uppvärmning och då komponenterna som ska separeras har liknande egenskaper (Richardson et al. 
2002). Så är fallet för pyrolysolja varför extraktion skulle kunna vara en process för att fraktionera och 
därmed öka värdet på pyrolysolja både som bränsle och som bas till kemikalieutvinning.  

För att öka energivärdet på biooljan måste vattenhalten reduceras. Vattnet i pyrolysoljan är löst och 
kan inte separeras från vattenolösliga ämnen i oljan vilket beror på den stora andelen av aldehyder, 
ketoner, syror, kolhydrater, estrar, alkoholer och fenoler i pyrolysoljan (Oasmaa et al. 1997). Om 
vatten tillsätts oljan leder detta till att oljan bildar en emulsion och, vid ytterligare vattentillsats, 
separerar i två faser vilket sker vid en total vattenhalt på ca 30%, se fasdiagram i Figur 3 (Oasmaa et 
al. 1997). Denna separering kallas vattenextraktion och är ett viktigt begynnande steg för att separera 
oljan i mindre komplexa fraktioner (Vitasari et al. 2011). Vattenfasen är anrikad på ämnen som 
kommer från nedbrytningen av kolhydrater (Vitasari et al. 2011) och den tjocka organiska fasen, som 
utgör 20-40 vikts-% av oljan, består mestadels av högmolekylära ämnen från nedbrytningen av lignin 
(Sipilä et al. 1998).  
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Figur 3, Fasdiagram för hur vattnet fördelar sig i de olika faserna vid vattenextraktion (Oasmaa & 
Czernik 2000) 

Genom att vikta hur stora fasernas vattenhalter är mot den totala vattenhalten för systemet, kan man 
räkna ut hur utbytet blir för respektive fas. Teoretiska utbyten beräknade från Figur 3 för några totala 
vattenhalter finns i Tabell 2 

Tabell 2, Utbyte för de faserna vid vattenextraktion vid olika totala vattenhalter, från figur 3 

 Total vattenhalt % Vattenhalt fas % org. halt fas % Utbyte 
Org fas 30 28 72 91% 
Vattenfas 30 50 50 9% 
     Org fas 50 30 70 56% 
Vattenfas 50 75 25 44% 
     Org fas 70 32 68 28% 
Vattenfas 70 85 15 72% 
     Org fas 90 34 66 8% 
Vattenfas 90 95 5 92% 

 

I Tabell 2 syns det att utbytet för organiska fasen ökar ju mindre vatten som har tillsatts i 
vattenextraktionen vilket innebär att det mesta av det tillsatta vattnet hamnar i vattenfasen (Oasmaa & 
Czernik 2000). 

För att kunna prediktera vart ämnena hamnar vid extraktion kan en distributionskoefficient, K, 
användas. Denna koefficient beskrivs av ekvation (5) (Harwood et al. 1999) och gäller då 
lösningsmedlen är helt olösliga i varandra och då det lösta ämnet ej dissocierar eller associerar i något 
av lösningsmedlen (Richardson et al. 2002).  Syror har distributionskoefficienter i ungefär samma 
storleksordning som aldehyder. Men eftersom att syror dissocierar i vattenlösning (deprotonering), 
kommer mindre syror återfinnas i den organiska fasen. 
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vattenilöslighet
dellösningsmeorgilöslighet

vattenfasiionkoncentrat
fasorgiionkoncentratK ..

==  (5) 

 

Distributionskoefficienter (även benämnt P för partition i amerikansk litteratur) är ofta experimentellt 
framtagna för systemet octanol-vatten och finns samlat för vanliga organiska ämnen av Sangster 
(1989). Distributionskoefficienter för andra organiska lösningsmedel och vatten finns samlat av Leo et 
al. (1971) vilket visar att lösligheterna i octanol kan approximeras med lösligheterna i dietyleter för de 
ämnena som finns i pyrolysolja. (se bilaga I) 

Genom att extrahera i flera steg kan högre andel av vissa ämnen extraheras ut ur lösningen med 
samma mängd förbrukat lösningsmedel. Det innebär alltså att två extraktioner med 50 ml 
lösningsmedel vardera, löser ut mer av ett ämne än att extrahera en gång med 100ml lösningsmedel. 
Detta förklaras med ekvation (6) som är framtagen från massbalans av ett medströms 
extraktionssystem och ekvation (5) (Richardson et al. 2002).  

f

n

n X
KSA

AX ⋅





⋅+
=  (6) 

 
där Xf är koncentrationen av ett ämne i vattenfasen innan tillsats av lösningsmedel (f=feed), A är 
voymen för vattenfasen, S är volymen för lösningsmedlet och Xn är koncentrationen av ämnet i 
vattenfasen efter n steg. 

Om K är större än fyra så krävs det två eller tre extraktioner för att extrahera bort det specifika ämnet 
från raffinatet till den organiska fasen (Harwood et al. 1999). Distributionskoefficienter till några 
typiska ämnen som förekommer i pyrolysoljor finns i bilaga I.  

Ett viktigt, och enkelt, sätt att minska de organiska ämnenas löslighet i vatten är genom att tillsätta 
saltlösning s.k. ”salta ut” vilket resulterar i att K generellt ökar (Harwood et al. 1999).  

Song et al. (2009) tillsatte salt till pyrolysolja för att få en fasseparation, istället för den vanligare 
vattenextraktionen. Chen et al. (2011) gjorde ett liknande försök med NaCl-lösning vilket var mycket 
effektivt för att separera vattenfas från organisk fas då enbart 1g 0,25M NaCl-lösning räckte till 10g 
olja för att få en fasseparation. Olika salter påverkar fördelningen av ämnena i de olika faserna (Song 
et al. 2009). Nackdelen med saltseparation är att vattenfasen, som innehåller ca 70% av oljans totala 
energi (Lindfors et al. 2014), kommer att bli kontaminerad med alkalimetaller vilka måste separeras 
bort i efterföljande steg. 

1.4.5 Tidigare extraktioner av pyrolysolja 
Det har gjorts flera tidigare extraktionsförsök för att utvinna kemikalier från pyrolysolja och s.k. liquid 
smoke är redan en kommersialiserad produkt som utvinns av pyrolysolja (Czernik & Bridgwater 
2004). Andra kommersiella produkter som utvinns från pyrolysolja är ättiksyra och kreosot (Meier & 
Faix 1999). Mohan et al. (2006) har samlat några tidigare extraktionsförsök som är gjorda på hela 
oljan i syfte att isolera specifika ämnen eller för att fraktionera oljan. 

Wei et al. (2014) extraherade vattenfasen från vattenextraktionen för att se vilket lösningsmedel och 
vilken mängd av lösningsmedel som är optimal för denna extraktion. Det föreslogs att den vattenfas 
som innehöll mest fenoler och guajakoler kunde blandas med den organiska fasen från 
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vattenextraktioner och därefter uppgraderas genom katalytisk krackning till bränsle (Wei et al. 2014). 
De undersökte dock inte effekterna av flerstegsextraktion i detta försök. 

Garcia-Perez et al. (2007) hade en approach där de, på analytisk skala, delade in ämnena i pyrolysoljan 
i kemiska grupper (”familjer” enligt författarna) med hjälp av extraktion för att karaktärisera 
pyrolysoljor.  

Chen et al. (2011) extraherade den organiska fasen som erhölls efter saltextraktion. Syftet med dessa 
extraktioner framgår dock inte annat än att fraktionering är önskvärt. 

Sipilä et al. (1998) tog fram ett förslag för hur man kan karaktärisera pyrolysolja med extraktion. Detta 
gjordes genom att extrahera vattenfasen och låta den organiska fasen vara obehandlad. 

Oasmaa et al. (2003) fraktionerade pyrolysolja med extraktion och såg vilka kemiska och fysiska 
egenskaper dessa fraktioner hade. 

1.4.6 Vad kan man göra med vattenfasen? 
Vattenfasen har lågt energivärde men lämpar sig mycket bra för utvinning av kemiska ämnen. Denna 
fas innehåller stora delar aldehyder, ketoner, syror och kolhydrater (mestadels levoglukosan och 
glukofuranos).  Men dessa kan vara svåra att separera då vattenfraktionen är komplex, lågkoncentrerad 
och att ämnena har små kokpunktskillnader (Vitasari et al. 2012c). 

Hu et al. (2012) lät sockret i vattenfasen reagera med metanol under syrakatalyserande förhållande för 
att bilda plattformskemikalierna metyllevulinat och levulinsyra. Dock krävs stora mängder metanol 
samt att temperaturen måste vara hög vilket bidrar till att stora delar av reaktanterna i biooljan bildar 
polymerer. Det krävs också ganska mycket syra (drygt 13%) för att reaktionerna ska vara effektiva. 

Rasrendra et al. (2011) försökte istället extrahera ättiksyra från vattenfasen genom att extrahera med 
polärt lösningsmedel och med tri-n-ocylamin (TOA), vilket är en tertiär amin, som extraktant. Detta 
gav högt utbyte av syror vilka är viktiga plattformskemikalier som är av högre värde än bioolja som 
bränsle (Rasrendra et al. 2011). Dock medföljer stora delar fenoler, aldehyder och opolära ketoner 
denna fraktion (Vitasari et al. 2012a). 

Vattenfasen innehåller även 4-6,2% glykolaldehyd vilket är en viktig plattformskemikalie som kan 
extraheras genom att reagera aldehyder med primära opolära aminer för att bilda iminer vilka kommer 
att lösas i ett opolärt lösningsmedel och på så vis kunna separeras från övriga polära ämnen (Vitasari 
et al. 2012c). Det kan också vara möjligt att bilda etylenglykol genom fermentering av vattenfasen 
med bakterier efter att vissa reningssteg har utförts, vilket innebär separering av främst syror och 
fenoler (Vitasari et al. 2012b). Detta ger dock dåligt utbyte och är därmed en ogynnsam process 
(Vitasari et al. 2012b). 

Det har även gjorts försök för att använda levoglukosan, vilket är den största beståndsdelen av 
organiskt material i vattenfasen, genom att hydrolysera levoglukosan och det andra anhydrosockret till 
glukos som kan användas för fermentering till etanol (Bennett et al. 2009). Bakterierna vid 
fermenteringen inhiberas dock av karboxylsyror, furfural och hydroxymetylfurfural vilket gör att ett 
maximalt utbyte av 86g EtOH/l vattenfas erhålls. Gutiérrez et al. (2002) visade att furfural kunde 
reduceras till furfurylalkohol med bakterier. Detta ökade hastigheten på etanolproduktionen men 
påverkade inte den slutliga etanolkoncentrationen. Lian et al. (2010) utvecklade en process som gav 
högre produktionshastigheter av etanol från sockerarterna i pyrolysolja.  
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1.4.7 Syfte 
Syftet med mitt försök är att se om en fraktionering av pyrolysolja kan göras med extraktion, för att på 
så vis kunna öka värdet som bränsle och underlätta kemikalieutvinning. Tidigare fraktioneringsförsök 
genom extraktion har gjorts: i syfte att karaktärisera olika oljor så de kan jämföras med varandra, med 
användning av vattenfasen, som eventuellt har större potential i kemikalieutvinning, eller med 
analytiska mängder för att se hur ämnena fördelar sig mellan olika faser.  

I detta arbete har jag fokuserat på extraktionen av den organiska fasen eftersom den har högst 
energidensitet och inte har samma möjlighet att användas för utvinning av kemikalier.  

Det viktigaste i min studie är att arbeta fram ett processflöde/extraktionsschema för att få högt utbyte 
av en produkt med lågt aciditetstal, låg vattenhalt och högt värmevärde, med så liten förbrukad 
kemikaliemängd som möjligt. Eftersom att organiska fasen enbart är en del av pyrolysoljan är det 
också viktigt att vattenfaserna inte förstörs så att de kommer att kunna användas eller processeras 
vidare, även fast inte det innefattas av detta examensarbete.  

