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Abstract  

Today we use fossil fuels for a number of applications such as generation of electricity, 

transport fuels, making products like plastics, cosmetics, and even certain medicines. This has 

made us dependant on fossil fuels and many companies and scientist are therefore trying to 

find alternative fuels and energy sources.  

In the car industry, which is one area where alternative fuels is being developed, many 

companies are trying to make electric cars, but what about the existing vehicle fleet we have 

today? Specifically diesel cars.  

As an alternative fuel to diesel there is biodiesel. Biodiesel is a biological product, such as 

vegetable oil, or animal fat, which has been transformed into esters. This is done by a 

transesterification of the oil, or fat, with an alcohol, most often methanol or ethanol. The 

product which is created has similar properties to normal diesel and is therefore useful as an 

energy source. The advantage of biodiesel is that it does not contribute to greenhouse gases 

and have generally a lower amount of emission.  

The aim of this analysis is to explain the process of creating biodiesel. Biodiesel will also be 

synthesized and compared to biodiesel from Chalmers, Gothenburg. This to see if the quality 

of the biodiesel is enough to be used commercially. The tests included the amount of free 

fatty acids and the energy content of the fuel.  
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1 Inledning 

1.1 Biodiesel  

Biodiesel är ett drivmedel som liknar den fossila motsvarigheten dieselolja. Biodiesel är 

biologiskt nedbrytbart och icke-giftigt eftersom det inte består av petroleumprodukter eller 

andra direkt giftiga ämnen.  

Biodiesel består av alkylestrar, till exempel metyl-, etyl- eller propylestrar. 

Biodieselproduktion består främst av omförestring av vegetabiliska oljor eller animaliska 

fetter. Fettsyror kan också användas enbart som drivmedel. Det förekommer även 

blandningar av biodiesel och fossilt diesel. Dessa blandningar använder ett system som kallas 

“B-faktorn” för att uppge hur stor del av blandningen som är biodiesel. B5, till exempel, 

består av 5% biodiesel och 95% diesel. B100 består därför av 100% biodiesel och är därmed 

ren biodiesel, (1). 

1.2 Historisk tillbakablick 

När dieselmotorn först tillverkades, på 1890 talet av Rudolf Diesel, var den byggd för att 

kunna köras på olika typer av bränslen. Till exempel kördes en dieselmotor, under 

Parisutställningen år 1900, på jordnötsolja. Dock var intresset för biodiesel under den här 

perioden liten, eftersom den fossila motsvarigheten var lätt åtkomlig och även billig.  

Under 1920 talet började dock ett intresse för att separera fettsyrorna från glycerol i 

vegetabiliska oljor uppstå, detta för att få fram en produkt som liknar diesel. 1937 fick 

George Chavanne ett patent på etylester av palmolja. Biodiesel användes även under andra 

världskriget när tillgången av vanlig diesel var begränsad. Ett flertal länder gjorde detta, till 

exempel Brasilien, Argentina, Kina, Indien och Japan. Dock försvann åter intresset av 

biodiesel efter kriget eftersom tillförseln av vanlig diesel återupptogs. (2)  

 

Under oljekrisen 1973 när OPEC medlemsländerna godkände ett handelsförbud med USA, 

som stoppade all export av olja till USA efter att de hade stöttat Israel i Yom kippur kriget, 

ökade oljepriserna fyrfaldigt (3). Detta resulterade i att många länder åter började titta på 
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vegetabiliska oljor som bränsle istället, senare visade det sig att vegetabiliska oljor hade en 

för hög viskositet som kunde skada motorerna.  

Därefter började de framställa biodiesel istället, för att få en produkt som hade en lägre 

viskositet men som fortfarande fungerade som bränsle. Detta var under 1980-talet och efter 

det började produktionsanläggningar för biodiesel byggas, och den första startades 1985 i 

Österrike.  

 

Regeringar runt om i världen började inse att biodiesel skulle kunna hjälpa länder att till 

exempel bli mindre beroende av importerade fossila bränslen, samt att de har ett mindre 

koldioxidutsläpp än vanlig diesel och bidrar väldigt lite till växthus gaser. Detta resulterade i 

att mandat utfördes för att öka  användningen av biobränslen och erbjöd skattelättnader för 

dess användning. Följden blev att biodiesel produktionen ökade kraftigt.  

