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Sammanfattning 

Energikonsumtionen inom transportsektor består till störst del av konsumtion av fossila 

bränslen. Transportsektorn själv står för ca 30 % av världens totala energikonsumtion. Att 

växla till ett grönt drivmedel skulle bidra till en mer ekologiskt hållbar verksamhet. 

Biodiesel kan vara svaret på transportsektorns problem och kan dessutom framställas av vad 

man idag anser är avfall. Restmatolja kan med hjälp av katalysatorer transesterifieras till 

biodiesel som efter inblandning av konventionell diesel kan köras i dagens dieselmotorer. 

För att spara resurser är en process med heterogen katalysator bättre än en homogen process. I 

rapporten undersöks om MgO, CaO och Li2O kan användas som katalysator för att framställa 

biodieseln från restmatoljan. Studien undersöker också om SnO eller SnO2 kan tillsättas till 

katalysatorn för att öka utbytet. 

Försök genomfördes i labbmiljö med restolja från en lokal restaurang. Olika parametrar 

testades för att optimera utbytet. Parametrarna som ändrades var temperatur, mängd 

katalysator och molförhållandet mellan alkohol och olja. Varje parameter varierades mellan 

två värden. 

Resultaten visade att CaO var den enda av de undersökta katalysatorerna som fungerade och 

gav ett tillräckligt bra utbyte. SnO som användes tillsammans med CaO visade en liten effekt 

av att öka utbytet, men antalet försök var för få för att kunna dra några säkra slutsatser. 

Resultaten från undersökningen av optimala parametrar visar att utbytet minskar med ökande 

temperatur. Större andel alkohol jämfört med olja ger ett högre utbyte. Med ökande mängd 

katalysator finns ett optimalt värde och när det överskrids minskar utbytet igen. 

Vidare studier krävs för att optimera de heterogena katalysatorerna i biodieselframställningen.  
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Vår frågeställning 

Vi har i denna rapport tittat på alternativ för att finna ett ekologiskt, ekonomiskt och socialt 

mer hållbart sätt att framställa biodiesel. Vilken råvara som ska användas i processen är det 

första beslutet vilket har en stark inverkan på processen och hållbarheten. Vi har valt att 

arbeta med waste cooking oil (WCO) och försöka optimera katalysatorn och 

reaktionsbetingelserna. 

Tidigare forskning på WCO har visat att SnO2 i kombination med CaO ger ett bra utbyte utan 

sidoreaktioner i form av tvålbildning (Kiros, 2015).  Vi har valt att fortsätta utforska SnO2 

effekt. Hypotesen är att SnO2 ska agera som sur katalysator och esterifiera fria fettsyror för att 

motverka tvålbildning. Vi har utforskat förmågan hos MgO, CaO och Li2O att katalysera 

transesterifieringen av WCO. 
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Bakgrund 

Grönare energikonsumtion 
Världens energikonsumtion har stadigt ökat under de senaste decennierna (US Energy 

Information Administration, 2014). Behovet av energi kommer att fortsätta öka på grund av 

en växande världsbefolkning och ökad levnadsstandard i utvecklingsländer. I dagsläget är 

konsumtionen beroende av fossila bränslen som är en stor källa till växthusgaser och andra 

föroreningar (Endalew, Kiros, & Zanzi, 2011). För att möta det ökande energibehovet och 

minska utsläppen av föroreningar har forskning för att hitta alternativa energikällor ökat 

drastiskt de senaste åren (Aransiola, Ojumu, Oyekola, Madzimbamuto, & Ikhu-Omoregbe, 

2014). 

Statistiken visar att år 2012 förbrukades ca 28 % av världens totala energikonsumtion inom 

transportsektorn. Transportsektorn drivs till ca  93 % av fossil olja och utgör därigenom ca 

64 % av all fossil oljekonsumtion (International Energy Agency, 2015). Om den fossila oljan 

kan ersättas inom transportsektorn så minskar även den totala användningen av fossila 

bränslen betydande. Att hitta nya energikällor för transporter har därför varit ett av de 

populäraste forskningsområdena. 

De fossila bränslekällorna är koncentrerade till vissa delar av världen. En positiv effekt med 

att ersätta de fossila bränslekällorna med förnybara bränslen blir därför att transporter för att 

förflytta dessa resurser världen över kan minskas om förnybart bränsle kan produceras lokalt 

istället. (Canakci & Sanli, 2008) 

En av de mer lovande energikällorna som varit i fokus för omfattande forskning är biodiesel 

som framställs av vegetabiliska oljor och fetter. Det finns flera fördelar med biodieseln i 

jämförelse med diesel från fossila källor. Biodieseln klassas som säker, giftfri, förnybar, 

nedbrytbar och svavelfri. Att den är säkrare beror på att flampunkten är mycket högre än för 

konventionella bränslen (Aransiola, Ojumu, Oyekola, Madzimbamuto, & Ikhu-Omoregbe, 

2014). 

Biodieseln uppvisar liknande energiinnehåll som konventionella fossila bränslen (Endalew, 

Kiros, & Zanzi, 2011). Den fungerar därför i dagens bilar utan behov av modifikation av 

motorerna om den blandas ut med konventionell diesel. En blandning med 20 % biodiesel och 

80 % konventionell diesel ger ett bränsle som fungerar utan problem. Högre halter av 

biodiesel i bränslet kan leda till att ledningar i motorerna sätter igen på grund av biodieselns 

högre viskositet (Kiss, Dimian, & Rothenberg, 2006). 

Tester har dessutom visat att när biodiesel används i konventionella dieselbilar minskar 

utsläppen markant. Utsläpp av kolmonoxid minskar med 20 %, av kolväten med 30 %, av 

partiklar med 40 % och av sot med 50 %. Dock så ökar utsläppen av NOX-gaser med 10-15 

%. (Canakci & Sanli, 2008) 
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Biodieselframställningens grunder 
Biodiesel är ett industriellt begrepp för blandningar av fettsyraalkylestrar som kan framställas 

genom transesterifiering av triglycerid med alkohol.  