Detta är ett exploratoriskt arbete vilket innebär att målet inte är att optimera en process utan att söka 
efter nya lösningar varför inte statistisk analys av resultatens konfidens, genom upprepande av samma 
försök, är relevant inom tidsramarna för projektet. Dessutom finns det en mycket stor variation i olika 
pyrolysoljor beroende på hur de har tillverkats och vilket råmaterial som har använts.  
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2. Metod 
Pyrolysoljan som användes var framställd av sågspån och var fraktionerad i tre vätskefraktioner: en 
från quenchning, s.k. quencholja, en fraktion från aerosolfiltret, s.k. mistolja, och en fraktion från en 
köldfälla som var benämnd kondensatolja . Den sistnämnda oljefraktionen var enbart en liten del av 
den totala oljan samt bestod mestadels av vatten och det beslöts därför att bara quencholjan och 
mistoljan skulle användas. Analys av utbyte av total olja, vattenhalt och pH var gjorda av producent 
och visas i Tabell 3. Pyrolysoljorna var förvarade i 6 månader efter tillverkandet i ett mörkt kallförråd 
(mellan 0-8°C) innan den skulle användas. 

Tabell 3, Utbyte, vattenhalt och pH för de tre olika fraktionerna, givet av distributören Lars Stigsson 

Fraktion Andel av total olja (w%w) Vattenhalt (w%w) pH 
Quencholja 57,9 20,0 2,30 
Mistolja 36,5 5,7 2,34 
Kondensatolja 5,6 56,0 3,58 

 

De olika oljorna var även analyserade utifrån funktionella grupper, enligt karaktäriseringsmetodiken 
av Oasmaa et al. (2003). Resultatet från den analysen visas i Tabell 4. 

Tabell 4, Andel funktionella grupper i de olika oljefraktionerna, givet av distributör Lars Stigsson 

Funktionella grupper (w%w) Quencholja Mistolja Kondensatolja 
Högmolekylärt lignin och fast material 8,7 14,3 0,0 
Lågmolekylärt lignin och 
extraktivämnen 

13,0 31,4 0,0 

Eterolösliga ämnen 34,3 28,9 15,5 
Eterlösliga ämnen 24,0 19,7 29,1 

2.0 Experimentell förstudie 
Det utfördes tre skilda experiment där de två första gjordes i syfte att utforma det tredje och sista 
experimentet för att öka chansen att lyckas med fraktioneringen. 

2.0.1 Första experimentet 
I det första experimentet undersöktes främst hur det första separationssteget skulle utföras och hur 
pyrolysolja (enbart quencholjan) beter sig, fysikaliskt, vid olika separationssteg. Dessutom 
undersöktes hur mycket solid rest varje fraktion bildade vid uppvärmning på värmeplatta, för att på så 
vis kunna se om någon av fraktionerna var destillerbar. 

En schematisk skiss på hur experimentet var utformat finns i Figur 4, där det även gjordes ett 
extraförsök genom att neutralisera oljan vid vattenextraktionen med fosfatbuffert.  
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Figur 4, Schemat för det första experimentet 
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De viktigaste resultaten i detta experiment var att få erfarenhet av svårigheterna vid handhavandet av 
oljan vilket är föga beskrivet i litteraturen. Filtrering av råoljan var direkt olämpligt eftersom att oljan 
har för hög viskositet och ledde till att klumpar (agglomerat) bildades i den filtrerade oljan. Detta tros 
vara för att små molekyler rinner snabbare genom filtret och att det då blir kvar större molekyler 
(oligomerer) på filtret som agglomererar.  

Saltseparation med brinelösning (mättad saltlösning) eller den neutrala vattenextraktionen med 
fosfatbuffert förbättrade separationen vid den första vattenextraktionen men eftersom att vattenfasen 
då kommer att bli kontaminerad av dessa salter, anses extraktion med rent vatten vara det mest 
optimala i ett första separeringssteg. 

Andra problem som uppkom hade att göra med pyrolysoljans förmåga att fastna på utrustningen vilket 
gav problem vid extraktionen och vid diskningen. Det gav slutsatsen att vattenextraktionen inte ska 
utföras i separertratt utan i bägare eller kolv under mekanisk omrörning varefter vattenfasen 
dekanteras. Diskning av utrustning görs enklast med NaOH-lösning (ca 0,5-1M), men även metanol 
och aceton löser upp oljeresterna. 

Alla faserna bildade rest vid värmebehandling där de organiska fraktionerna var minst destillerbara, 
vilket verkar vara mest beroende på mängden högmolekylärt lignin i dessa.  

Hur detta experiment genomfördes och resultaten finns i detalj i bilaga II. 

2.0.2 Andra experimentet 
Andra experimentet var inriktad på separering av den organiska fasen efter vattenextraktionen. I detta 
experiment undersöktes hur flerstegsextraktioner påverkar separeringen. För att se hur dessa 
extraktioner påverkades användes utbyten och TAN-tal för att på så vis se hur mycket syror som hade 
lyckats extraheras bort utan att få för lågt utbyte. Ett flödesschema för detta experiment samt hela 
utförandet och resultat finns i bilaga III 

Experimentet var utformat så att ämnen skulle separeras med avseende på deras pKa-värde, i likhet 
med hur Shriner et al. (1964) gjorde på en bioolja.  

Resultatet från detta experiment är intressant ur den synpunkten att se hur effekten för 
flerstegsextraktionen är vid avlägsnandet av syror från pyrolysoljan samt påverkan på utbytet av varje 
extraktionssteg. 

Fenolerna extraherades ut i vattenfasen i ett extraktionssteg i detta experiment genom att göra 
blandningen basisk med NaOH. Detta gjorde att separeringen var svår att utföra praktiskt eftersom att 
båda faser var svarta vilket ledde till att utbytet var mycket lågt. 

Generellt var extraktionerna svåra att utföra i separertratt eftersom att oljan kladdade fast på 
glasutrustningen samt att en fast rest bildades efter flera av extraktionsstegen vilken satte stopp för 
kranen där vätskan skulle tappas ur. 

Den resulterande eterlösliga oljefraktionen från detta experiment var mycket stabil, hade lågt TAN-tal 
och hade mycket bra flödesegenskaper. 

Eftersom att det blev så stora förluster vid detta experiment så utarbetades ett till experiment med 
lärdom av detta experiment för att jobba på ett bättre sätt och då få ut bättre utbyten. 
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2.1 Kemikalier 
NaCl (>98%), Dietyleter (>99%), HCl (37%) och NaH2PO4·2H2O (>99%) var tillhandahållet av VWR 
Prolabo. NaOH pro analysi (>99%) och Na2HPO4·2H2O (min. 99,5%) var distribuerat av Merck. 
Metanol (>99,9%) kom från Fisher Chemical, Kaliumhydroxid (85-87%) från EKA Nobel och Aceton 
(>99,5%) Scharlau. 

Referensprover till GC var ålderstigna (förutom aceton) så renheterna på dessa referensprover kan 
ifrågasättas. De kemikalier som användes som referens till GC var: 

Acetaldehyd min 99% Merck-Schuchardt 
Butyraldehyd min 99% Merck-Schuchardt 
Aceton min 99,9% Sigma-Aldrich 
2-butanon min 99,5% Fluka 
Furan min 99% Aldrich-Chemie 
Myrsyra min 99% Kebo Lab 
Etanol teknisk 

 
95% (okänd härkomst) 

2.2 Utförande 
Det tredje försöket gjordes, enligt Figur 5, med erfarenheter från de två tidigare experimenten och 
vetenskaplig litteratur. 

 

 

I detta försök användes även mistoljan i den relation till quencholjan som finns beskrivet i Tabell 3. 
Dietyleter tillsattes senare i processen för att minska den totala kemikalieförbrukningen och därmed 

Quencholja 

Vakuumdestillation 
Lättflyktig fraktion 

(inkl vatten) 

Vattenextraktion 
Vatten 

Sur vattenfas 

Fosfat-extraktion 

Varm mistolja 

Fosfatbuffert, 
+ ev. Brine 

Neutral vattenfas 

Eterlösning Dietyleter 

Filtrering 

Eterlöslig, Filtrat EOL, Klump 

Figur 5, Schema över det tredje experimentet 
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extraktionsvolymerna samt att minska risken för trefassystem (vattenfas, eterfas och vatten-eterolöslig 
fas). 

2.2.1 Vakuumdestillation 
Vakuumdestillation utfördes för att ta till vara på de lättflyktiga ämnena i pyrolysoljan. En termometer 
samt en tryckmätare (Greisinger GDH200) var kopplad till utrustningen för att kunna estimera vilka 
ämnen som hade samlats upp. Uppställningen för vakuumdestillationen visas i Figur 6, där en 
vattenfälla hade anslutits direkt efter vattensugen för att hindra vatten från vattensugen att hamna i 
fraktionerna och i tryckmätaren. 

 

Figur 6, Vakuumdestillationsutrustningen 

Vakuumdestillationen utfördes med mycket försiktig uppvärmning för att undvika stötkokning vilket 
leder till onödiga förluster av material till väggarna av glasutrustningen. Temperaturen för vattenbadet 
höjdes långsamt till 50°C vilket är en temperatur som enligt Boucher et al. (2000) inte kritiskt 
påverkar oljans egenskaper under en veckas behandling vid denna temperatur. Trycket reglerades 
genom att vrida av/på vakuumet med hjälp av pipen som sitter på vattenfällan. För att få en bra och 
jämn kokning sänktes trycket till 80mmHg därefter sänktes trycket mycket långsamt till 40mmHg där 
destillationen fick fortgå i ca en timme.  

2.2.2 Vattenextraktion 
Vattenextraktionen utfördes i en bägare under omrörning med mekanisk omrörning, genom att tillsätta 
oljan till en 1L bägare med vatten . Mängden vatten som hade mätts upp i bägaren var beräknat så att 
oljan skulle få en total vattenhalt på 40%. Detta gjordes med värdet på den initiala vattenhalten, se 
Tabell 3, samt med antagningen om att den lättflyktiga fraktionen, som tidigare hade avlägsnats, hade 
en vattenhalt på 50%. Sedan tillsattes destillerat vatten, under omrörning, tills att den totala 
vattenhalten för blandningen var 50% 

Vätskan omrördes med en propeller med en hastighet på ca 300 rpm under 16 timmar. Efter detta läts 
vätskan stå och separeras under två timmar.  

Vattenfasen filtrerades först med polyesterduk med masköppning 120µm, tråddiameter 88µm och en 
öppen yta på 34%. Denna filtrering gjordes för att få bort de grövsta partiklarna samt delar av den 
organiska fasen som följt med. Sedan filtrerades vattenfasen med Whatman GF/A glasfiberfilter. 
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2.2.3 Fosfatextraktion 
Vid fosfatextraktionen justerades pH på den organiska fasen med 0,6M fosfatbuffert med pH 7. Denna 
buffert tillreddes först genom att väga upp 65,1g Na2HPO4 (dihydrat) och 36,5g NaH2PO4 (dihydrat) i 
en 1000ml mätkolv för att sedan fylla upp volymen till strecket med destillerat vatten och därefter 
skaka kolven tills att salterna hade lösts upp. Efter att salterna hade lösts upp, minskade volymen lite 
vilket innebär att koncentrationen då var 0,60 mol/kg eftersom att 1000ml destillerat vatten väger 1,0 
kg vid rumstemperatur. Det molära förhållandet mellan Na2HPO4 och NaH2PO4 i bufferten var då 
61:39.  

Innan extraktionen påbörjades värmdes fosfatbuffert, mistoljan och den vattenextraherade quencholjan 
i varmt vatten (ca 50°C) för att öka flödesegenskaperna hos oljan vilket ger bättre beblandning av 
vätskorna och att jämvikt då uppnås snabbare. Bufferten värmdes för att hålla temperaturen uppe på 
blandningen under extraktionerna 

Den uppvärmda mistoljan blandades sedan med den vattenextraherade quencholjan och ett prov på 
32,0g togs ut av denna blandning som döptes till Mist+VE quench. 