Över hela världen ökade produktionen från 1 miljard liter till 6 miljarder, från 2001 till 2006. 

Denna ökning av biodiesel startade diskussioner världen över. Till exempel att bönder 

kommer att odla mer gröda till biodiesel och med det odla mindre grödor till mat. En annan 

diskussion är centrerad på ett problem som kallas “indirect land use change” eller ILUC.  

 

I det fall att åkermark används för att odla grödor till biodiesel, finns det en risk att skog eller 

våtmark någon annanstans börjar användas till åkermark för föda. Detta skulle kunna orsaka 

ett större utsläpp av växthusgaser än om vanliga fossila bränslen skulle användas. EPA gjorde 

2010 en undersökning “Renewable Fuel Standard Program Regulatory Impact Analysis” där 

etanol och biodiesel analyserades i form av hur stort växthusgasutsläpp de hade, inkluderat 

ILUC. Analysen visade att etanol gjord på majs, som har producerats i fabriker som drivs av 

naturgaser, släpper ut 21% mindre växthusgaser än bensin. Biodiesel som är gjord på soja har 

57% lägre utsläpp än diesel, och biodiesel som är gjord på spillfett har 86% lägre utsläpp (2).  
 

1.3 Biodiesel standarder  

Eftersom biodiesel kan tillverkas från en rad olika produkter till exempel talg eller olika 

växtoljor, varierar dess egenskaper från varandra. När biodiesel användningen blev vanligare, 

i ren form och även i blandningar med vanliga petroleumprodukter, behövdes därför 
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standarder för att avgöra om biodieseln var av tillräckligt god kvalite. Det finns ett antal olika 

standarder från olika organisationer, men de har mestadels samma specifikationer. I Europa 

finns det till exempel EN 14214, och motsvarande i USA och kanada finns ASTM 6751. 

Dessa standarder innehåller i princip samma specifikationer, såsom den tillåtna mängden fria 

fettsyror, maximala andelen vatten. Vid vilka temperaturer som är tillåtna för flampunkten, 

fryspunkten etc, se bilaga 1.  

Dessa standarder kommer även med givna metoder, vilket gör att testerna går att utföras var 

som helst och ger någorlunda likvärdiga resultat (4).  

 

 

2 Syfte 

Syftet med den här undersökningen är att få en större förståelse för framställningen av 

biodiesel och att få fram fungerande biodiesel.  

Mängden fria fettsyror samt energiinnehållet kommer att jämföras mellan den egengjorda 

biodieseln och RME från Chalmers universitet, från Avdelningen för Förbränning och 

Framdrivningssystem. Den egengjorda biodieseln kommer att benämnas som RME och 

biodieseln från Chalmers RME.C. Utifrån värdena kommer det sedan att utvärderas huruvida 

den egengjorda biodieseln går att använda direkt som motorbränsle.  

 

Frågeställningar:  

 

Vilka metoder finns det för att framställa biodiesel, för och nackdelar ?  

Hur mycket fria fettsyror finns i den egengjorda biodieseln samt vad är energiinnehållet i 

den? Jämförelse mellan egengjord biodiesel samt biodiesel från Chalmers. 

Är den egentillverkade biodieseln av tillräckligt god kvalite för att kunna användas som 

motorbränsle? 
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3 Metod 

3.1 Omförestring  

 

En bestämd massa eller volym (densitet för rapsolja 0.91g/cm3 (5)) rapsolja vägs upp i en 

bägare. När massan för rapsoljan är beräknad kan sedan mängden alkohol som behövs 

beräknas. Enligt följande formel är molförhållandet mellan alkoholen och rapsolja 3:1.  

Alkoholen tillsätts dock i 65% överskott för att öka utbytet av alkylestrar. Detta ger ett 

molförhållande på 5:1 alkohol till rapsolja. Både etanol och metanol kan användas vid 

omförestring. 

 

Massan för alkoholen, x, beräknas med följande formel där z motsvarar alkoholens molmassa 

och y massan rapsolja som används.  