 

Figur 1 Transesterifieringen för att tillverka biodiesel av triglycerider. (Yan, DiMaggio, Mohan, Kim, Salley, & Ng, 2010) 

 I de första industriella processerna för att framställa biodiesel användes starka baser eller 

starka syror som homogena katalysatorer. Baserna katalyserar reaktionen genom att basen 

deprotonerar alkoholen till en alkoxid som attackerar karbonylkolet i en av esterbindningarna 

i triglyceriden. Kvar blir en enkel ester och en diglyceridjon. Diglyceridjonen reagerar med 

den protonerade basen och bildar diglycerid och katalysatorn regenereras. Diglyceriden kan 

sedan reagera igen med en alkoxid för att bilda monoglycerid och efter ytterligare ett steg 

glycerol (Yan, DiMaggio, Mohan, Kim, Salley, & Ng, 2010).  

 

Figur 2 Mekanismen för den basiskt katalyserade transesterifieringen (Kouzu, Kasuno, Tajika, Sugimoto, Yamanaka, & 

Hidaka, 2008). 
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Syra katalyserar transesterifieringen genom att protonera karbonylgruppen i esterbindningen. 

Karbonylkolet attackerar sedan alkoholens syre och en tetraedrisk intermediär bildas. 

Intermediären kollapsar och bildar diglycerid och en ester. Även denna reaktion fortsätter tills 

tre enkla estrar och en glycerol bildats (Yan, DiMaggio, Mohan, Kim, Salley, & Ng, 2010). 

För heterogena katalysatorer är mekanismen för sur och basisk katalys av transesterifiering i 

nästan alla fall densamma som för homogen katalys. Man kan därför anta generellt att de sker 

enligt samma mekanism som homogen katalys (Endalew, Kiros, & Zanzi, 2011). 

Biodieselframställningens utmaningar 
Det finns flera utmaningar med framställning av biodiesel. En av de viktigare frågorna för att 

effektivisera processen är att minska antalet processteg vid framställningen. När man 

använder homogena katalysatorer krävs efterbehandlingssteg för att separera bort 

katalysatorn. Separationen är kostsam eftersom det går åt mycket vatten som senare måste 

renas. Om man istället använder en heterogen katalysator behövs inte lika mycket 

efterbehandling och man kan ha färre processteg (Yan, DiMaggio, Mohan, Kim, Salley, & 

Ng, 2010). 

Förutom att minska antalet processteg genom att använda heterogena katalysatorer kan man 

enligt teorin utnyttja katalysatorn fler gånger. Det innebär att man inte behöver lika mycket 

katalysator till processen. Användandet av en heterogen katalysator möjliggör också en 

kontinuerlig reaktionsprocess istället för en satsreaktionsprocess (Yan, DiMaggio, Mohan, 

Kim, Salley, & Ng, 2010). 

Optimering av betingelser 
För att kunna använda heterogena katalysatorer istället för homogena måste 

reaktionsförhållandena optimeras för att få ett tillräckligt högt utbyte. En betydande skillnad 

mellan homogena och heterogena katalysatorer är diffusionsbegränsningar i oljan som blir 

betydande för en heterogen katalysator. Med homogen katalysator är effekten inte lika 

påtaglig eftersom den är bättre blandad med reaktanterna (Folger, 2005). 

För att öka diffusion och därigenom reaktionshastigheten med heterogen katalysator kan 

temperatur och tryck höjas. Det ökar molekylernas kinetiska energi och kollisioner mellan 

reaktanter och katalysator sker då oftare. Höga betingelser är kostsamt så för att hålla nere 

kostnader vill man att reaktionen ska ske vid betingelser så nära NTP som möjligt. Därför är 

det nödvändigt att utveckla katalysatorer som ger et bra utbyte även vid låga temperaturer och 

tryck. 

Hållbar råvara 
Valet av råvara är avgörande för processen och lönsamheten i biodieselproduktionen. När 

man började producera biodiesel från vegetabiliska oljor använde man oljor som rapsolja och 

olja från sojabönor. Dessa oljor är ätbara och kan därför användas både till 

biodieselframställning och som livsmedel. Konkurrensen kring råvaran driver upp priser 

vilket gör att det är svårt att nå ekonomisk hållbarhet i att använda dessa oljor till 
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biodieseltillverkning. Det är också en moralisk fråga när världsbefolkningen ökar och 

matfrågan i världen blir ett allt mer aktuellt problem (Canakci & Sanli, 2008). 

För att nå en hållbar ekonomi och bättre kunna utnyttja jordens resurser pågår forskning för 

att kunna tillverka biodiesel från andra typer av olja som inte har något annat 

användningsområde. Använd matolja från stekning och fritering (waste cooking oil – WCO) 

som anses vara avfall är ett bra exempel på en råvara för biodieseltillverkning som har lägre 

inköpskostnad och som bidrar till att bättre utnyttja jordens resurser (Canakci & Sanli, 2008). 

Den andra reaktanten som är alkohol kan också varieras för att få en mer hållbar process. 

Freedman et al., 1984 har gjort studier på metanol, etanol och butanol som reaktant vid 

biodieseltillverkning. Man kan se från studien att när reaktionen närmar sig jämvikt är 

utbytena av oljan lika för de olika alkoholerna. Valet av alkohol kan man därför grunda på 

andra önskvärda parametrar. Idag används metanol i störst utsträckning tack vare det låga 

priset. Det skulle vara fördelaktigt att istället använda etanol som tillverkas från förnybar 

råvara istället för metanol som tillverkas från fossila råvaror (Yan, DiMaggio, Mohan, Kim, 

Salley, & Ng, 2010). 