Därefter blandades buffert och oljeblandningen i 1:1-förhållande i en 1000ml separertratt. 
Separertratten skakades sedan i ca 10 min under varmt rinnande vatten för att minska mängden 
avlagringar på insidan av tratten. Sedan sattes separertratten på ställningen för att låta faserna 
separeras.  Den något tyngre vattenfasen kunde separeras genom kranen medan den organiska fasen 
var kvar i separertratten. 

Vattenfasen vägdes för att kunna beräkna utbyte för extraktionen. 

Sedan gjordes en extraktion till med fosfatbuffert i förhållande 1:1 till den resterande organiska fasen i 
separertratten. I samband med denna extraktion tillsattes även 123,3g mättad saltlösning som hade 
beretts tidigare genom att värma destillerat vatten och tillsätta salt tills det var fasta saltkristaller på 
botten. Den mättade saltlösningen (s.k. Brine-lösning) gör att vatten i den organiska fasen dras ut samt 
att densiteten på vattenfasen höjs vilket förbättrar fasseparationen. Separertratten skakades även denna 
gång under varmt rinnande vatten för att minska mängden avlagringar på insidan av kärlet. 

Efter detta filtrerades vattnet bort från den organiska fasen med polyesterduk och överfördes sedan, 
med viss möda, till separertratten från filterduken.  

2.2.4 Eterlösning 
Dietyleter tillsattes till separertratten för att lösa ut de eterlösliga ämnena. En eterlöslig fraktion är 
löslig i bensin och skulle därmed kunna blandas in i bensin som ett första steg att minska 
användningen av fossila bränslen. 

Det tillsattes 133,0g dietyleter och sedan skakades separertratten under rinnande varmt vatten. 
Eftersom att eter har mycket låg kokpunkt (34,4°C (CRC 2014b)) så var det viktigt att inte tillsätta för 
mycket värme till tratten från det rinnande vattnet eftersom att det då skulle bilda ett mycket högt tryck 
i tratten. 

Separertratten skakades i 30 min under det rinnande vattnet och fick sedan stå i en timme för att 
relaxera. Efter detta kunde en liten vattenfas identifieras på botten av separertratten vilken avlägsnades 
genom kranen och denna mängd korrigerades för i utbytesberäkningarna. 

Efter detta filtrerades den olösliga eterklumpen av med polyesterduk och fördes över till en 250ml 
Schottflaska där den löstes i metanol i olja:metanol-förhållande 2:1. 
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Det eterlösliga filtratet fördes över till en 500ml rundkolv vilken kopplades till en rotationsindunstare, 
se Figur 7, för att avlägsna eter och kvarvarande vatten. 

 

Figur 7, Den eterlösliga fraktionen i en rundkolv kopplad till en rotationsindunstare 

Eterfraktionen vägdes sedan och prov togs ut till mätningarna 

2.3 Mätning 

2.3.1 GC 
Gaskromatografi utfördes med Hewlett Packard HP 6890 series. Den hade en initial temperatur på 
30°C i 30s varefter temperaturen höjdes med 5°Cmin-1 tills en temperatur på 80°C hade uppnåtts, 
sedan höjdes temperaturen med 15°Cmin-1 till 200°C där den hölls i två minuter. 
Temperaturprogrammet visas grafiskt i Figur 8. 

 

Figur 8, Temperaturprogrammet som användes vid GC 

Gasflödet i kolonnen bestod av helium som hade en genomflödningshastighet på 30cm/s. Kolonnen 
som användes var Agilent J&W DB-225, vilket är en kolonn med medelhög-hög polaritet innehållande 
50% Cyanopropylphenyl-dimethylpolysiloxane vilken egentligen är specialiserad för fettsyror med 
mycket högre molekylvikt än den lättflyktiga fraktionen som erhölls efter vakuumdestillationen. 

För gaskromatografi är det mycket viktigt att det inte kommer in vatten i kolonnen eftersom vatten 
påverkar kvarts- och glasytor i kolonnen samt aktiverar silanolgrupper genom hydrolys vilket gör att 
man får otydligare toppar i kromatogrammen (Renman 1999). 
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För att minska vattenhalten späddes den lättflyktiga fraktionen med metanol så att 2,1g prov återfanns 
i 100ml lösning. Sedan injicerades 1 µl med en injiceringsspruta till kolonnen. Efter att injiceringen 
hade skett sattes temperaturprogrammet på samt loggningen, vilket gjordes med programmet orchrom 
version 1,0. 

För att kunna identifiera topparna i kromatogrammen, bereddes referensprover med de ämnen som tros 
finnas med i den lättflyktiga fraktionen, se Tabell 1. Flertalet kemikalier var inte tillgängliga så de 
kunde inte testas. Referenserna bereddes genom att väga upp ca 1,1g av ämnet i en 50ml mätkolv och 
sedan fylla på till strecket med metanol. 

2.3.2 FT-IR 
Spektrofotometri med IR gjordes med Agent technology Cary 630 FTIR med hjälp av programmet 
MicroLab. Referenser för vatten och metanol togs också för att kunna subtrahera dessa lösningsmedels 
absorbans från det totala spektrat. Data exporterades till Excel där spektrogrammen analyserades.  

Vid IR-mätning undersöks hur mycket elektromagnetisk strålning i IR-området som absorberas av 
molekylerna i en vätska eller solid. I Tabell 5 visas vid vilka våglängder som olika funktionella 
grupper, som finns i betydande mängder i pyroylsolja, absorberar strålning (McMurry 2008).  

Tabell 5, Vågtal vid starka absorptionsmaximan för funktionella grupper som kan hittas i pyrolysolja 
(McMurry 2008) 

Funktionell grupp Vågtal för absorption (cm-1) 
Alkan, C-H 2850-2960 
Alkohol, C-O 1050-1150 
Alkohol, O-H 3400-3650 
Aromatisk ring 1450-1600 
Karbonyl, C=O 1670-1780 
Karboxylsyra, O-H 2500-3100 

 

2.3.3 TAN-mätning 
Aciditeten i oljor mäts ofta med TAN-tal (Total Acidity Number) vilket motsvarar mängden sura 
komponenter som finns i oljan. Detta är ett relevant mått för pyrolysolja eftersom att denna innehåller 
stor mängd svaga syror som kommer att spela in vid neutraliseringen av oljan (Oasmaa et al. 2010). 
Syrakoncentrationen är också en bra indikation på fluidoxidation och hydrolys (Shao & Agblevor 
2015). Kravet för petroleum är att TAN<1 (Moens et al. 2009). Petroleum innehåller dock inte lika 
stora mängder svaga syror som fenoler, vilket gör att TAN-talet är högre för biooljor. TAN-talet mäts 
som mängden KOH, i mg, som behövs för att neutralisera syrorna i 1g olja. 

De standardiserade metoderna för att mäta TAN är ursprungligen framtagna för petroleumindustrin, 
men Shao & Agblevor (2015) har nyligen tagit fram en metod för att snabbt och enkelt göra TAN-
mätning på pyrolysolja vilket stämmer väl överens med resultat från standardiserade TAN-mätningar 
(ASTM D664). Potentiometrisk mätning, för att hitta ändpunkten (sista ekvivalenspunkten), görs på 
grund av att kolometriska metoder inte kan användas då oljan är för mörk. 

Beroende på förväntat TAN-värde, vägdes mellan 0,25-1,5 g upp av fraktionen och löstes i 100 ml 
aceton under omrörning. Pontentiometrisk mätare (pH-elektrod) sänktes ned i lösningen där den läts 
vara i ca 5min, varefter denna lösning titreras med 0,1M KOH-lösning (vattenbaserad). 
Uppställningen för den manuella TAN-mätningen visas i Figur 9 och utfördes i dragskåp eftersom att 
acetonångorna kan ge yrsel.  
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Figur 9, Uppställning av utrustningen för TAN-mätning 

Tillsatser om 0,1ml KOH-lösning tillsattes till lösningen och värden loggades för pH vid stabilitet. 
Efter att 1ml KOH-lösning hade tillförts lösningen började titreringen att utföras kontinuerligt, med en 
hastighet av ca 0,01-0,03ml/s, för att minska effekter av omlagring och aldehyd-/esterreaktioner. 
Blankprov görs för lösningsmedlet och TAN-talet kan sedan beräknas med ekvation (7) (Shao & 
Agblevor 2015). 

[ ]
W

MBATAN 1,56)( ⋅⋅−=  (7) 

där A är titrerad mängd KOH-lösning för provet i ml, B är titrerad mängd KOH för blankprovet i ml, 
M är koncentrationen för KOH-lösningen i mol/L och W är vikten på oljeprovet i g. 

Efter varje TAN-mätning togs elektroden upp och sköljdes i metanol och därefter destillerat vatten för 
att få bort eventuella avlagringar på elektroden. Därefter ställdes elektroden i buffertlösning pH=4 i 
minst 5 min. 

För att inte få missvisande resultat var det av yttersta vikt att sörja för en god omrörning med 
magnetomrörare vid titreringen, utan att röra ned luft i vätskan vilket kan påverka mätningarna.  

2.3.4 pH-mätning 
I samband med TAN-mätningarna mättes pH. Detta gjordes för de filtrerade vattenfaserna genom att 
späda ut en bestämd provmängd, mprov, i en känd mängd vatten och sedan låta lösningarna omröras 
med magnetomrörare. Efter omrörning hade skett i 2 minuter sänktes pH-elektroden ned och när 
värdet stabiliserats lästes pHspädd av. Värdet för pH beräknades sedan med ekvation (8), där mtot är den 
totala massan på den utspädda vattenfasen. För de organiska faserna togs det initiala värdet från TAN-
mätningarna och det verkliga pH:t beräknades med ekvation (8). 
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3. Resultat 

3.1 Utbyte och observationer 

3.1.1 Vakuumdestillationen 
Oljan började koka vid 78mmHg och första droppen kunde samlas upp vid trycket 68mmHg och 
temperaturen 37°C vilket är nära kokpunkten myrsyra (36,5°C), trans-/cis-2-butenal (38,2°C och 
vatten (42,1°C) vid det aktuella trycket (beräknat utifrån Tabell 1 och ekvation (4)). 

Vakuumdestillationen resulterade i att oljan blev mer homogen och gav ett utbyte på 91,9% av 
ursprunglig quencholja. Vid trycket 40mmHg var ångtemperaturen 34°C. Enligt ekvation (4) och med 
värden från Tabell 1, har vatten en kokpunkt på ca 32°C vilket visar på att vatten har avdunstats och 
hamnat i den lättflyktiga fraktionen tillsammans med andra lättflyktiga ämnen. Den lättflyktiga 
fraktionen hade således ett utbyte av 8,1% av quencholja och var mycket svagt gulfärgad. 

Då bättre vakuum har åstadkommits, t.ex. vid experiment 2 då vakuumet var 20mmHg, var den 
destillerade fraktionen ännu större och den destillerade oljan ännu mer homogen. 

3.1.2 Vattenextraktionen 
Den destillerade oljan hälldes ned i destillerat vatten så att den totala vattenhalten på blandningen 
skulle uppgå till 40% och det blev då en fasseparation direkt. Efter några minuters omrörning löste sig 
dock faserna i varandra och det tillsattes då vatten till en total vattenhalt av 50% vilket resulterade i två 
faser som inte löste sig i varandra. Detta betyder att Figur 3 inte riktigt gäller för denna quencholja 
vilket visar på att pyrolysoljor kan skilja ganska mycket sinsemellan. 