 

 

Molmassa rapsolja: 876.31g/mol (6)  

Molmassa etanol: 46.07g/mol (7) 

Molmassa metanol: 32.04g/mol (7)  

När alkoholen är uppmätt i en bägare tillsätts Kaliumhydroxiden KOH, som tillsammans med 

alkoholen bildar katalysatorn kaliumethoxid, om etanol används, eller kaliummethoxid, om 

metanol används, enligt följande formel.  
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Kaliumhydroxiden (KOH) tillsätts vid 1.42 massprocent av mängden rapsolja som används.  

KOH får lösas i alkoholen.  

Detta får stå under omrörning och värme tills dess att KOH har helt lösts sig i alkoholen. Ett 

lock bör finnas på bägaren för att undvika att vatten kommer ner i lösningen, som kan minska 

koncentrationen av katalysatorn.  

 

Bägaren med rapsoljan ställs på en magnetomrörare och får röras om under uppvärmning. 

Oljan värms upp till ca 60 grader celsius (under kokpunkten för alkoholen).  

Därefter kan alkohol lösningen hällas ner i oljan under omrörning.  

Detta får röras om i ett par timmar.  

När det gått ett par timmar kan sedan blandningen hällas över i en separator. Eftersom 

glycerol/vatten lösningen är tyngre och olöslig i rapsetylestern/metylestern (biodieseln) 

kommer den att separeras och hamna i botten. Efter några timmar när blandningen har fått 

skikta sig kan sedan glycerolen/vattnet tappas av och biodieseln hällas ner i en bägare. (8) 

 

3.2 Koncentrationsökning av etanol (från denaturerad etanol) 

 

För att reaktionen ska fungera, måste etanol koncentrationen vara så nära 100% som möjligt. 

En nära 100% etanol koncentration kan uppnås genom destillering följd av torkning med 

Kalciumoxid (CaO). Eftersom etanol bildar en azeotrop med vatten, är det inte möjligt att bli 

av med allt vatten genom destillation (9) och etanolen måste därför torkas. 

Den högsta koncentration på etanol som kan erhållas efter destillation är 95.6%, se figur 1, 

vilket även antas vara koncentration efter destillationen.  
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Figur 1. Kokpunkt av etanol/vatten blandning (10) 

 

En bestämd volym etanol mäts upp och destilleras. Efter destillationen torkas etanolen med 

hjälp av saltet kalciumoxid (CaO). Mängden CaO som ska användas utgår ifrån att det är 

4.4% vatten i den totala volymen etanol som finns efter destillationen. CaO kommer att 

reagera med vattnet och bilda Ca(OH)2.  

 

 

Vattnets och CaO:s förhållande är 1:1 och därmed kan följande formel användas för att räkna 

ut massan på den CaO som behövs vid y ml destillerad etanol.  

 

 

x = Massan CaO som krävs till y ml destillerad etanol med koncentration på 95.6%  

Vattnets densitet: 0.998 g/cm3 (7) 

Vattnets molmassa: 18.016 g/mol (7)  

CaO molmassa: 56.08 g/mol (7) 

 

Eftersom Ca(OH)2 är olösligt i etanol kommer saltet att fällas ut och samlas i botten. Efter 

utfällningen kan sedan den återstående, nu teoretiskt sett 100% etanolen, extraheras och 

användas för omförestring.  
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3.3 3-27 test, Löslighetstest 

Detta test går ut på att se hur väl biodieseln löser sig i metanol. Då B100 löser sig helt i 

metanol och rapsolja inte gör det, går det att jämföra och se hur mycket av biodieseln som har 

omförestrats.  

 

Testet utförs genom att 3ml biodiesel blandas med 27ml metanol i ett provrör.  

Provröret täpps igen och skakas. Detta får stå tills dess att eventuella skikt uppstår som sedan 

kan analyseras (11). 

 

3.4 Estimering av fria fettsyror, titrering 

Titreringen går ut på att tillsätta en känd mängd titrator lösning, av KOH, i en lösning med en 

känd massa biodiesel, för att beräkna mängden fria fettsyror i biodieseln. Mängden fria 

fettsyror motsvaras av den mängd KOH som används per gram biodiesel tills dess att 

fenolftaleinet ändrar färg. 

 

Titrator Lösning: Som titrator lösning används 0.1 - 0.01M KOH löst i en alkohol.  

Lösningen som ska titreras består av 25 ml etylacetat, 25 ml metanol, några droppar 

fenolftalein samt en känd massa biodiesel (mellan 1-10g). Lösningen blandas i en E-kolv. 