Tvålbildning och urlakning 
Ett problem med restolja och annat avfall som kan användas, till exempel animaliskt fett, är 

att den innehåller höga halter av fria fettsyror och vatten. Fria fettsyror kan esterifieras till 

biodiesel men kan också reagera med metalljoner och istället bilda tvål och vatten. När de fria 

fettsyrorna kommer i kontakt med metalljoner så dehydreras karboxylsyran och den jonbinder 

istället till metalljonen och bildar tvål. Det minskar utbytet från oljan och deaktiverar 

katalysatorn. Dessutom bidrar det till att separationen av de olika faserna blir svårare att 

genomföra. Det innebär att om man använder en katalysator med metalljoner som gärna bildar 

tvål istället för att transesterifiera triglyceriden behöver man först katalysera esterifieringen av 

de fria fettsyrorna för att få en användbar produkt och ett högt utbyte (Canakci & Sanli, 2008) 

(Endalew, Kiros, & Zanzi, 2011) (Kouzu, Kasuno, Tajika, Sugimoto, Yamanaka, & Hidaka, 

2008). 

En annan nackdel med mindre kvalitativ olja är att den också innehåller större mängd vatten. 

Vatten påverkar katalysatorn och reaktionen. Canakci och Sanli, 2008 beskriver minskningen 

i utbytet för transesterifieringen med ökande halt vatten. Effekten är betydligt större för sur 

katalys, men fortfarande märkbar för små mängder vatten även för basisk katalys. 

Förutom att katalysatorn deaktiveras av tvålbildningen så sker urlakning genom att 

katalysatorerna löser sig i reaktionsblandningen eller glycerolen som bildas. Kouzu et al., 

2009 visar i sin studie att CaO som urlakas återfinns i högre koncentration i glycerolfasen. 

Deras studier visar också att upp till 10 vikts-% av CaO i katalysatorn urlakas vid första 

körningen. 

Granados et al., 2009 har i en studie undersökt urlakningen av CaO och hur den urlakade 

katalysatorn kan bidra med homogen katalytisk effekt. De kom fram till att den mängd 

katalysator som är aktiv och löser sig i reaktionsblandningen är försumbar i jämförelse med 

de mängder som används vid homogen katalys av biodieselproduktion. Även denna studie 



9 
 

kom fram till att den lösta katalysatorn återfinns i glycerol och olje- och diesel-fasen. 

Koncentrationen av katalysator i alkoholfasen är i storleksordningen tio gånger mindre. 

För storskaliga processer behövs katalysatorer som inte urlakas nämnvärt så att produktionen 

inte behöver stängas ner för att ersätta katalysatorn när den deaktiverats. 

Bärare påverkar katalysatoregenskaperna 
Katalysatorn kan appliceras på olika bärare för att på flera olika sätt påverka dess egenskaper. 

När katalysatorn appliceras på bärare kan man designa katalysatorn med bärare så den passar 

processen. Katalysator kan appliceras på ytan av en bärare eller i porer av olika storlek 

beroende på vilka molekyler man vill ska katalyseras av olika katalysatorer. Porstorleken kan 

anpassas så att de stora triglyceridmolekylerna bara når ytan av bäraren medan de mindre fria 

fettsyrorna kan diffundera in i porerna. Vilken katalysator som ska appliceras på ytan 

respektive i porerna kan då väljas för att optimera processen (Folger, 2005). 

När den aktiva katalysatorn appliceras på en bärare minskar antalet aktiva säten per vikts-% 

av den totala katalysatormassan. Den minskade koncentrationen av aktiv katalysator kan bidra 

till att den totala katalysatormassan måste ökas vilket ger ökade kostnader. 

Bärare kan också påverka den aktiva katalysatorns aktivitet och bindning. När den aktiva 

katalysatorn binder till bäraren kan dess energinivåer förändras så att aktiviteten ökar. Noiroj 

et al., 2009 visar dessutom att urlakning påverkas av vilken bärare som katalysatorn 

appliceras på. De jämförde KOH/Al2O3 och KOH/NaY och såg att urlakningen var mycket 

större hos KOH/Al2O3 (Yan, DiMaggio, Mohan, Kim, Salley, & Ng, 2010). 

Olika katalysatorer 
De vanligast förekommande typerna av katalysatorer som det har forskats på är basiska 

metalloxider, fasta syrakatalysatorer och heteropolysyror (HPAs - heteropoly acids). Det finns 

även en del forskning på alternativa katalysatorer så som biokatalysatorer, amfotera 

katalysatorer och naturliga katalysatorer som t ex äggskal, skaldjursskal och socker- eller 

stärkelsebaserade katalysatorer (Endalew, Kiros, & Zanzi, 2011) (Yan, DiMaggio, Mohan, 

Kim, Salley, & Ng, 2010) (Aransiola, Ojumu, Oyekola, Madzimbamuto, & Ikhu-Omoregbe, 

2014). 

Basiska katalysatorer 
Bland de mest lovande basiska metalloxiderna finns de alkaliska jordartsmetalloxiderna. 

Enligt Tanabe och Fukuda, 1974 ökar aktiviteten hos jordartsmetallsoxiderna ju högre 

atomnummer, och därmed starkare basicitet, metallatomen har, MgO < CaO < SrO < BaO. 

BaO löser sig i metanol vilket gör att den inte lämpar sig som katalysator för 

biodieselframställning. SrO reagerar starkt med H2O och CO2 i luften och bildar Sr(OH)2 

respektive Sr(CO3)2 som kräver mycket energi för att kalcineras till SrO igen. Detta gör att 

även SrO är en mindre lämplig katalysator. CaO som också är känslig för exponering i luft, 

men som är lättare att kalcinera, framstår som det bättre alternativet bland 

jordartsmetalloxiderna  (Yan, DiMaggio, Mohan, Kim, Salley, & Ng, 2010) (Zabeti, Daud, & 

Aroua, 2009). 
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Kouzu et al., 2008 har undersökt utbytet hos MgO, CaO och SrO. Resultatet visar att MgO 

ger ett mycket lägre utbyte än CaO och SrO. 