Vid dekanteringen följde det med en hel del klumpar från den organiska fasen till vattenfasen vilket 
resulterade i en ganska stor förlust i utbytet. Dessa klumpar separerades från vattenfasen vid 
filtreringen. Eftersom att den organiska fasen var så tjock, var dekantering ett mycket effektivt sätt att 
utföra vattenextraktionen. I Figur 10 syns det tydligt hur svarta klumpar flyter ovanpå vattenytan efter 
vattenextraktionen vilket bidrar till förluster av organisk fas. Observera att fotot i Figur 10 är taget för 
första vattenextraktionssteget i experiment 2, men att dessa hade genomgått samma processteg och 
hade likadant utseende. Färgen på vattenfasen var däremot mörkbrunare till följd av den lägre 
vattentillsatsen än i experiment 2. 

 

Figur 10, Pyrolysoljan efter vattenextraktionen vid experiment 2 
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Utbytet av destillerad quencholja var efter vattenextraktionen 45% och förlusterna uppgick till hela 
37%. Detta innebär att vattenfasen enbart erhöll 17% av vikten som ursprungligen fanns i den 
destillerade quencholjan. Detta resultat motsäger Lindfors et al. (2014) påstående där de hävdar att 
vattenfasen står för nästan 70% av oljans totala energi till följd av den stora mängden vattenfas som 
bildas. 

Utbytet av organisk fas vid en total vattenhalt på 50% vid vattenextraktion av pyrolysolja är typiskt ca 
55%, enligt Tabell 2, vilket innebär att den största delen av förlusterna i vattenextraktionssteget var 
ifrån vattenfasen.  

3.1.3 Fosfatextraktionen 
När mistoljan och den vattenextraherade quencholjan värmdes med varmt vatten minskade 
viskositeten mycket, vilket är i enlighet med Tzanetakis et al. (2008) som mätte en tydlig 
viskositetsminskning för den tunga oljefraktionen (eg. mistolja) vid ökad temperatur. En del av 
förklaringen till denna viskositetsminskning kan vara att agglomerat av kolpartiklar löses upp 
(Tzanetakis et al. 2008). 

Vid separeringen fick vattenfasen snabbt tömmas ur separertratten genom pipen efter att tratten hade 
satts på ställningen eftersom att en tredje tung organisk fas långsamt sjönk ner till botten och klibbade 
igen kranen. Detta gjorde att lite av den tunga organiska fasen följde med vattenfasen. Detta kunde 
dock filtreras bort med Whatman GF/A glasfiberfilter. Däremot var det lite vatten kvar i tratten som 
inte kunde tappas ur genom kranen som väger upp förlusten av organisk fas till vattenfasen. Det 
beräknade utbytet för första fosfatbuffertextraktionen var 72%. 

Efter andra fosfatextraktionen såg vätskeblandningen ut som i Figur 11, vilket gjorde det nödvändigt 
att filtrera med polyesterduk för att få bort vattnet från den organiska fasen.  

 

Figur 11, Vätskeblandningen efter att fosfatbuffert och brine-lösning hade tillsatts 

Den organiska fasen var efter denna extraktion som tapetklister i konsistensen och det var t.o.m. svårt 
att avvattna på polyesterduken. Detta resulterade i att det blev vatten kvar i den organiska fasen samt 
att det blev stora förluster av både vattenfas, men främst organisk fas på filterduken. Med förlusterna 
inkluderade var utbytet på denna fosfatbuffertextraktion 71% vilket tyder på att få ämnen hade 
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extraherats av fosfatbufferten och brinelösningen relativt första buffertextraktionen. Detta bekräftas av 
den svagt gula färgen på vattenfasen i Figur 11. 

3.1.4 Eterlösningen 
När dietyleter hade tillsatts till separertratten var den organiska fasen från förra steget fortfarande som 
en klump på botten i separertratten. Vid uppvärmning mjuknade klumpen samtidigt som etern började 
koka.  

När separertratten ställdes på stativet igen uppkom en vattenfas som troligtvis var kvarvarande vatten 
från sista fosfatextraktionen. Detta kunde tappas ut och vägdes till 15g vilket gjorde att beräkningen på 
andra fosfatsteget kunde justeras och ett utbyte på mycket nära 100% erhölls, exkluderat förluster.  

När den eterlösliga fasen indunstades syntes en liten vattenfas i den indunstade etern vilket visar att 
det var ännu mer vatten kvar i den organiska fasen. Den indunstade eterlösliga fasen var homogen och 
bildade inga avlagringar på glasutrustningen men den var ganska trögflytande. 

Utbytet på den indunstade eterlösliga fraktionen var 16% och utbytet för den eterolösliga fraktionen 
var 8% utan metanol.  

3.2 Analyser 

3.2.1 GC 
Till gaskromatografin användes metanol som lösningsmedel. Nackdelen med detta är att metanol 
reagerar med aldehyder och ketoner för att bildar acetaler enligt ekvation (1). Syror reagerar på samma 
sätt med metanol och bildar estrar enligt ekvation (2). Dessa reaktioner kräver dock sur katalysator för 
att kunna reagera. 

För kromatogrammet med referensen av myrsyra, se bilaga IV, syntes enbart två stora toppar vid en 
kort retentionstid vilket tyder på att myrsyran har reagerat med metanol och bildat metylformiat vilken 
är mindre polär än syran och har en kokpunkt på 31,6°C.  

För kromatogrammen med referenserna av aldehyderna och ketonerna så ser man tendenser till att de 
har reagerat med metanolen samt har reagerat med sig själva enligt aldolkondensation. Acetaler och 
aldoler har högre kokpunkt än motsvarande keton/aldehyd vilket resulterar i en längre retentionstid.  

Kromatogrammet för den lättflyktiga fraktionen visas i Figur 12 där de högsta topparna är markerade 
vid deras respektive retentionstider.  



26 
 

 

Figur 12, Kromatogram för den lättflyktiga fraktionen 

Referenserna finns att hitta i bilaga IV, där det även finns en tabell över de viktigaste topparna som 
identifierats för alla referensprover samt deras kokpunkter. Genom att använda topparna för 
referensproverna kunde några ämnen i Figur 12 identifieras vilket visas i Tabell 6. 

Tabell 6, Identifierade toppar i Figur 12 med deras retentionstider 

Ämne Retentionstid 
Furan, acetaldehyd, metylformat eller metanol 1,963 
Metanol (lösningsmedel) 3,222 
2-butanon 3,370 
okänd 4,515 
Acetaldehyd (Aldol) 5,103 
okänd 6,837 
okänd 7,851 
okänd 8,473 
okänd 10,58 
Butanal (1,1-dimetoxybutan?) 11,01 
okänd 11,38 
okänd 11,68 
Butanal (1,1-dimetoxybutan?) 11,94 

 

I Tabell 6 är många av ämnena okända vilket beror på begränsningen i mängden referenskemikalier. 
Flera toppar har identifierats för samma referens vilket tyder på att reaktioner har skett med metanol. 
Ämnen som troligtvis finns bland de oidentifierade, enligt Tabell 1, är 2-metylfuran (bp=63,9°C), 2-
furanon (bp=86°C), 2,3-butandion (bp=87,5°C), 3-hydroxypropanal (bp=90°C) och trans-2-butenal 
(bp=102,2°C), där 2-metylfuran har kortast retentionstid till följd av den lägre kokpunkten. 

Faix et al. (1991) använde en mindre polär kolonn (DB-1701) vid GC av pyrolysolja vilket gör att 
ämnenas polaritet inte kommer att bidra till separationen lika mycket som kokpunkt. 
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3.2.2 FTIR 
Eftersom att vatten påverkar IR-spektrat gjordes IR-mätningar på rent destillerat vatten vilkens 
absorption reducerades från vattenfaserna beroende på vattenhalt i dessa faser. Vattenhalten antogs 
vara 50% både för den lättflyktiga fraktionen och den sura vattenfasen och 75% för den neutrala 
vattenfasen. 

Resultaten från IR-mätningen av de olika oljefraktionerna visas i Figur 13. Oljefraktionerna i Figur 13 
har mycket liknande spektrogram, men den tydligaste skillnaden är att den eterolösliga fraktionen har 
mindre mängd OH-grupper (karboxylsyror och fenoler) eftersom att toppen vid 3500cm-1 är lägre. 
Vattnet i oljefaserna har ej kompenserats för i spektrogrammen i Figur 13 eftersom att vattenhalten 
troligtvis är låg. 

 

Figur 13, IR-spektra för de olika organiska fraktionerna sammanfört i ett spektrogram 

Den toppen som, i Figur 13, finns vid våglängden 2930cm-1 är till följd av C-H-bindning i exempelvis 
metylfenoler, s.k. kresoler. 

IR-spektrogram för vattenfaserna finns samlade i Figur 14. Vattenfaserna visar på en mycket större 
skillnad i sammansättning än de organiska faserna i Figur 13. Samtliga IR-spektrogram finns separat i 
bilaga V. 

 

Figur 14, IR-spektra för de olika vattenfaserna sammanfört i ett spektrogram 
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Den lättflyktiga fraktionen har en stor topp vid våglängd 3100-3500cm-1 (vid O-H-strechen), vilket 
indikerar på syror eller alkohol samt en ganska tydlig topp runt 1720cm-1 vilket tyder på aldehyder och 
ketoner 

Den neutrala vattenfasen har en större topp vid båda O-H- och C-H-strechen vilket indikerar på att mer 
syror och kresoler har extraherats vid fosfatextraktionen. Den sura vattenfasen har aningen större 
absorbans vid våglängden 1720cm-1 vilket tyder på att denna vattenfas innehåller mer aldehyder och 
ketoner. 

3.2.3 TAN-tal 
Blankprovet titrerades först och det slog över redan efter första tillsatsen på <0,05ml. Blankprovets 
påverkan på den titrerade mängden negligerades därmed, dvs B=0 i ekvation (7).  

Innan Mist+VE quench och den eterolösliga fraktionen kunde börja titreras, filtrerades de med 
glasfiberfilter (GF/A) för att få bort fasta partiklar som kan förstöra pH-elektroden. Filtrena sköljdes 
därefter med aceton och vägdes för att få rätt provvikt, W. Filterpapprena efter filtreringen visar hur 
mycket fasta partiklar som funnits i dessa fraktioner vilket visas i Figur 15, där det vänstra filtret är 
från filtrering av den eterolösliga fraktionen och det högra filtret är från filtrering av Mist+VE quench. 

 

Figur 15, Filterpapprena efter filtrering innan TAN-mätning, där det vänstra filtret är efter filtrering 
av den eterolösliga fraktionen och det högra är efter filtrering av Mist+VE quench. 

Det är därmed tydligt att de fasta partiklarna från pyrolysoljan koncentreras i den eterolösliga fasen 
alternativt att det bildas mer fasta partiklar vid de varma extraktionerna, där det senare fallet i så fall 
strider mot påståendet om att 50°C inte påverkar oljan signifikant under så korta uppehållstider 
(Boucher et al. 2000). 

Resultatet från TAN-mätningarna för proverna visas i Tabell 7, där den sura vattenfasen efter 
vattenextraktionen och den eterlösliga fraktionen testades två gånger vilket indikeras av siffran inom 
parantes. De två mätningarna på odestillerad quencholja, från experiment 2, är också inkluderat i 
Tabell 7, för att kunna se hur TAN-värdet påverkas genom processen. I Tabell 7 är även pH vid 
ekvivalenspunkten redovisat vilket, enligt ASTM D664, kommer att hamna nära pH=11 och om ingen 
inflexionspunkt hittas ska värdet vid pH=11 användas. 
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Tabell 7, Resultatet av TAN-mätningarna samt beräknat TAN-värde utifrån ekvation (7) 

 Prov EP, A (ml 1M KOH) Provvikt, W (g) TAN pH vid EP 
Quencholja (1) 7,9 0,540 81,8 10,1 
Quencholja (2) 7,8 0,537 81,2 10,2 
Lättflyktig fas 8,3 0,780 59,6 10,2 
Sur vattenfas (1) 2,9 0,258 62,8 11,5 
Sur vattenfas (2) 2,9 0,252 64,3 11,2 
Mist+VE quench 5,3 0,450 65,9 10,4 
Neutral vattenfas 5,8 0,765 42,5 10,4 
Eterlöslig (1) 11,0 1,52 40,6 10,2 
Eterlöslig (2) 5,7 0,800 39,9 10,6 
Eterolöslig 1,4 0,432 18,1 10,2 

 

Variationsbredden för vattenfasen efter vattenextraktionen (sur vattenfas), quencholjan och den 
eterlösliga fraktionen var 1,2%; 0,4% och 0,8% respektive. Medelvärdena på TAN-talet för sur 
vattenfas, quencholja och eterlöslig fraktion var 63,6; 81,5 och 40,2 respektive. 