Byretten sätts upp i en ställning med magnetomröraren under. E-kolven med biodiesel 

lösningen ställs på magnetomröraren under byretten.  

Sedan tillsätts titrator lösningen droppvis tills dess att fenolftaleinet ändrar färg, vilket den 

gör när KOH har neutraliserat alla fria fettsyror.  

När titreringen är färdig avläses mängden titrator lösning som användes. Därefter kan massan 

på KOH beräknas, (12). 
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Följande formel kan användas för att beräkna mängden KOH. 

 

y = volymen titrator lösning i dm3  

N = koncentrationen på titrator lösningen 

z = mängden biodiesel i gram 

Resultatet blir x mg KOH/g biodiesel, vilket är standard enheten för mängden fria fettsyror i 

biodiesel 

4 Framställningsmetoder för biodiesel 
Omförestring är den vanligaste metoden för att få fram biodiesel ur vegetabiliska oljor och 

animaliska fetter. Metoden går ut på att omförestra triglycerider med hjälp av en alkohol, till 

alkylestrar och glycerol. Detta sker i närvaro av en stark bas eller syra som fungerar som en 

katalysator.  

 

 

 

 

Reaktionen är uppdelad i tre delreaktioner i följd. I dessa reaktioner omvandlas triglycerider 

till di- och monoglycerider som mellanprodukter. Alla reaktionerna är reversibla och därför 

krävs det ett överskott av alkohol för att öka utbytet av alkylestrar. Det finns flera andra 

faktorer som påverkar utbytet, till exempel katalys typen, temperatur, kvalitén på reaktanterna 

samt mängden fria fettsyror.  
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5.1 Omförestring med en syra 

Vid omförestring med en stark syra, oftast sulfonsyra eller svavelsyror, ger det ofta höga 

utbyten av alkylestrar. Dock är dessa reaktioner långsamma och kräver ofta höga 

temperaturer och flera timmar för att nå fullständig konvertering till estrar.  

I figur 1 visas mekanismen av en syrakatalyserad omförestring av en vegetabilisk olja  

 

Figur 11. Mekanism av en syrakatalyserad omförestring av en vegetabilisk olja (13) 

 

Figur 11 visar en omförestring av en monoglycerid, samma princip gäller även för di och 

triglycerider. Det som sker är att en vätejon binds med karboxylgruppen i monoglyceriden 

vilket resulterar i en karbokatjon II, se figur 11, som producerar den tetraedriska mellan 

produkten III, efter en nukleofil attack av alkoholen. Detta eliminerar glycerolen vilket gör att 

en ny ester har bildats IV samt en vätejon.  

Under den här reaktionen kan karboxylsyror bildas om karbokatjonen får reagera med vatten. 

Därför är det viktigt att reaktionen sker utan närvaro av vatten för att förhindra att utbytet av 

alkylestrar minskar.  

5.2 Omförestring med en bas 

Omförestring av vegetabiliska oljor med en bas sker snabbare än om den skulle vara 

katalyserad med en syra. Detta gör att en baskatalyserad omförestring ofta föredras när det 
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kommer till större produktioner av alkylestrar. De baser som brukar användas är alkalimetall 

koxider, hydroxider och även natrium eller kaliumkarbonater.  

 

Figur 12. Mekanismen hos en baskatalyserad omförestring (13) 

 

Första steget i omförestringen är reaktionen mellan alkoholen och basen, som resulterar i en 

alkoxid samt en protonerad katalys se (1) i figur 12. Sedan sker en nukleofil attack från 

Alkoxiden på karboxylgruppen i triglyceriden som bildar en tetraedrisk mellanprodukt se (2) 

i figur 12. Den tetraedriska mellanprodukten bildar sedan alkylestern samt den motsvarande 

anjonen av diglyceriden. Anjonen deprotonerar sedan katalysen vilket gör att katalysen kan 

fortsätta att reagera. Därmed förbrukas inte någon katalys i den här reaktionen.  

Alkalimetallalkoxider är de mest effektiva katalysatorerna, med höga utbyten och korta 

reaktionstider. Dessa kräver dock att det inte finns något vatten bland reaktanterna. 

Alkalimetall hydroxider är inte lika effektiva, men de är billigare och konverteringen av 

vegetabiliska oljor kan öka endast genom att öka koncentrationen av katalysatorn.  