De basiska katalysatorernas största problem är tvålbildningen sker med just basiska 

metalljoner enligt tidigare beskrivning (Endalew, Kiros, & Zanzi, Heterogeneous catalysis for 

biodiesel production from Jatropha curcas oil (JCO), 2011). 

Sura katalysatorer 
Fördelen med fasta syrakatalysatorer är att de både kan katalysera transesterifieringen av 

triglycerid och esterifieringen av fria fettsyror. Kiss et al., 2006 har undersökt olika fasta 

syrakatalysatorer och kommit fram till att en lovande kandidat är sulfaterad zirkoniumoxid. 

Syrakatalysatorer ger dock inte i närheten av lika högt utbyte som basiska katalysatorer, trots 

starkare betingelser. 

Heteropolysyror (HPAs) 
En kategori av syrakatalysatorer är heteropolysyror. Chai et al., 2007 undersökte 

Cs2,5H0,5PW12O40 och fann att det är en bra katalysator vid milda betingelser. De erhöll 99 % 

utbyte för Eruca sativa Gars-olja  med 0,185 vikts% katalysator och 5,3:1-förhållande mellan 

metanol och olja vid 55 °C på bara 45 min. Narasimharao et al., 2007 har optimerat denna 

heteropolysyra och konstaterat att Cs2,3H0,7PW12O40 är optimal för att kunna katalysera både 

esterifiering och transesterifiering samtidigt. 

Alternativa katalysatorer 
Det finns många andra typer av katalysatorer som fungerar för transesterifieringen av 

triglycerid och esterifieringen av fria fettsyror. Dessa är inte lika väl utforskade som de 

tidigare nämnda katalysatorerna. 

Bland de alternativa katalysatorerna med potential att effektivt katalysera olja till biodiesel 

sticker zinklantan ut tack vare sin livslängd. Zinklantan är en amfoter katalysator vilket 

innebär att den kan agera som både syra och bas. Yan et al., 2010 hänvisar till försök som 

visade att zinklantan som katalysator inte tappade någon aktivitet på över 100 dagars 

kontinuerlig katalys. Zinklantan är dock en katalysator som kräver högre temperaturer och 

högre tryck för att aktiveras. Försöken gjordes vid 200 °C och ungefär 35 bar.  
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Experiment 

Material 

Kemikalier 
Använd matlagningsolja erhölls från restaurangen ”Syster O Bror” (Drottning Kristinas väg 

24, 114 28 Stockholm). MeOH (99,8 % renhet), SnCl2 (98 % renhet), Ca(OH)2 (>95% 

renhet), LiOHH2O (>95% renhet)och KOH (90 % renhet) erhölls från Sigma-Aldrich. Fluka 

Analytical tillhandahöll Mg(Ac)2  4H2O (>98% renhet) samt propylacetat (>96% renhet), för 

användning som intern standard i GC, och J.T. Baker försåg oss med Fe2(SO4)3∙nH2O och 

Mg(NO3)26H2O. SnO2 (99,9% renhet) kommer från Alfa Aesar, aluminabärarna (Al2O3) från 

Norton och isopropanol erhölls från VWR Chemicals. EtOH som användes för titrering 

kommer från Solveco (99,5% renhet). Lösningsmedlet för  GC, n-Heptan (99% renhet) erhölls 

från sds. Indikatorn som använts för titrering är fenolftalein. 

Analytiska instrument 
Gaskromatograf av typen Agilent 6890 Series med en Agilent 7683 injektor, Micrometrics 

ASAP 2010 porositetsmätare och en Siemens Kristallofraktor d5000 

röntgendiffraktionsanalysator (XRD). Även ett svepelektronmikroskop (SEM) med 

energidispersivt röntgenspektroskop (EDS) användes hos KTH i Kista. 

Metoder 

Förbehandling av olja 
Matoljan som fanns till förfogande och skulle användas i transesterifieringen behövdes renas 

från grova partiklar såsom matrester, vilket gjordes genom att sugfiltrera oljan. Även 

eventuellt vatteninnehåll i oljan avlägsnades genom att värma oljan vid 130 °C i ett dygn. 

Preparering av katalysatorer 
För katalysatorerna på bärare användes ”impregnation method” där man först löser 

startmaterialen, till exempel SnCl2, i vatten för att sedan evaporera lösningsmedlet så att 

ämnena adsorberas på bärarna. Omvandlingen till de aktiva oxiderna sker sedan i en ugn 

under hög temperatur med bra luftcirkulation där det sker en termisk nedbrytning och 

oxidering av materialet. 

SnO2 och MgO  

Den önskade viktsfördelningen i katalysatorn var 25 % MgO, 10 % SnO2 och 65 % 

aluminabärare. För detta vägdes 99,76 g Mg(Ac)2 och 9,44 g SnCl2 upp och blandades i 

destillerat vatten som fick stå under magnetomrörning. När det hade löst upp sig vägdes 

48,75 g bärare som tillsattes. Det var nog med vatten i lösningen för att precis nå över 

aluminabärarlagret, något som är eftersträvat inför torkningen.   
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För att driva bort vattnet och på så vis få de lösta ämnena att adsorbera på bärarna ställdes 

lösningarna i en 120 grader varm ugn i ungefär ett dygn. Därefter överfördes det torra 

materialet till en kalcineringsugn där det kalcinerades vid 550 
°
C i tre timmar för att skapa 

oxiderna. Ugnen sattes på när provet ställdes in och de rördes om när ugnen nådde 

sluttemperatur. Proven rördes om ytterligare ett par gånger under de tre timmar de 

kalcinerades för att få en jämn kontakt med luftens syre. 