Tydligt är att oljans TAN-tal minskar efter fosfatextraktionen och vattenextraktionen till följd av de 
låga distributionskoefficienterna för syror. 

Samtliga grafer som har plottats upp för att hitta ändpunkterna finns i bilaga VI. 

För titrerkurvan på den lättflyktiga fraktionen erhölls en mycket distinkt ekvivalenspunkt vilket tyder 
på att enbart en syra var närvarande i lösningen. TAN-talet motsvarar en mängd på 4,9% av denna syra 
i den lättflyktiga fraktionen. 

3.2.4 pH-mätning 
Resultatet vid pH-mätningarna för vattenfaserna visas i Tabell 8 tillsammans med utspädningen och 
verkligt pH beräknat från ekvation (8). 

Tabell 8, Resultat från pH-mätningen på vattenfaserna 

Fraktion pHspädd mprov/mtot pH 
Lättflyktig 2,23 0,49 1,92 
Sur vattenfas 2,51 0,10 1,52 
Neutral vattenfas 4,34 0,15 3,52 

 

Den sura vattenfasen har lägre pH än den lättflyktiga fraktionen. 

För de organiska faserna beräknades pH utifrån spädningen då de var lösta i aceton (Initialt pH vid 
TAN-mätningen). För att se hur lösningsmedlet påverkade pH gjordes även en separat pH-mätning på 
den eterlösliga fraktionen vid en lägre halt aceton. Resultaten visas i Tabell 9 där den högutspädda 
eterlösliga fasen har uppmätts två gånger och pH visas då som medelvärde med variationsbredd. 
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Tabell 9, Resultaten av pH-värde för de organiska faserna spädda i aceton från TAN-mätningarna, 
där den eterlösliga fasen även var utspädd i lite aceton som referens 

Fraktion pHspädd mprov/mtot pH 
eterlöslig, lågutpädd 5,70 0,40 5,30 
eterlöslig, högutspädd 6,95;6,84 0,010;0,019 5,0 (±0,08) 
eterolöslig fas 8,14 6,2·10-3 5,93 
mist+VE quench 6,09 5,7·10-3 3,84 

 

I Tabell 9 syns det att aceton har en ganska liten påverkan på pH då pH ökar med 0,30 om 
koncentrationen av organisk fas ökas med ca 40ggr. Detta tyder på att det verkliga pH-värdet för den 
eterolösliga fasen och den eterlösliga fasen ligger mellan pH=5-7, vilket är neutralt pH. 
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4. Diskussion 
Om destillationen hade utförts vid ett lägre tryck, hade mer vatten avgått från pyrolysoljan till den 
lättflyktiga fasen. Detta hade ökat värmevärdet på oljefasen vilket kan vara en fördel. Dock krävs mer 
pumparbete för att uppnå så låga tryck vilket kan vara ohållbart för att få en ekonomiskt hållbar 
process. När jag gjorde vakuumdestillationen första gången i labb 2, så hade jag en bättre vattensug 
som gav ett tryck på nedåt 15mmHg vilket gav en större lättflyktig fraktion som inte var antändlig vid 
rumstemperatur. Denna vakuumdestillerade olja, som var destillerad vid det lägre trycket, var mer 
homogen med mindre mängd klumpar som klistrade sig fast på glasutrustningen.  

Analysen av den lättflyktiga fraktionen med GC visar att den består av ganska många olika ämnen. De 
ämnena som har liknande kokpunkt som metanol kunde dock inte observeras eftersom mängden 
injicerad volym gjorde att FID-mätaren (flamjonsdetektorn) fick överslag samt att kolonnen 
tillsammans med temperaturprogrammet inte lyckades separera dessa mycket lättflyktiga ämnen. På 
grund av tidsbrist kunde inte GC-mätningen på den lättflyktiga fraktionen försöka förbättras. Metanol 
som lösningsmedel till den lättflyktiga fraktionen var inte optimalt eftersom att det flertalet toppar som 
uppkom vid körning av referensproverna visar på att reaktion hade skett. En annan anledning till att 
flera toppar uppkommit för referensproverna kan vara att de hade reagerat med sig själva under den 
långa förvaringen och bildat aldoler och enoler. 

IR-mätningen av den lättflyktiga fraktionen visar att denna mestadels innehåller aldehyder, ketoner 
och syror. Eftersom att titrerkurvan för den lättflyktiga fraktionen är så distinkt och att pH är så lågt är 
det mycket troligt att syran som finns i denna fraktion är myrsyra. Detta stöds av att myrsyra är den 
mest lättflyktiga av alla karboxylsyror. En myrsyrakoncentration på 4,9% innebär att pH teoretiskt sett 
är 1,85 vilket är lite lägre än det som mättes i Tabell 8. 

Det lägsta pH som kan erhållas med 100% myrsyra är pH=1,19 (teoretiskt utifrån pKa=3,75 (CRC 
2014a)), vilket tyder på att värdet för den sura vattenfasen i Tabell 8 verkar lite lågt. En felkälla vid 
pH-mätningen kan vara att buffertarna som användes vid kalibreringen av pH-metern inte var helt 
färska eftersom att inget datum för tillredning fanns angivet. Att pH-mätaren visar lite lågt värde visas 
också av att ekvivalenspunkterna ligger aningen under pH=11 vid TAN-mätningarna, i Tabell 7, vilket 
är standarden för TAN-mätning enligt ASTM D664.  

Viskositetsminskningen, genom att hålla oljan varm, ledde till att extraktionerna var mer effektiva 
vilket syntes på färgen på vattenfaserna och att utbytena var högre relativt experiment 2 då oljan inte 
hölls varm. 

Utbytet vid vattenextraktionen kan troligtvis förbättras genom att centrifugera så att de organiska 
klumparna, som syns i Figur 10, sjunker ner till botten och inte går förlorade vid dekanteringen. 
Eftersom att mer än hälften av vattenfasen gick förlorad (enligt det teoretiska utbytet vid 50% total 
vattenhalt i Tabell 2) så tyder detta på att det kan ha blivit fel vid vägningen av vattenfasen. Det är 
däremot inte säkert att den stora förlusten på 37% av total quencholja, var mestadels bestående av 
vattenfas eftersom att inte Figur 3 riktigt stämde överens med den totala vattenhalten som ledde till 
fasseparation för quencholjan jag använde. Anledningen till att jag inte fick fasseparation vid en total 
vattenhalt av 40% kan bero på att jag använde vakuumdestillerad quencholja istället för rå pyrolysolja. 

Lindfors et al. (2014) använde också pyrolysolja från sågspån i deras försök, men skillnaden är att de 
blandade ihop quencholja, mistolja och kondensatet från köldfällan. De gjorde vattenextraktionen med 
30% total vattenhalt och var då tvungna att värma oljan till 40°C i 12 timmar för att få en 
fasseparation. Anledningen till att jag erhöll ca dubbelt så stort oljeutbyte (45% relativt 24,8% för 
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Lindfors et al. (2014)) kan vara att deras fasseparation var ofullständig och att deras vattenfas 
egentligen var en emulsion av organisk fas i vattenfasen, såsom det är beskrivet av Oasmaa et al. 
(1997). Enligt Tabell 2 borde Lindfors et al. (2014) ha fått ca 90% organisk fas. 

Vid den första fosfatextraktionen hade den vaxliknande organiska fasen benägenhet att följa med 
vattenfasen ut genom kranen vilket försvårade separationen. Detta gjorde att en viss del (ca 12g som 
filtrerades bort) av denna organiska fas gick förlorad samt att en del vatten inte kunde fås ut ur 
separertratten utan att mista ännu mer organisk fas. Utbytesberäkningarna för detta extraktionssteg blir 
därför aningen felskattade och de resulterande produkterna kommer inte att vara helt rena. Dock är det 
känt sedan tidigare att separationerna inte kommer ske fullständigt utan att det kommer att bli en 
fördelning av ämnena i de olika faserna så denna kontaminering bedöms inte vara avgörande för den 
resulterande produkten. Detta eftersom att den organiska fasen extraherades vidare med fosfatbuffert 
och brinelösning. 

Fördelen med att använda brinelösning är att det drar ut vattnet ur den organiska fasen så att 
värmevärdet på denna fas blir högre. Nackdelen är dock att det kan resultera i att oljan får en högre 
alkalihalt till följd av att allt salt inte kan avlägsnas. Detta är inte bekräftat av detta arbete. 

Mängden fast material i de olika fraktionerna var inte analyserade, men det syns tydligt i Figur 15 hur 
de fasta partiklarna ansamlas i den eterolösliga fasen vilket är en indikation på att den eterlösliga fasen 
har en liten mängd fasta partiklar och är därmed bättre lämpad som bränsle i bilmotorer än både rå 
pyrolysolja och den eterolösliga fraktionen. 

Variationsbredden för TAN-talen är låga trots att ekvivalenspunkten är svåridentifierad. Det beror på 
att titrerkurvorna är mycket lika varandra från samma fraktion. Det kan däremot finnas systematiska 
fel som talar för att det finns en viss osäkerhet i TAN-mätningen för pyrolysoljefraktioner. Detta är på 
grund av att vissa ämnen har tendens att reagera när den starka basen KOH tillsätts, varför det var 
viktigt att titreringen utfördes kontinuerligt. pH-värdet minskade långsamt då KOH hade tillförts vilket 
bevisar att reaktion, alternativt omlagring, skedde och pH sjönk snabbare ju mer KOH som tillsatts.  

Ekvivalenspunkten för vattenfaserna från vattenextraktionen var valda vid högre pH än övriga prover, 
se Tabell 7, vilket är till följd av att ekvivalenspunkterna är svåra att finna på dessa titrerkurvor. Detta 
kan betyda att TAN-värdena för dessa fraktioner är aningen missvisande. Men TAN-talet för denna 
vattenfas är mest intressant som en indikation på hur mycket syror som har avgått från oljefraktionen. 
Ekvivalenspunkten för vattenfasen efter fosfatextraktionen var också svår att identifiera men dock 
mindre intressant eftersom att fosfatbufferten påverkar mätningarna. 

TAN-talen för de resulterande oljeprodukterna (eterlöslig och eterolöslig fas) motsvarade inte kravet 
som gäller för petroleumdrivmedel (TAN<1) vilket troligtvis beror på mängden fenoler i dessa 
oljefaser. Eftersom att pH-värdena är ganska neutrala för dessa oljefaser (bedömt pH=5-7 utan 
acetonlösning) kommer de inte att vara korrosiva. Om dessa oljefaser skulle hydrogeneras skulle 
kravet om TAN<1 kunna uppfyllas, ifall detta skulle anses vara nödvändigt. 

Distributionskoefficienterna i bilaga I visar på att många tyngre ämnen, även fenol inkluderat, har 
mycket stor benägenhet att hamna i den organiska fasen (ex. 36 ggr högre fenolkoncentration i 
organisk fas än i vattenfas). Enligt Fele Žilnik & Jazbinšek (2012) är den experimentellt framtagna 
distributionskoefficienten för fenol mellan vattenfasen och organiska fasen i vattenextraktion 4,1. 
Distributionskoefficienterna kan därmed enbart anses som en riktlinje för hur de olika ämnena i 
pyrolysolja kommer att fördela sig vid en vattenextraktion. 
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Vattenhalten i oljefaserna kommer att påverka absorptionen vid våglängderna 3100-3500cm-1 och 
kommer således leda till att skillnaden mellan den eterolösliga fraktionen och övriga oljefraktionerna 
kommer att minska.  