Problemet med dessa katalysatorer är att även med helt vattenfria reaktanter bildas det vatten 

vid reaktionen mellan hydroxiden och alkoholen. Detta kan öka hydrolysen av vissa av de 

alkylestrar som bildas, vilket i sin tur kan ge upphov till tvålbildning. Detta ökar emulsionen i 

blandningen vilket försvårar extraktionen av glycerol, (13).  
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5 Resultat 
 
Försök nr 1 

 

Till det första försöket användes 40ml denaturerad etanol som destillerades och sedan 

torkades med 5.5 gram CaO. Vid omförestringen löstes 1,6 gram KOH i etanolen som sedan 

fick reagera med 125 ml rapsolja i cirka 2 timmar. Under reaktionen ändrades färgen enligt 

Figur 2 respektive 3. Lösningen fick sedan stå en vecka i en separationstratt, och resultatet 

visas i Figur 4. 

 

 

 

Figur 2. Figuren visar en Figur 3. Figuren visar färgförändringen Figur 4. Figuren  

brun/orange grumlig färg på till en klar orange färg en liten tid visar följande separation 

reaktionen i början av under reaktionsförloppet en vecka efter reaktionen 

omförestringen  

 

Försök nr 2  

 

Till det andra försöket användes metanol som alkohol. 30 ml metanol fick lösas i 1.6g KOH. 

Detta fick sedan reagera med 125 ml rapsolja över kvällen. Detta fick stå och separera över 

en vecka. Figur 5 och 6 visar resultatet av omförestringen.  
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Figur 5. Figuren visar resultatet, rapsmetylester, figur 6. Figuren visar glycerol/vatten  

från det andra försöket lösningen från andra försöket  

 

3-27 test, Löslighetstest.  

Den egengjorda RME (rapsmetylester), ren rapsolja samt RME.C (rapsmetylestern från 

Chalmers) genomgick ett löslighetstest enligt 3-27 metoden. 27ml metanol blandades 

tillsammans med den egengjorda RME:n, rapsolja eller RME.C. Blandningarna visas i 

figurerna 7, 8 respektive 9.  

Figur 7. 27ml metanol, Figur 8. 27ml metanol, Figur 9. 27ml metanol, 

3ml RME 3m rapsolja 3ml RME.C 

 

Titrering 

Titrering av fettsyror utfördes på både den RME:n samt RME.C:n. Till titreringarna användes 

0.1M samt 0.01M KOH löst i metanol som titrator lösningar. Titreringsprovet bestod av en 

neutral lösning av 25 ml etylacetat, 25 ml metanol samt några droppar fenolftalein i en 

E-kolv. I denna lösning blandades sedan 10g biodiesel i, till den ena titreringen användes 
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RME och i den andra användes RME.C. Tabell 1 visar hur mycket av varje titrator lösning 

som användes till att neutralisera fettsyrorna.  

 

Tabell 1. Resultat från titreringen 

 RME (egengjord 
rapsmetylester) 

RME.C (rapsmetylester från 
Chalmers) 

Volym titrator lösning: 0.1M 0.5ml 1ml 

0.01M 4ml 10ml 

mgKOH/gRME: 0.1M KOH 0.28 0.56 

mgKOH/gRME: 0.01M 
KOH 

0.224 0.56 

 

Tabell 2 visar resultatet från kalorimeter testen som gjordes på RMEn samt RME.Cn. Det 

visar att energinivån i den egengjorda biodieseln var 3.5MJ/kg och för biodieseln från 

Chalmers var det 3.3MJ/kg 

 

Tabell 2: Resultat från kalorimeter test på den egengjorda biodieseln samt biodieseln från 

Chalmers 

 RME (egengjord 

rapsmetylester) 

RME.C (rapsmetylester från 

Chalmers) 

Volym vatten 200ml 200ml 

Ursprungsvikt på 

kalorimetern 

69,18g 74,32g 

volym RME 10ml 10ml 

Ursprungs temperatur 18,5C 18,5C 

Temperatur efter 

förbränning 

34,7 28,1 

Vikt på kalorimetern och 73,8g 80,6g 
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biodieseln efter förbränning 