Katalysatorn tillverkades också utan bärare där tillvägagångssättet var identiskt med det ovan 

beskrivna fast utan tillsatsen av aluminabärare samt med Mg(NO3)2 som startmaterial istället 

för Mg(Ac)2. Den önskade viktsfördelningen för den bärarlösa versionen var istället 25 % 

SnO2 och 75 % MgO och till denna tillsattes även 75 cm
3
 isopropanol för att få en jämnare 

blandning.  

För Fe2(SO4)3 som användes vid ett försök var det enda preparationssteget att torka det i ugn 

vid 120 
°
C. Mängden som vägdes upp var 20,09 g, och efter torkningen kvarstod 18,59 g. 

SnO2 och Li2O 

Li ersatte Mg som katalysator, och prepareringen är identisk med de tidigare förutom bytet 

från Mg(Ac)2 till LiOH. Eftersom Li har hög aktivitet och reagerar med vatten bestämdes det 

att denna katalysator enbart skulle användas på bärare. För blandningen ville vi ha ett 

viktsförhållande på 10 % Li2O, 25 % SnO2 resten bärare så 8,08 g LiOH, 23,59 g SnCl2 samt 

48,75 g bärare vägdes upp.  

SnO2 och CaO 

Li2O byttes i sin tur ut mot CaO från Ca(OH)2 som startmaterial. Denna katalysator gjordes 

enbart utan bärare med 70 % CaO och 30 % SnO2 genom att först lösa i vatten som i de 

tidigare fallen. Även en katalysator med ren CaO tillverkades genom att lösa upp Ca(OH)2 i 

vatten, torka och sedan kalcinera.  

Detaljer kring stökiometriska beräkningar finns i bilaga 2. 

Karaktärisering av katalysatorer 
Katalysatorerna karaktäriserades enligt Brunauer-Emmett-Teller-metoden (BET) med 

kvävgasadsorption vid 77 K. Proven låg först på avgasning under minst ett dygn vid 250
 °
C 

för att sedan få porstorlek, porvolym och ytarean analyserad. 

Även röntgendiffraktion användes för att analysera sammansättningen och kristallstrukturen 

på samtliga katalysatorer. Diffraktionsmönstret av en röntgenstråle som bestrålade 

katalysatorprovet detekterades inom ett spann på 5 till 100 grader med hastigheten 0,02 grader 

per sekund, och användes sedan för att matcha det erhållna spektrumet mot en databas. 

SEM- och EDS-analysen visade hur ytstrukturen av katalysatorerna såg ut på mikroskopisk 

nivå och gav även kvalitativ och kvantitativ information om deras beståndsdelar. 
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Framställning av biodiesel 

 

Figur 3 Försöksuppställning för reaktionen. 

Vid försöken så användes en 4-halsad rundkolv med tillhörande termometer och glasproppar. 

Innan försöken påbörjades så kalibrerades vattenbadet utefter kolvens innertemperatur för de 

två försökstemperaturerna. Försöken gjordes vid 50 och 60 °C. Vattenbadets temperatur 

behövde vara ca 2 °C varmare för att innertemperaturen skulle vara korrekt. Återloppskokare, 

termometer och glasproppar lindades in ordentligt i parafilm för att hålla systemet fritt från 

vatten. Reaktionstiden för varje försök var 120 min. Mellan försöken så rengjordes 

utrustningen grundligt och torkades rent från vatten. En magnetomrörare användes istället för 

omröraren på bilden som placerades under rundkolven i vattenbadet. Omrörningshastigheten 

var inställd på 270 rpm vid varje försök. 

I början så förvärmde vi oljan och metanolen i separata kärl. Oljan i en e-kolv tillhörande ett 

separat vattenbad och metanolen blandat med katalysator i rundkolven. När båda reaktanter 

hade uppnått den önskade reaktionstemperaturen så blandades båda i rundkolven och 

tidtagningen påbörjades. Därefter fördes produkten till ett mätglas för sedimentering och 

vidare analys. 

Totalt gjordes 26 försök, efter försök 13 så slutade vi med att förvärma reaktanterna. Istället 

blandade vi olja, metanol och katalysator i rundkolven och började ta tid då blandningen 

uppnått den önskade temperaturen. Detta började vi göra då en annan laborant som utförde ett 

liknande experiment hade fått bra resultat utan förvärmning av reaktanter. 

Parametrarna som ändrades var temperatur, förhållande mellan olja och metanol samt mängd 

katalysator baserat på viktsprocent av oljan.  

Mängden olja som skulle vägas upp vid varje försök var 80,04 gram. Metanolens vikt 

varierades för två olika förhållanden, (6:1) 17,98 gram respektive 29,69 gram för 10:1 

förhållandet. 
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Analys av olja  

FFA-halt i matolja 

För att bestämma halten FFA i matoljan utfördes syra-bastitreringar med 0,05 M KOH 

upplöst i etanol (99,9 %). Fenolftalein användes som indikator. Tre upprepningar gjordes för 

titreringen för att generera så noggrant värde på syravärdet (TAN- total acid number) som 

möjligt.  

Utbyte av biodiesel 

För att bestämma biodieselutbytet användes en GC (Aglient 6890) med en 

flamjonisationsdetektor (FID-detektor) och en HP-FAAP polyeten glykol TPA kolonn. 

Heptan användes som lösningsmedel för biodieseln, propylacetat som intern standard och 

kväve användes som bärgas i instrumentet. Temperaturökningen i ugnen var programmerad 

från 70 °C till 250 °C och GC-instrumentet var kalibrerat specifikt för metylestrar där antalet 

kol varierar från 8 till 24. De fettsyror som finns i använd matolja varierar beroende på vilken 

sorts vegetabilisk olja den ursprungligen kommer ifrån. De vanligaste förekommande 

fettsyrorna är palmitinsyra (C16:0), stearinsyra (C18:0), oljesyra (C18:1), linolsyra (C18:2) 

och linolensyra (C18:3) (Peltier, Guo, Carter, J.Krejci, Stagg-Williams, & Depcik, Waste 

Cooking Oil Biodiesel Use in Two Off-Road Diesel Engines , 2012). De toppar som 

analyserades från GCn motsvarar dessa syror där speciellt oljesyran och linolsyran 

motsvarade högre halter. 