34 
 

5. Slutsats 
Vid en total vattenhalt på 50% vid vattenextraktionen kommer det mesta av det totala energiinnehållet 
i quencholjan vara koncentrerad i den organiska fasen varför denna lämpar sig bättre för användning 
som bränsle. 

Att uppgradera den organiska fraktionen av pyrolysolja (mist+VE quench) genom extraktion är 
processtekniskt krävande för att få ett högt utbyte och hög effektivitet i extraktionerna. För att kunna 
åstadkomma detta kan extraktionerna utföras vid 50°C vilket minskar viskositeten för den organiska 
fasen. 

Genom att optimera en extraktionsprocess kan höga utbyten av en olja med bättre stabilitet, lägre 
aciditetstal, mer neutralt pH och högre energivärde erhållas. För detta krävs enbart liten förbrukning av 
kemikalier eftersom att vattenlösningar används som lösningsmedel i de flesta av extraktionerna. Dock 
var inte TAN-talet tillräckligt lågt för kraven som är på petroleumdrivmedel vilket beror på mängden 
fenoler i oljan. Korrosiviteten för den uppgraderade pyrolysoljan bedöms dock vara låg eftersom att 
pH är ganska neutralt (pH 5-7). 

Den fraktionen som potentiellt kan användas till att blanda in i bensin är den eterlösliga fraktionen. I 
detta arbete erhölls ett utbyte på den eterlösliga fraktionen på 16% vilket skulle kunna förbättras 
eftersom att ganska stora förluster uppkom. 

Den eterolösliga fraktionen uppgick till 8% och skulle kunna användas som bränsle i industriella 
brännare såsom i pyrolysreaktorn.  

Analys av den lättflyktiga fraktionen indikerade på att den innehåller många olika ämnen varav ca 
4,9% myrsyra. Ämnena var svåra att identifiera med GC eftersom att kolonn och 
temperaturprogrammering inte var optimerat för de lättflyktigaste ämnena vilka kördes som 
referensprover. Utbytet av denna lättflyktiga fraktion var 8,1% av quencholjan. 
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Bilaga I  

Distributionskoefficienter 
Distributionskoefficienter för olika ämnen i pyrolysolja sorterade efter funktionella grupper i oktanol-
vatten-system (POW) och dietyleter-vatten-system (Peth-w). Data tagen från av Sangster (1989) och Leo 
et al. (1971). pKa-värden för syrorna är tagen ur (CRC 2014a). 

Aldehyder 

Ämne log POW POW log Peth-w Peth-w 
metanal 0,35 2,2 -0,96 0,1 
etanal 0,45 2,8 -0,48 0,3 
propenal -0,01 1,0 0,30 2,0 
propanal 0,59 3,9 

  butanal 0,88 7,6 
  2-etylpropenal 1,24 17,4 
  benzaldehyd 1,48 30,2 1,74 55,0 

fenyletanal 1,78 60,3 
  vanillin 

  
0,95 8,9 

 
Estrar 

Ämne log POW POW 

etansyra, metylester 0,18 1,5 
propensyra, metylester 0,80 6,3 
2-metylpropensyra, 
metylester 1,38 24,0 
bensensyra, metylester 2,20 158,5 

 
Fenoler, quinoner, katekoler och guajakoler 

Ämne log POW POW log Peth-w Peth-w 
quinone 

  
-0,50 0,3 

katekol 
  

0,90 7,9 
hydroquinon 

  
0,46 2,9 

fenol 
  

1,58 38,0 
2-metylfenol 1,98 95,5 

  3-metylfenol 1,98 95,5 1,80 63,1 
4-metylfenol 1,97 93,3 

  guaiakol 
  

1,36 22,9 
x-etylfenol 2,50 316,2 

  x-fenyletanol 1,36 22,9 
  2,x-dimetylfenol 2,35 223,9 2,53 338,8 

fenylpropanol 1,88 75,9 
  isopropylfenol 2,88 758,6 
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Alkoholer 

Ämne log Pether-water Pether-water 
metanol -1,07 0,1 
etanol -0,57 0,3 
propanol 0,15 1,4 
butanol 0,63 4,3 
glycerol -2,96 0,0 

 
Ketoner 

Ämne log POW POW log Peth-w Peth-w 
hexandion 

  
-0,35 0,4 

2-propanon -0,24 0,6 -0,21 0,6 
2-butanon 0,29 1,9 

  2-pentanon 0,84 6,9 
  3-pentanon 0,82 6,6 
  3-metyl-2-butanon 0,56 3,6 
  2-cyklohexen-1-on 0,61 4,1 
  1-hexen5-on 1,02 10,5 
  cyklohexanon 0,81 6,5 
  2-hexanon 1,38 24,0 
  4-metyl2-pentanon 1,31 20,4 
  2-heptanon 1,98 95,5 
  5-metyl-2-hexanon 1,88 75,9 
  acetofenon 1,63 42,7 1,75 56,2 

 
Syror 

Ämne log POW POW log Peth-w Peth-w pKa 
myrsyra -0,54 0,3 -0,45 0,4 3,74 
ättiksyra -0,17 0,7 -0,30 0,5 4,76 
propansyra 0,33 2,1 0,20 1,6 4,87 
butensyra 0,72 5,2 

  
4,5 

2-metyl-propensyra 0,93 8,5 
  

4,66 
butansyra 0,79 6,2 0,68 4,8 4,82 
pentansyra 1,39 24,5 

  
4,83 

 
Furaner 

Ämne log POctanol-Water POctanol-Water 

2-metylfuran 1,85 70,8 
2-etylfuran 2,40 251,2 
furan 1,34 21,9 
2,5-dihydrofuran 0,46 2,9 
tetrahydrofuran 0,46 2,9 
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Bilaga II 

Experiment 1; Metod, resultat och diskussion 

Dag 1 
Först filtrerades den s.k. quencholjan under sugfiltrering med en büchnertratt iklädd ett polyesterfilter 
med masköppningar på 120 µm, tråddiameter på 88 µm och 34% öppen yta. Vid denna filtrering 
bildades en gelliknande filterkaka med tjockleken ca 0,2-0,5 cm som kunde lösas med metanol vilket 
gjorde att små svarta korn kunde identifieras på filtret. Denna upplösta gelfilterkaka kastades vilket 
bidrog till förluster av tyngre ämnen i den filtrerade pyrolysoljan. Den andra filtreringen gjordes med 
Whatman filter av grad GF/A som filtrerar bort partiklar av en storlek på mer än ca 1,6 µm. Detta var 
en alltför fin filtrering som tog mycket lång tid och gjorde att oljan blev klumpig vilket kan bero på att 
större molekyler (eg. oligomerer) vandrade långsammare genom filtret och därmed blev dessa mer 
koncentrerade ovanför filtret vilket gjorde att de bildade agglomerat. Å andra sidan ledde denna 
filtrering till att lättflyktiga ämnen förångades (pga undertryck i sugfiltreringen) vilket är i enighet med 
det riktiga experimentet där vakuumdestillation ska utföras för att kunna ta vara på de lättflyktiga 
ämnena. 

Wang et al. (2014) filtrerade också oljan innan extraktionerna, men beskriver inte hur denna filtrering 
gjordes och inte heller resultatet av denna filtrering. 

En annan approach, istället för att filtrera först, kan vara att göra extraktionen direkt och sedan 
blanda i metanol i bägge lösningar (eller iallafall oljefasen) för att på så vis minska viskositeten och 
därefter filtrera för att öka filtreringshastigheten och utbytet efter filtreringen. Alternativt kan 
filtreringen ske senare i processen för att slippa blanda in metanol i ett inledande steg. 

Vattenextraktionsförsöket bildade mycket avlagringar på separationstratten vilket gjorde att 50g 
metanol (27,1 vikts-% av oljan) var tvunget att tillsättas för att över huvudtaget kunna se genom 
glaset. Denna tillsats kan dock bidra till att oljan stabiliseras och att faserna löser sig i varandra. 
Garcia-Perez et al. (2007) har löst oljan i metanol först och sedan lyckats göra vattenextraktion. Dock 
har han en 30:1 ratio på vatten:metanollöst olja, vilket är helt orimligt i större skala, samt har 
förextraherat med toluen. Detta tyder på att vattenextraktion kan utföras trots tillsats av stabiliserande 
metanol men att separationen försvåras. 

Trots tillsats av metanol vid vattenextraktionsförsöket, bildades det fortfarande avlagringar under en 
viss tid vilket gjorde att det fortfarande var svårt att se genom separertratten om någon fasseparation 
har skett. Vätskan i saltsepareringsförsöket var däremot lite mer homogen rätt igenom men med en 
tjock sörja vid ytan. Tillsatsen av metanolen till vattenextraktionsförsöket bör ha lett till att aldehyder 
och syror reagerat till viss grad och bildat mindre polära acetaler och estrar. Därmed kommer 
vattenfasen att vara mindre koncentrerad av syror (=> högre pH, samt mindre skillnad i pH mellan 
vattenfas och organisk fas) och aldehyder vilket reducerar deras fortsatta reaktioner. Dessutom 
kommer acetalerna och estrarna inte återgå till aldehyder och syror i oljefasen p.g.a. att den har lägre 
koncentration vatten. Detta förklaras med jämvikterna: (Diebold 2000) 
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Jämviktskonstanten för aldehyder och metanols bildande av acetaler varierar men är exempelvis 1,95 
för etanal och 4,22 för n-butenal. Däremot har furfural låg benägenhet att bilda acetal då 
jämviktskonstanten är så låg som 0,100. (Diebold 2000) 

Diskmedel och såpa provades till diskningen av kärlen utan lyckat resultat, men utspädd NaOH (ca 
0,1-1 M) kunde med fördel lösa upp avlagringarna från oljan och även metanol och aceton. 

Extraförsök 
Ett extraförsök planerades genom att först göra oljan basiskt och på så vis få över mer syror i 
vattenfasen samt att undvika mängden avlagringar på kärlen som uppkommit under 
vattenextraktionen. Detta gjordes genom att tillsätta en fosfatbuffert på 39% 0,200M NaH2PO4 och 
61% 0,200M Na2HPO4 i 1:1 förhållande till 128,5g ofiltrerad pyrolysolja. Denna buffert hade pH 7. 
Fele Žilnik & Jazbinšek (2012) gjorde ett liknande försök där de kom fram till att tillsats av 0,5M 
NaOH i 1:1 förhållande ger bäst flödesegenskaper för oljefasen utan att fenolerna ska hamna i 
vattenfasen (enbart 21% av fenolerna förlorades till vattenfasen). 

Aldehyder reagerar med varandra och bildar aldoler vid svagt basiska betingelser. (McMurry 2010) 
Aldoler har ganska dålig löslighet i vatten (Diebold 2000) och kommer då troligtvis att hamna i den 
organiska fasen där de kan kondensera till enoner. (McMurry 2010) 

Mellan ph 4-7 reagerar formaldehyd med fenoler och bildar hartser som fäller ut. Detta går dock 
emellertid ganska långsamt utan katalysator vid rumstemperatur.(Katalysatorer är ex. ammoniumsalter 
och divalenta metaller, såsom koppar, zink eller kalcium) (Diebold 2000) 

Syror kommer bli laddade vid neutralt pH vilket gör att de blir mer polära och då hamnar i större 
utsträckning i vattenfasen. Detta kan leda till att oljan är mer benägen till fasseparation eftersom att de 
polära ämnena (syrorna) blir ännu mer polära och att skillnaden mellan faserna då blir större. Fenoler 
och diketoner blir laddade runt pH 9 vilket gör att de då drivs åt vattenfasen.  