ΔVikt 3.8g 2,24g 

ΔT °C 16,2 9,2 

J/kg 3,5 MJ/kg 3,3 MJ/kg 

 

 

Figur 10. Figuren visar kalorimeter uppställningen  

 

6 Diskussion  
Resultatet från separationen från det första försöket tyder på att omförestringen inte var 

fullständig. En separation skedde, dock hade inte de önskade produkterna bildats. I en 

fullständig reaktion bör det nedersta lagret vara en glycerol och vatten blandning, detta lagret 

bör vara relativt litet eftersom det inte bildas varken mycket vatten eller glycerol under 

processen. Från separationen i det första försöket var de separerade vätskorna nästan lika 

stora och hade en liknande viskositet som rapsolja, vilket tyder på att produkter inte var det 

som de borde vara. Anledningen till att det inte blev de produkter som det borde blivit kan 

bero på ett antal felkällor. Till exempel kan det ha varit för mycket vatten bland reaktanterna 

vilket resulterade i mindre katalys och därmed mindre RME i slutändan. Den reaktant som 

var den största felkällan var troligtvis etanolen.  

Detta eftersom det inte fanns en innehållsförteckning för den T-röd som användes, och därför 

var mängden etanol okänd. Det är inte heller helt säkert att etanolen var 96.4% efter 
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destilleringen, eftersom etanol är hygroskopisk binder det vatten mycket lätt och bör förvaras 

lufttätt för att minska kontakten med vatten. Destillationskammaren som användes var relativt 

lång, vilket ökar risken för att vatten ska bindas med etanolen och minska den totala 

koncentrationen. Det fanns inte heller tillgång till en hydrometer vilket gjorde att det inte var 

möjligt att mäta alkoholhalten i etanolen, eventuellt kan mängden CaO som användes ha varit 

för liten.  

En annan felkälla kan vara att omförestringen inte fick gå tillräckligt länge eller att det inte 

var tillräckligt hög koncentration av katalysatorn i reaktionen. Under det här försöket ska det 

tilläggas att värme inte användes under omförestringen, vilket minskar reaktionshastigheten.  

 

Vid andra försöket fick reaktionen gå längre, samt under uppvärmning. Dessutom användes 

metanol istället för etanol. Resultatet av det här försöket var en näst intill fullständig 

omförestring, produkterna visas i figur 5 och 6. Denna gång var viskositeten lägre hos 

rapsmetylestern än från försök nr:1 vilket tyder på att det är ett annat ämne som har bildats. 

Figur 7 visar RMEns löslighet i metanol. Figur 9 visar lösligheten hos RME.C, vilket är ren 

rapsmetylester, och löser sig därmed helt i metanolen, på grund av hydroxylgruppen i 

rapsmetylester, och har därmed en klar färg. Figur 8 visar rapsoljans löslighet i metanol, 

vilket tyder på att rapsoljan är olöslig i alkoholen. Jämförs lösligheten hos den 

egentillverkade RME med RME.C syns små “bubblor” i bottnen i figur 7, detta tyder på att 

omförestringen inte var helt fullständig i den egentillverkade eftersom det fortfarande finns 

rapsolja i lösningen. Anledningen till att omförestringen inte var helt fullständig kan bero på 

ett antal faktorer. Till exempel kan det ha varit för mycket vatten bland reaktanterna, som 

resulterat i att koncentrationen av katalysator minskade och orsakade en försämrad 

omförestring.  

 

Eftersom fria fettsyror är syror, kan det på lång sikt skada motorn och bränslesystemet. 

Därför är det viktigt att biodieseln inte innehåller för mycket fettsyror. Titreringen gav ett 

resultat på cirka 0.25 mgKOH/g för RMEn, och 0.56 mgKOH/g för RME.C. ASTM 

standarden säger att det högsta värdet får vara 0.5mgKOH/g, se bilaga 1, för biodiesel vilket 

tyder på att den egengjorda biodieseln håller sig inom det accepterade värdena. Dock 

innehåller biodieseln från Chalmers något för mycket fettsyror. Detta kan bero på ett antal 

faktorer. Först och främst vilken olja de använde och hur mycket fria fettsyror den hade från 
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början. Hur deras process gick till, hur länge den har stått förvarad, med mera. Denna 

metoden är även endast en estimering av fettsyror och därmed har den en viss felmarginal. 