Beräkning av utbytet förklaras i bilaga 3. 
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Resultat 

Matoljan  
Densiteten av matoljan beräknades vara 0,92 g/cm

3
 och halten FFA bestämdes med hjälp av 

syra-bastitrering till 0,96 mg KOH/ g olja. Vattenmängden i oljan som avlägsnades genom 

värmning var 0,7 promille relativt oljans vikt, vilket inte är en signifikant mängd. 

Se bilaga 1. 

Utbytet av biodiesel  
Tabell 1 nedan visar en sammanställning av utbytet för biodiesel från de olika försöken där 

parametrar som katalysatorkaraktär och mängd, temperatur, molförhållande mellan metanol 

och olja ändrats. Flera försök än de resultat som visas i Tabell 1 har utförts för att undersöka 

olika parametrars inflytanden. Dessa resultat anses dock inte vara relevanta och har därför 

uteslutits, därav den icke kompletta nummerföljden av försöksnummer. För beräkningar av 

utbytet se Bilaga 3. 

Tabell 1 Sammanställning av biodieselutbytet vid olika betingelser. *I Försök 4 tillsattes 0,8 g Fe2(SO4)3 som sur katalysator. 

  

  

Försök 

 

Katalysator 

 

Vikts % 

Katalysator 

 

Temp. 

[°C] 

 

 

Förhållande 

Metanol: Olja 

 

Utbyte 

% 

 

På bärare 

Al2O3 

2 MgO/ SnO2 4 60 6:1 6,3 

3 MgO/ SnO2 8 60 6:1 4,3 

4 * MgO/ SnO2 4 60 6:1 4,1 

5 MgO/ SnO2 3 60 6:1 6,5 

 

Utan bärare 

6 MgO/ SnO2 5 60 6:1 4,2 

7 MgO/ SnO2 3 50 6:1 2,9 

8 MgO/ SnO2 10 60 6:1 3,7 

På bärare 12 Li2O/ SnO2 10 60 6:1 4,7 

 

 

 

 

Utan bärare 

15 CaO/ SnO 10 60 6:1 41 

16 CaO/ SnO 5 60 6:1 46 

17 CaO/ SnO 3 60 6:1 43 

18 CaO/ SnO 5 60 10:1 53 

19 CaO/ SnO 3 60 10:1 59 

20 CaO/ SnO 5 50 6:1 54 

21 CaO/ SnO 3 50 6:1 55 

22 CaO/ SnO 5 50 10:1 61 

23 CaO/ SnO 3 50 10:1 74 

26 CaO 5 60 10:1 45 



16 
 

Karaktärisering av katalysatorerna  

Röngenkristallografi (XRD) 
I figurerna nedan visas resultaten från röntgenkristallografin (XRD) av de olika 

katalysatorerna. Föreningarna som katalysatorerna består av identifierades med hjälp av 

referensdata. I alla tre fall kunde man från varje spektrum fastställa att SnCl2 förekom i 

katalysatorerna.  

 

Figur 4 Röntgendiffraktionsmönstret av MgO/SnO2. De röda och blåa linjerna motsvarar MgO respektive SnO2. 

 

Figur 5 Röntgendiffraktionsmönstret av Li2O/SnO2 på en bärare av Al2O3. De röda- och blåa linjerna motsvarar MgO 

respektive SnO2. De gröna linjerna svarar mot Al2O3. 
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Figur 6 Röntgendiffraktionsmönstret av CaO/SnO. De röda- och blåa linjerna motsvarar CaO respektive SnO.  

Svepelektronmikroskopi (SEM) och Energidispersiv 

röntgenspektroskopi (EDS) 
Figurerna nedan visar morfologin för de olika katalysatorerna som observerats. Resultaten 

kommer från analyser med svepelektronmikroskopi (SEM) och energidispersiv 

röntgenspektroskopi (EDS). 

CaO/SnO 

 

Figur 7 SEM- bilden av CaO/SnO visar aggregeringar av katalysatorpartiklarna med 1 μm upplösning. 
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Figur 8 SEM-bild av CaO/SnO. 

Det SEM-spektra som visas nedan visar sammansättningen av CaO/SnO med hjälp av EDS i 

punkten som markerats i Figur 8. 

 

Figur 9 EDS-bild av CaO/SnO. 
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MgO/SnO2 

 

Figur 10 SEM-bild av MgO/SnO2. 

 

Figur 11 EDS-bild av MgO/SnO2. 
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Brunauer–Emmett–Teller (BET) 
Resultaten som erhölls från BET-analyserna för CaO/SnO katalysatorn var ytarea, porvolym 

och pordiameter. Dessa presenteras i Tabell 2 nedan.  

Tabell 2 BET ytarea, porvolym och pordiameter för CaO/SnO 

BET ytarea 7,9 m
2
/g 

Porvolym 0,0012 cm
3
/g 

Pordiameter 292,8 Å 

 

Figur 12 Visar hur volymen adsorberas mot det relativa trycket för adsorptionen och desorptionen av CaO/SnO. 
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Diskussion 

Fungerande katalysatorer 
Varken Li2O eller MgO fungerade särskilt bra, och utbytet för de båda nådde aldrig ens 10 %. 

Det vart även tvålbildning i samtliga försök som kördes med nämnda katalysatorer, något som 

tyder på att esterifieringen av de fria fettsyrorna inte har fungerat, eller att 

tvålbildningsreaktionen har skett snabbare. Med CaO fungerade reaktionen mycket bättre, 

tvålbildningen uteblev helt och utbytet nådde så högt som 74 %. Frågan är då varför vi ser så 

stor skillnad mellan de olika oxiderna som ska katalysera esterifieringsreaktionen när de har 

visat lovande resultat i tidigare forskning (Hattori, Ono, & Hideshi, 2010). 