 

Dag 2 
Saltextraktionen hade inte lyckats så 52g Brine-lösning (dvs mättad saltlösning) tillsattes till oljan i 
separertratten vilket ledde till separation direkt med två klara, tydliga faser där den organiska fasen 
befann sig på toppen. Separation var mycket enkelt att åstadkomma och efter att vattenfasen hade 
tappats ur separertratten tillsattes 50,5g 0,5 M NaOH-lösning direkt till den kvarvarande organiska 
fasen i separertratten för att lösa upp så mycket avlagringar som möjligt. Då blev det en fasseparation 
direkt där den tjocka mörka fasen, SOÖ, hamnade på toppen varefter den relativt lågviskösa mörkröda 
polära fasen, SOU, lätt kunde separeras. Den tjocka fasen tillsattes sedan 43,7 g MeOH vilket gjorde 
oljan mycket lågviskös (som vatten) för att kunna få ut oljan ur separertratten. Den mörka översta 
oljefasen hade lägre pH vilket tyder på att NaOH hade samlat sig i den polära vattenfasen. 

Vattenfasen från saltextraktionen, SV, tillsattes eter i 1:1 förhållande vilket ledde till en snabb 
fasseparation. Efter att den understa eterolösliga fasen, SVEOL, hade tömts ur separertratten, sköljdes 
den översta eterfasen, SVEL, med 50ml vatten innehållande 3,63 g NaOH för att få ut hela den 
organiska eterfasen.  



E 
 

För vattenextraktionen hade den tjocka mörka fasen, VEO, och den tunnare ljusa fasen, VEV, bytt plats 
efter ett dygn vilket troligtvis berott på att oljefasen innehöll luft efter den våldsamma skakningen som 
gjordes dagen innan och att luften sedan hade diffunderat ut ur oljan och gjort den tyngre. Att den 
tjocka kletiga oljefasen nu var underst gjorde det mycket besvärligt att separera faserna genom tratten 
så separationen kan med fördel göras antingen innan oljefasen lagt sig underst eller genom att 
dekantera i E-kolv vilket Vitasari et al. (2011), (Song et al. 2009) och Bennett et al. (2009) har gjort. 

Vid tillsats av buffert i den ofiltrerade oljan i extraförsöket bildades direkt en flytande oljesörja, likt 
oljeutsläpp på haven, samt ett tungt klet på botten som gjorde att separertratten inte kunde användas 
ändamålsmässigt. Vattenfasen, Xtra VF, tömdes således bakvägen ur tratten vilket gjorde att inte allt 
kunde fås ut och därmed inget utbyte kunde beräknas. Dock såg man efter ett tag att den tjocka 
flytande sörjan ville ta sig ned till botten vilket tyder på att något hände efter ett tag (kanske att 
oljeskiktet avluftats, som för vattenextraktionen). Det visade sig att pH var lågt för vattenfasen (runt 
3), vilket betyder att mer buffert måste tillsättas för att få en neutral alternativt mer alkalisk miljö för 
att kunna göra syrorna deprotonerade och därmed mer polära. Oljefasen försöktes sedan förgäves 
arbetas upp med metanol men två kolsvarta faser bildades då (en fast med mycket hög viskositet och 
en flytande med låg viskositet) vilka inte kunde användas. 

För att undersöka hur mycket fasta rester, SR% (Solid residue), som varje fas bildar vid destillation, 
värmdes provrören i värmeblock på värmeplatta och vikten av resterna jämfördes med provvikten 
molja. Provvikten av mängd ursprunglig olja, molja, var beräknad utifrån utbyten och tillsatser med 
antagningar om att allt vatten hamnat i vattenfasen och all eter hamnat i eterfasen. En annan antagning, 
som inte är helt korrekt, är att inga kemiska reaktioner mellan lösningsmedel och pyrolysoljefraktioner 
har skett. Resultatet visas i Tabell I. Vid denna värmning stötkokade proverna kraftigt så att vissa 
förluster kan antas uppkomma och dessutom var tiden lite för knapp vilket gjorde att flera prov inte 
hann bli torra. Dessutom gick röret för SVEOL sönder och provet gick förlorat samt att röret för SOÖ 
gick sönder så att den verkliga vikten för den fasta resten egentligen var större. 

 

Tabell I, Resultat för första experimentet 

  
molja (g) SR% antag SR% pH kommentar 

   

V
at

te
nf

as
er

 

SV 2,28 43% blöt 17% 1,55 kvarvarande salt 

VEV 0,94 25% 
 

25% 5,68 Filtrerade i glasfiberfilter efter 
separation 

Xtra VF 2,25 76% rinnande 19% 3,15 

           

Se
m

ip
ol

är
a SVEL 0,18 119% lite fuktig 87% 2,66 

Kvarvarande salt  
 

SVEOL 
    

1,72 
 

SOU 0,26 309% 
 

stor andel 8,29 
  

          

O
po

lä
ra

 

SOÖ 1,39 125% trasigt rör stor andel 5,39 kvarvarande salt 
  

VEO 1,73 86% fuktig 52% 5,64 
     

SR% är procenten av ursprunglig vikt som bildat en fast rest på botten av provrören. antag SR% är för 
de provrör som inte var helt torra så approximerades: blöt= 50%TS, rinnande=25%TS, fuktig 60%TS 
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och lite fuktig=75%TS. Kvarvarande salt är för saltseparationerna då 10% (vilket var viktsandelen salt 
efter saltseparering) av molja har bedömts vara salt vilket har dragits av i SR% och antag SR%. Det 
mesta av saltet kommer att hamna i vattenfasen. (Chen et al. 2011) 

Slutsatser 
• Om pH höjs på oljan så kommer detta resultera i att faserna lättare separerar (Xtra-försöket) 

vilket också är fallet vid tillsats av saltlösning (brine-lösning). Vid tillsats av vatten kommer 
också fasseparation att uppkomma. 

• Det verkar som att lägre pH i vattenfasen resulterar i mindre mängd SR, men skillnaderna är 
mycket små och felkällorna bedöms vara större. Så varken pH eller separeringsmetod verkar 
ha någon större inverkan på SR och därmed sammansättningen av vattenfaserna. 

• Tyvärr kan ingen slutsats dras om eterextraktion av vattenfas eller NaOH-extraktion av 
organisk fas är fördelaktigt för att göra oljefraktionerna mer destillerbara. 

• Generellt är det mycket lägre andel fasta rester efter indunstning av vattenfaserna än de 
organiska faserna vilket är logiskt då vattenfaserna innehåller mer lättflyktiga lätta ämnen. 
Detta betyder dock att ämnena i organiska fasen (eg. det högmolekylära ligninet) är de som 
har störst påverkan på SR. 

• De organiska faserna innehåller stor andel högmolekylära ämnen som inte kommer att 
avdunsta vid hög temperatur vilket gör att resultatet av dessa faser, vilket syns i Tabell 1, blir 
missvisande och säkerheten i resultaten är ganska låga. 

• Metanolen som tillsattes kan (vilket är ganska troligt) ha reagerat med aldehyder och syror och 
på så vis höjt pH samt ha bidragit till att större mängd fasta rester uppkommit. Detta är 
troligtvis anledningen till att SR%-värden på över 100% har uppkommit för organiska faserna. 
De organiska faserna innehåller mer tunga aldehyder vilkas motsvarande acetaler inte kan 
avdunsta vid de låga temperaturerna utan hamnar som rest i provröret. 

• I samtliga prov där minst 40% metanol har tillsatts kommer pH hamna runt 5,5 vilket tyder på 
att syrorna då kommer att ha reagerat färdigt med metanolen  

Det extra försöket var helt rinnande vilket gör att det är mycket svårt att bestämma vilken SR som 
skulle ha blivit kvar efter indunstningen. Så denna är mycket osäker samt att salterna i bufferten 
(fosfater) troligtvis finns kvar som rest efter indunstning (minst 1,27 vikts-% av oljan beroende på 
motjonerna). Det låga pH:t i vattenfasen från extraförsöket kan ha berott på att för lite buffert var 
tillsatt till oljan eller att syrorna hade deprotonerats och därmed samlat sig i högre grad den polära 
vattenfasen. Men eftersom att pKa för ättiksyra är 4,76 så är alltså denna syra dåligt deprotonerad i 
vätskefasen vilket tyder på att mer buffert kommer att behöva tillsättas. 
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Bilaga III 

Experiment 2 

Utförande 
För att förenkla laborerandet användes bara den s.k. quencholjan vilken är den största fraktionen (över 
50%) som erhålls vid pyrolysprocessen. Detta är för att mistoljan har för hög viskositet 
(knäckliknande!) och att kondensatet mestadels innehåller vatten. 

Pyrolysoljan vakuumdestilleras först med vakuumdestillationsutrustning under ett tryck på ca 20-30 
mmHg och med en temperatur på 40-45°C på vattenbadet, för att denna lättflyktiga del av pyrolysoljan 
inte ska gå till spillo vid indunstningen av etern i senare steg. Destillationen utfördes i tre satser som 
varade i ca en timme per destillation. Den avdrivna fraktionen vägdes och sparades som fraktion x.  

STEG 1, Vattenextraktion 
Tillsats av vatten sker i två steg för att få bort mer polära ämnen såsom aldehyder och karboxylsyror 
från oljefasen.  

Totalt 930g destillerade pyrolysoljan tillsattes, uppdelad i två satser, till 60% destillerat vatten i två 
stora bägare (1l och 2l). Omrörning skedde med mekaniska omrörare i två timmar för att jämvikt ska 
uppnås varefter blandningen läts stå och vila i över natten för att få en bra fasseparation. Den översta 
vattenfasen dekanteras och båda faserna vägs samt att 5ml prov tas ut från vattenfas och oljefas och 
sparas för TAN-mätning. 

Sedan tillförs 40% vatten (av mängden destillerad olja) till oljefasen och extraktionen utförs på samma 
vis som innan.  

Vattenfaserna filtrerades med Whatman glasfiberfilter (GF/A) och bildade tillsammans Fraktion I. 

Den organiska fasen löstes sedan i dietyleter i proportionerna 1:1 under omrörning i ca en timme med 
papplock för att minimera eterindunstningen. 

STEG 2, Reaktion av aldehyd, keton och syror 
Resten av separationerna utförs i separertratt där vätskorna uppdelas så att den totala mängden vätska 
inte överstiger halva tratten. Sedan snurras vätskorna, istället för att skakas, för att undvika att luft tar 
sig in samt att emulsioner bildas vilket skulle komma att öka tiden för fasseparation avsevärt. Jämvikt 
mellan faserna uppnås relativt fort (efter ca 10 min roterande av separertratten) varefter faserna låts stå 
och separera i ca 15 min eller tills en tydlig fasgräns syns. 

Metanol tillsattes eterfasen, i bägarna för att få med mesta möjliga material till separertrattarna, så att 
total metanol-eter-förhållande ska uppgå till 1:2. De organiska faserna, löst i metanol och eter, 
blandades sedan samman och delades upp på tre 1000ml separertrattar. Till varje tratt tillsattes 0,5M 
HCl-lösning i 1:2-förhållande till metanolkoncentration. Då ska blandningen teoretiskt sett innehålla 
högst 2-8 ggr så mycket acetaler och estrar än motsvarande lätta syror och aldehyder. Rektionen sker 
enligt följande jämvikter (Diebold 2000): 
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Lätta syror och aldehyder reagerar mycket lättare enligt dessa reaktioner vilket gör att ketoner och 
tunga aldehyder och syror inte kommer att kunna reagera i lika stor utsträckning.  

Effektiviteten för dessa reaktioner har studerats på hela pyrolysoljan och eftersom att det är så hög 
vattenhalt i pyrolysoljan kommer enbart 55% av karbonylgrupperna kunna reageras enligt denna 
reaktion (Moens et al. 2009).  