Det som kan göras för att få ett ytterligare tydligare resultat är att utföra metoden helt efter 

ASTM standard metoden, dock fanns denna ej tillgänglig vid utförandet, eller de material 

som behövdes och därmed gjordes en estimering med en något simplare metod.  

 

Ett kalorimeter test utfärdades för att kunna jämföra energiinnehållet av de biodiesel som 

undersöktes. Utifrån resultatet i tabell 2 visar de att de båda produkterna har ungefär samma 

energiinnehåll, 3.5MJ/kg för den egentillverkade och 3,3MJ/kg för RME.C. Försöket 

upprepades och det blev liknande resultat. Jämför man dessa resultat med vad biodiesel bör 

ha för energiinnehåll, vilket är runt 35 - 38 MJ/kg (14) kan man se att skillnaden är relativt 

stor, de värden som gavs av undersökningen blev ungefär en tiondel av vad som var 

förväntat.  

 

Det ska tilläggas att testet utfördes i ett dragskåp, se figur 10, vilket medförde att lågorna 

tenderade att dras med luftflöden, alltså inåt och inte uppåt. Detta påverkade troligen 

resultatet eftersom inte all värme gick rakt upp, in i skålen med vatten. Kalorimeter testet 

använder sig utav en bägare med vatten som, med hjälp av en låga som drivs med det bränsle 

man vill testa, ökar i temperatur. Med hjälp av formeln för energi överförd genom värme, kan 

sedan mängden energi som vattnet tagit upp beräknats, vilket bör motsvara det energiinnehåll 

som var i bränslet som förbrändes.  

Generellt sett är den metod som användes inte optimal med tanke på att lågan inte är 

innesluten, och därmed utsatt och oskyddad, mycket av luften omkring blir också upphettad, 

vilket kan påverka resultaten.  

Även om resultaten inte blev som de borde, kan man dra en slutsats att den egengjorda 

RME:n och den från chalmers hade liknande energiinnehåll eftersom de båda försöken 

utfördes i samma miljö med liknande förhållande.  

 

Huruvida den egengjorda biodieseln är av tillräckligt god kvalite för att kunna användas som 

bränsle går ej att svara helt på. De värden på fria fettsyror som beräknades för den egengjorda 

biodieseln låg inom de godkända nivåerna och till och med under det av biodieseln från 

Chalmers. Detta kan tyda på att oljan som användes hade en relativt bra kvalite och kan 
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därmed ha potential till att vara bra bränsle. Energiinnehållet var även det likt det hos 

biodieseln från Chalmers vilket tyder på att bränslena är relativt lika. Dock hade det behövts 

göras fler undersökningar, gärna för varje ASTM standard, för att kunna dra en slutsats om 

bränslet går att användas. Den egengjorda biodieseln hade gynnats av att tvättas för att bli av 

med kontaminationer, som såpa, resterande glycerol och katalys etc. Kontaminationer kan 

orsaka problem i en motor, som till exempel proppar i bränslesystem och andra problem. 

Därför hade biodieseln behövts bearbetas mer, och undersökas noggrannare för att kunna 

avgöra om det går att använda som motorbränsle.  

Tack 

Jag vill tacka Stefan Rosén, som har varit min handledare och har hjälp till under hela 

processen. Ett stort tack även till Josefin Preuss på Chalmers som hjälpte till genom att skicka 

ett prov på deras biodiesel.  

Källförteckning 

(1) Wikipedia, 2018-12-08, Biodiesel, https://sv.wikipedia.org/wiki/Biodiesel, Hämtad 

(2019-04-10)  

(2) Van Gerpen, Jon. (2012-03-26), History of Biodiesel, 

https://articles.extension.org/pages/27135/history-of-biodiesel, hämtad (2019-04-10)  

(3) Amadeo, Kimberly. (2019-03-30). OPEC Oil Embargo, Its Causes, and the Effects of the 

Crisis. 

https://www.thebalance.com/opec-oil-embargo-causes-and-effects-of-the-crisis-3305806. 