Basiciteten styr katalysatoreffekten 
När det gäller alkaliska jordartsmetalloxider så har CaO högre basicitet jämfört med MgO, 

medan MgO har fler aktiva säten. Li nämns väldigt sparsamt i litteraturen, men Li2O-Al2O3 

som fås genom att kalcinera mineralet hydrotalcit är lik vår Li2O på bärare (alumina har 

strukturen Al2O3).
 
 Li2O-Al2O3 har högre katalytisk aktivitet än MgO vilken i sin tur visade 

högre katalytisk aktivitet än MgO-Al2O3 som också fås från hydrotalcit (Hattori, Ono, & 

Hideshi, 2010). Med Li2O blev dock utbytet ändå dåligt, i nivå med MgO. Eftersom mängden 

MgO-katalysator inte påverkade utbytet så mycket är det tydligt att basiciteten är mer 

avgörande för transesterifikationens katalys än antal aktiva säten. 

Tillverkningen av katalysator är avgörande 
Även kalcineringstemperaturen kan påverka katalysatorns potens. Till exempel så får MgO 

sin maximala aktivitet för katalysen av transesterifieringsreaktionen med en 

kalcineringstemperatur på 600
o
C och förlorar aktivitet om temperaturen höjs. 

Kalcineringstemperatur och val av startmaterial påverkar även själva morfologin hos 

katalysatorn och skillnader kan leda till förändringar i ytarea, kristallstruktur och även 

basicitet. MgO från Mg(CO3)2 har till exempel visat sig ha högre basicitet än om Mg(NO3)2 

används som startmaterial (Hattori, Ono, & Hideshi, 2010).  

I katalysatorn med CaO fanns enligt XRD-analysen SnO istället för SnO2. Det är svårt att 

säga om prepareringen och kalcineringstemperaturen är orsaken till detta och hur det i sådana 

fall har påverkat den katalytiska aktiviteten. SnO verkar i alla fall fungera då tvålbildning 

saknades i dessa reaktioner och omsättningen var högre än tidigare. 

Om man använder klorider, till exempel MgCl2, kan det finnas kloridjoner kvar på 

katalysatorytan som både sänker den katalytiska aktiviteten och ytarean (Hattori, Ono, & 

Hideshi, 2010). Vi har använt SnCl2 som råvara för vår SnO2 och som man ser från 

SEM-EDS-analysen så finns det vissa rester av kloridjoner på våra katalysatorer. 

Kalcineringstemperaturen har dock hållits konstant, och MgO från Mg(NO3)2 visade lika 

dåligt resultat som MgO från Mg(Ac)2. 
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Tvålbildning sker vid låg katalytisk aktivitet 
Tvålbildningen i de MgO-katalyserade reaktionerna var stor medan CaO inte gav upphov till 

något alls. Detta betyder att MgO hellre har reagerat med fria fettsyror istället för att 

transesterifiera triglycerid. I porösa katalysatorer kan storleken på molekylerna spela roll, då 

den mycket större triglyceridmolekylen har svårare att få plats i katalysatorns porer. MgO 

utan bärare visade dock inga förbättringar och tvål fortsatte bildas efter bytet till den. Svaret 

kan istället ligga i den lägre basiciteten hos MgO. Om basiciteten inte är tillräckligt hög 

kanske förtvålningsreaktionen mellan MgO och fria fettsyror sker lättare än 

transesterifieringen och sker snabbare än de fria fettsyrornas esterifiering av SnO2. CaO har 

högre basicitet och lyckas istället transesterifiera triglyceriderna medan SnO esterifierar de 

fria fettsyrorna så att tvålbildningen motverkas. 

Vatten kan aktivera eller deaktivera 
I en esterifieringsprocess kan vatten ge tvålbildning då det förgiftar och sänker aciditeten hos 

syrakatalysatorer, i vårt fall SnO2 eller SnO som står för esterifieringskatalysen av fria 

fettsyror (Serio, Tesser, Dimiccoli, & Cammarota, 2005).  Vi tilltog åtgärder för att minimera 

mängden vatten i vår reaktionsblandning, till exempel så torkade vi oljan och slöt 

reaktionskärlet tätt. Allt vatten är dock svårt att få bort och det är troligt att vi ändå hade en 

liten mängd i reaktionsblandningen som exempelvis kan ha kommit med som en orenhet i 

reaktanterna, och mer vatten tillkommer som en biprodukt av esterifieringsreaktionen. CaO 

har dock visat sig vara speciellt resistent mot vatten och dess aktivitet ökar till och med när 

små mängder vatten finns (Hattori, Ono, & Hideshi, 2010), något som kan förklara skillnaden 

i tvålbildning mellan MgO och CaO. 

Dessa faktorer kan ha lett till de stora skillnader i resultat vi ser mellan MgO och CaO. Om 

man istället styr alla parametrar rätt vid tillverkning av MgO för att få så hög basicitet som 

möjligt kanske skillnaderna minskar. En mer vattentålig syrakatalysator kanske också hade 

påverkat våra resultat positivt. 

Optimala betingelser 
Resultaten från de olika försöken med CaO och SnO visar att slutsatser kan dras om hur man 

på bästa sätt kan optimera betingelserna för att få ett så högt utbyte som möjligt. Slutsatserna 

utifrån detta bör sedan ställas mot hur hållbart det är att köra processen vid de betingelserna. 