Detta resulterade inte i en fasseparation, vilket var oväntat, så brine-lösning tillsattes (ca15% av 
organisk fas) till separertrattarna vilket ledde till fasseparation. Den sura och salta vattenfasen som 
tappades ut var benämnt Fraktion II. 

STEG 3, Separering av karboxylsyror 
I detta steg neutraliseras den organiska fasen för att på så vis både stabilisera acetaler och estrar från 
att reagera tillbaka till syror och aldehyder, samt att deprotonera de kvarvarande karboxylsyrorna för 
att kunna extrahera ut dessa. 

Fosfatbuffert (0,200M) med pH=7, vilken har tillretts genom att blanda 39/61% av 
NaH2PO4/Na2HPO4, tillsattes till separertrattarna. Bedömt så finns vid detta tillfälle ca 0,2M 
karboxylsyror i oljan/eter-blandningen så genom att tillsätta buffert i förhållande 1:1 mot den 
organiska fasen från STEG 2, så deprotoneras de flesta karboxylsyrorna. Faserna separerades och vägs 
och vattenfasen filtrerades med glasfiberfilter innan prov togs ut.  

Sedan återupprepas extraktionen med fosfatbuffert i 1:1-förhållande för att säkerställa att alla syror 
deprotoneras. 

Den organiska fasen filtrerades sedan med polyesterduk (samma som användes vid experiment 1) så 
att eter-vattenolösligt material kunde avlägsnas. 

Vattenfaserna blandades slutligen samman för att bilda Fraktion III och ett prov på minst 15 ml togs ut 
från den filtrerade organiska fasen (Fraktion IV). 

STEG 4, Separering av fenoler 
Fenolerna separerades genom att göra blandningen basisk så att fenolerna deprotoneras och på så vis 
blir mer polära. 

1M NaOH-lösning tillsattes till oljan i förhållande 1:2. Omrörningen av vätskorna i separertratten sker 
försiktigt vid detta steg eftersom att NaOH lätt bildar såpa med estrar och fettsyror vilket skummar 
kraftigt om separertratten skakas för våldsamt. Brine-lösning tillsattes för att förbättra separationen 
samt att späda ut vattenfasen för att få en tydligare fasgränser. 

Faserna vägs och prover om 5ml tas ut från respektive fas. 
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STEG 5, Dra ut vatten från oljefasen 
För att få ett högt energivärde på oljan efter alla extraktioner dras vattnet ut ur den organiska fasen 
med mättad NaCl-lösning i 1:1-förhållande. Efter denna extraktion har gjorts har slutprodukten 
Fraktion VII, löst i eter, erhållits. Dessutom hade det bildats en eter-vattenolöslig klump igen vilken 
löstes upp i metanol och benämndes 5O EOL. Etern från Fraktion VII indunstades i 
rotationsindunstare vid 34°C varefter utbyten kunde beräknas. 

TAN-mätning 
TAN-tal mäts genom att 0,1-0,5 g av oljefraktionen löses i ca 100ml aceton varefter denna lösning 
titreras med 0,1M KOH-lösning. Potentiometrisk mätare används för att hitta ändpunkten på grund av 
att kolometriska metoder inte kan användas då oljan är för mörk. Blankprov gjordes först för 
lösningsmedlet (Aceton) och TAN-talet beräknades sedan genom ekvation (7) (Shao & Agblevor 
2015). 

Alla TAN-prover fick låtas stå i aceton i 20 min innan mätningarna påbörjades. En 10ml byrett 
användes vid titreringarna, vilka gjordes kontinuerligt för att undvika avvikelser som uppkommer till 
följd av omlagringar. 

Resultat och diskussion 
Efter vakuumdestillationen blev oljan mer homogen vilket kunde ses när man snurrade flaskan med 
den vakuumdestillerade oljan samt att den inte fastnade lika mycket på glasytorna. 

När oljan hälldes i vattnet blev det en fasseparation direkt där den understa fasen var mycket 
högviskös och fastnade på propellrarna. Vid andra vattenextraktionerna var den organiska fasen ännu 
mer högviskös och bra omrörning var svårt att åstadkomma. Omrörningen spelar mycket stor roll 
eftersom att vätskan i det lilla kärlet nästa var homogen medan vätskan idet stora kärlet bestod av en 
stor klump och vatten som transporterade denna klump. 

Den sur-salta vattenfasen avdunstade kraftigt vilket syntes på att det nästan bubblade på ytan efter 
separering. Detta är troligtvis metanol, vilket enligt distributionskoefficienterna kommer att hamna 
mestadels i vattenfasen efter extraktionen.  

Vid tillsats av fosfatbuffert bildades ett övertryck vilket indikerar på att reaktioner skedde. 
Vattenfaserna hade mycket mindre doft efter fosfatextraktionen än tidigare. En svag eterdoft kunde 
dock identifieras vilket visar på att eter har en viss löslighet i vatten. Övertryck bildades i 
separertrattarna även efter att vattenfasen hade avlägsnats. 

Två av separertrattarna hade mycket mer inhomogen organisk fas vi andra fosfatextraktionen, varför 
det provades att tillsätta extra eter till en av separertrattarna. Denna extra etertillsats resulterade inte i 
en mer homogen fas. 

Vid dessa extraktioner var det tydligt att det var ett trefassystem. En organisk eterfas överst, sedan en 
vattenfas och underst var det, efter några minuters väntande, en eter- och vatten-olöslig klump. När 
den organiska fasen filtrerades med polyesterduken separerades den eter-vatten-olösliga klumpen och 
den filtrerade organiska fasen (Fraktion IV) var mer lättflytande och bildade inga avlagringar på 
glasutrustningen. 

Vid tillsats av NaOH-lösning blev hela vätskeblandningen svart vilket visar på fenoler eller andra 
aromatiska ämnen. Detta innebär alltså att fenoler har vandrat över till vattenfasen till följd av 
deprotoneringen av hydroxylgrupperna. Det var därför tvunget att tillsätta brine-lösning för att späda 
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ut vattenfasen så att den blev synlig. Ett försök gjordes på en av separertrattarna att tappa ut vätskan 
långsamt ur kranen för att se när vätskan ändrade flödesegenskaper. Detta var dock mycket svårt 
eftersom att hela vätskan hade liknande trögflytande egenskap. När brinelösningen tillsattes minskade 
viskositeten på vattenfasen. 

Bildandet av en ny eter-vatten-olöslig klump i sista steget gjorde att utbytet för Fraktion VII var 
mycket låg (enbart 2,6% av ursprunglig quencholja). De stora förlusterna av avlagringar på 
utrustningen bidrar också till de låga utbytena. 

Efter att Fraktion VII och Fraktion IV hade indunstats var båda två homogena och hade bra 
flödesegenskaper. Fraktion VII hade lite lägre viskositet och var nästan lika lättflytande som vatten. 
Dessa fraktioner läts stå i rumstemperatur i en månad. Efter detta hade Fraktion IV tjocknat kraftigt 
vilket innebär att åldringsreaktioner hade ägt rum. Fraktion VII var, däremot, fortfarande lågviskös 
och homogen så denna fraktion skulle troligtvis kunna användas som inblandning i motorbränsle utan 
vidare processering. TAN-mätningarna är redovisade i tabellen nedan där två prover har gjorts för 
råolja, eterolöslig (5O EOL) och Fraktion IV för att se hur mätningarna avviker: 

Provnamn Vikt oljeprov (g), W Mängd 1M KOH (ml), A TAN 
Blankprov 

 
0,03 

Prov 1, Råolja 0,54 7,9 81,8 
Prov 2, Råolja 0,537 7,8 81,2 
5O EOL, prov 1 0,505 0,7 7,4 
5O EOL, prov 2 0,564 1,2 11,6 
Fraktion IV, prov 1 0,531 0,6 6,0 
Fraktion IV, prov 2 0,613 0,5 4,3 
Fraktion x 0,429 6,8 88,5 
5V 0,404 0,75 10,0 
4Va 0,455 0,8 9,5 
3Va 0,496 2,6 29,1 
3Vb 0,468 2,3 27,2 
2V 0,494 8,8 99,6 
1Vb 0,449 3,9 48,4 
1Va 0,402 8,8 122,4 
Fraktion VII 0,437 1,1 13,7 
2O 0,425 2,4 31,3 
3Oa 0,541 3,6 37,0 
1Ob 0,253 2,8 61,4 

 

Utbyten och TAN-tal finns på nästa sida (med indunstade vikter) där slutsatserna är: 

• Att blanda in HCl i pyrolysoljan som katalysator för ester- och acetal-reaktionerna resulterar i 
reaktionerna sker i ganska stor utsträckning vilket syns på det höga utbytet. Ungefär 150g av 
400g tillsatt metanol har reagerat och bidragit till ökad organisk fas. Reaktionernas förekomst 
bevisas även av det minskade TAN-talet, dock gjorde HCl-tillsatsen att pH för oljan var 
mycket lågt vilket neutraliserades efterföljande steg. 
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• Det andra vattenextraktionssteget är ineffektivt eftersom att mängden syror (TAN-talet) är 
större i den organiska fasen än i vattenfasen. Detta beror troligtvis på svårigheterna att få en 
bra omrörning då vattenfasen ska komma i kontakt med den organiska fasen. 

• Varje extraktionssteg resulterar i ett minskat utbyte varför det är viktigt att väga nyttan av 
varje steg relativt utbytet för att processen ska bli hållbar. 

• Fosfatbuffertextraktionerna var mycket effektiva när det gäller att sänka TAN-talet genom att 
extrahera bort syrorna. Dock var första bufferten för svag för att deprotonera alla syror vilket 
troligtvis ledde till att vissa acetaler och estrar reagerade tillbaka till aldehyder och syror till 
följd av lågt pH och hög vattenhalt. Efter andra steget var det dock klart att alla syror hade 
deprotonerats och överförts till vattenfasen då TAN-värdet på den organiska fasen var så låg 
som 5,2. 

• Vid NaOH-extraktionen var utbytena svåra att beräkna eftersom att faserna var så svåra att se 
vilket ledde till stora förluster. I basisk lösning sönderfaller estrar till syra och alkohol vilket 
kan vara en anledning till de aningen högre TAN-värdena.  

• Standardavvikelsen för TAN-värdena är ganska låga (se tabell ovan) trots att 
ekvivalenspunkten kan vara ganska svår att identifiera. 
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Bilaga IV 

Kromatogram GC 
I tabellen nedan finns de viktigaste topparna samlade från kromatogrammen tillsammans med 
kokpunkter från CRC Handbook (CRC 2014b)och troliga ämnen vid de fall flera toppar kunde 
identifieras. 

Ämne kokpunkt (°C) Retentionstid 
Furan 31,3 1,914 
Acetaldehyd 20,8 1,946 
Myrsyra ester (metylformat?) 31,6 1,996 
Myrsyra ester (metylformat?) 31,6 2,045 
Etanol 78,3 2,977 
Butanal 74,8 3,157 
2-butanon 79,6 3,32 
2-butanon (2,2-dimetoxypropan) 77,4 3,599 
Aceton (2,2-dimetoxypropan) 77,4 3,599 
Acetaldehyd (aldol) 83 5,201 
Butanal (1,1-dimetoxybutan?) drygt 90 11,188 
Butanal (1,1-dimetoxybutan?) drygt 90 11,941 
Myrsyra 101 15,866 
 

Kromatogrammen för referenserna: 
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Bilaga V 

Spektrogram FTIR 
Spektrogrammen från IR-mätningen, där absorbansen för destillerat vatten har dragits bort från 
vattenfaserna efterföljt av en normalisering för att få reda på hur motsvarande IR-spektra hade sett ut 
om vatten hade avlägsnats från proverna. IR-spektra för vatten visas också. 
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Bilaga VI 

Titrerkurvor för TAN-mätning 
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