Hämtad (2019-04-10) 

(4) Jääskeläinen, Hannu. Biodiesel Standards & Properties. 

https://www.dieselnet.com/tech/fuel_biodiesel_std.php. Hämtad (2019-04-10) 

(5) Fantuzzi, Michael. (2010). Density Of Cooking Oil 

https://hypertextbook.com/facts/2000/IngaDorfman.shtml. Hämtad (2019-04-10) 

(6) William S. Adney, James D. McMillan, Jonathan R. Mielenz, K. Thomas Klasson. 

(2009-12-24). Biotechnology for Fuels and Chemicals. 29. uppl. Springer Science & Business 

Media 

(7) Natur & Kultur. Alphonce, Rune. Pilström, Helen. (2011). Formler och Tabeller.  

20 

https://sv.wikipedia.org/wiki/Biodiesel
https://articles.extension.org/pages/27135/history-of-biodiesel
https://www.thebalance.com/opec-oil-embargo-causes-and-effects-of-the-crisis-3305806
https://www.dieselnet.com/tech/fuel_biodiesel_std.php
https://hypertextbook.com/facts/2000/IngaDorfman.shtml


 

(8) Peterson, Charles. Möller, Gregory. Haws, Randall. Zhang, Xiulin. Thompson, Joseph. Reece, 

Daryl. (1996-11). Optimization of a Batch Type Ethyl Ester Process 

http://journeytoforever.org/biofuel_library/ethyl_esters.html. Hämtad (2019-04-10) 

(9) Wikipedia. (2019-02-24). Azeotrope. https://en.wikipedia.org/wiki/Azeotrope. Hämtad 

(2019-04-10) 

(10) Clark, Jim. (2018-01-24). Fractional Distillation of Non-ideal Mixtures 

(Azeotropes). 

https://chem.libretexts.org/Bookshelves/Physical_and_Theoretical_Chemistry_Textbook_Ma

ps/Supplemental_Modules_(Physical_and_Theoretical_Chemistry)/Equilibria/Physical_Equili

bria/Fractional_Distillation_of_Non-ideal_Mixtures_(Azeotropes). Hämtad (2019-05-09)  

(11)  Da Tech, Rick. The 3-27 Conversion Test. 

http://www.make-biodiesel.org/Quality-Testing/the-3-27-conversion-test.html Hämtad 

(2019-04-10) 

(12) Cox, H E. Pearson, D. (1962). The Chemical Analysis of Foods. 

https://biocyclopedia.com/index/plant_protocols/lipids/Estimation_of_free_fatty_acids.php. 

Hämtad (2019-04-10) 

(13) Schuchardt, Ulf. Sercheli, Ricardo. Matheus Vargas, Rogério. (1997-05-09). 

Transesterification of Vegetable Oils: a Review. 

htt://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-50531998000300002p. Hämtad 

(2019-04-10)  

(14) Sweaenergi, 2016-10-31, RME 100, 

http://www.sweaenergi.se/wp-content/uploads/2016/11/Produktblad-RME-100.pdf, hämtad 

(2019-04-10) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21 

http://journeytoforever.org/biofuel_library/ethyl_esters.html
https://en.wikipedia.org/wiki/Azeotrope
https://chem.libretexts.org/Bookshelves/Physical_and_Theoretical_Chemistry_Textbook_Maps/Supplemental_Modules_(Physical_and_Theoretical_Chemistry)/Equilibria/Physical_Equilibria/Fractional_Distillation_of_Non-ideal_Mixtures_(Azeotropes)
https://chem.libretexts.org/Bookshelves/Physical_and_Theoretical_Chemistry_Textbook_Maps/Supplemental_Modules_(Physical_and_Theoretical_Chemistry)/Equilibria/Physical_Equilibria/Fractional_Distillation_of_Non-ideal_Mixtures_(Azeotropes)
https://chem.libretexts.org/Bookshelves/Physical_and_Theoretical_Chemistry_Textbook_Maps/Supplemental_Modules_(Physical_and_Theoretical_Chemistry)/Equilibria/Physical_Equilibria/Fractional_Distillation_of_Non-ideal_Mixtures_(Azeotropes)
http://www.make-biodiesel.org/Quality-Testing/the-3-27-conversion-test.html
https://biocyclopedia.com/index/plant_protocols/lipids/Estimation_of_free_fatty_acids.php
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-50531998000300002
http://www.sweaenergi.se/wp-content/uploads/2016/11/Produktblad-RME-100.pdf


 

Bilaga 1.  

 

 

 

22 