Mer alkohol ökar utbytet 
En tydlig trend i resultaten är att förhållandet mellan alkohol och olja gör stor skillnad och att 

utbytet ökar om en större andel alkohol används i processen. Detta är föga förvånande då 

jämvikten skjuts mot produkter när mer reaktant tillsätts. Givetvis vill man hålla mängden 

reaktant så nära den stökiometriska ekvivalensen som möjligt för att undvika överskott. Att ha 

ett överskott av alkohol är ändå att föredra för att skjuta jämvikten mot produkt och öka 

utbytet av oljan. Alkoholen kan tack vare fasskillnaderna mellan alkohol och biodiesel 

avskiljas och återflödas. På så vis kan man ändå minska överskottet av outnyttjad alkohol och 

få ett högt utbyte. För en storskalig produktion bör återflöde användas för att göra processen 

ekologiskt och ekonomiskt mer hållbar. 
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Våra undersökningar sträcker sig till att variera alkohol-olja-förhållandet mellan 6:1 och 10:1 

och då är det tydligt att förhållandet 10:1 är bättre. För att finna det optimala förhållandet 

krävs mer forskning kring detta med fler variationer och även utforskning av optimal 

separation av alkoholen och optimalt återflöde. 

Katalysatormängdens effekt har ett maximum 
Vid jämförelse av olika mängd katalysator så visar resultaten för körningarna vid 50 °C och 

körningarna vid 60 °C och 10:1-förhållande mellan alkohol och olja att 3 vikts-% katalysator 

ger bättre utbyte än 5 vikts-%. Körningarna vid 60 °C och 6:1-förhållande ger motsatt resultat. 

Det finns ingen tydlig förklaring till det avvikande resultatet. Fler körningar skulle klargöra 

om det är en riktig avvikelse eller en slumpavvikelse. Om avvikelsen är riktig tyder det på att 

faktorerna som påverkar utbytet är kopplade på ett komplext sätt. Det kan vara en fråga om 

massöverföring som påverkas av alla de tre faktorer som undersökts. 

Man kan se att skillnaden i utbyte mellan 3 respektive 5 vikts-% katalysator är större vid 10:1-

förhållande mellan alkohol och olja än vid 6:1-förhållande. Skillnaden i utbyte mellan de 

olika mängderna katalysator är så stor som 5 till 15 %-enheter. 

Våra resultat visar alltså att det finns ett övre värde för när utbytet ökar med ökande 

katalysatormängd. Detta stämmer överens med de resultat Noiroj et al., 2009 har kommit fram 

till i sin studie av katalysator på olika bärare. Vår teori, likt deras, är att när mängden 

katalysator som tillsätts reaktionsblandningen blir tillräckligt stor så ökar viskositeten så 

mycket att massöverföring blir den gränssättande faktorn. Reaktanterna hinner inte diffundera 

till varandra tillräckligt snabbt. 

Temperaturskillnader ändrar många parametrar 
Motstridigt förväntningarna visar resultaten att utbytet är högre med en reaktionstemperatur 

på 50 °C än med en reaktionstemperatur på 60 °C. Studier utförda av Encinar et al., 2002 

visar att efter två timmars reaktion så är utbytet nästan detsamma oberoende av 

reaktionstemperaturen. 

Det finns en del möjliga förklaringar till att utbytet vid lägre temperatur blir bättre. En 

förklaring skulle vara att vid den högre temperaturen sätter det igång en del sidoreaktioner 

som påverkar utbytet negativt. Att dessa sidoreaktioner skulle ske i våra körningar och inte i 

andra studier kan bero på orenheter i oljan vi använder som bidrar till sidoreaktioner. 

Det oväntade resultatet kan också bero av att den högre temperaturen är nära metanolens 

kokpunkt. Mer metanol kan då ha övergått i ångfasen och deltar då inte i reaktionen. Som vi 

konstaterat tidigare så varierar utbytet mycket med olika förhållanden mellan alkohol och olja. 

Att metanolen till större del övergått i ångfas skulle därför kunna ha stor påverkan på utbytet. 

Vidare forskning krävs 
Innan det går att dra några slutsatser om vilken av de faktorer som vi har undersökt som har 

störst påverkan på utbytet måste kompletterande undersökningar göras. Två värden per 

parameter är för lite för att kunna utvärdera förändringen av utbytet med varierande 

parametrar. 
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Det högsta utbytet som erhölls var 74 %. Det är relativt lågt utbyte och inte tillräckligt för att 

bygga upp en storskalig produktion kring. Därför behövs mer forskning för att också förbättra 

utbytet. 

Tennoxid kan ha effekt mot tvålbildning 
Om man jämför resultaten mellan körningarna med CaO med eller utan SnO så ser man att 

det är en skillnad på ca 10 % i utbyte. Detta tyder på att SnO har en viss effekt genom att 

katalysera esterifieringen av de fria fettsyrorna. Dock syntes ingen tvålbildning i någon av 

körningarna. Det är för få körningar vid undersökningen av detta för att något annat än 

mycket osäkra slutsatser kan dras. 

Analysernas säkerhet 
SEM-analysen av katalysatorn CaO/SnO visade på att det fanns en hel del mängd klor kvar. 

Datan från analysen kommer från en punkt på katalysatorn och kan således vara missvisande, 

och skilja sig från den totala koncentrationen av klor i den tillverkade katalysatorn. Proven 

kan ha blivit kontaminerade vid preparering då samma spatel användes för samtliga prov utan 

att rengöras emellan. 

BET-analysen var lite problematisk då adsorptions- och desorptionslinjerna inte sammanföll 

helt i spannet 0,20-0,60 mmHg partialtryck även efter ett dygns avgasning, se figur 12. Detta 

betyder att avgasningen inte har funkat helt och längre avgasning av provet kanske hade gett 

ett bättre resultat. 

XRD-analyserna fungerade i princip felfritt, men visade att SnO fanns i CaO-katalysatorn 

istället för SnO2. Spektrumet stämde väl överrens med databasens SnO-spektra, men eftersom 

tillvägagångssättet för prepareringen av denna katalysator var samma som för 

MgO-blandningen som innehöll SnO2 kanske det kan föreligga ett fel här. 
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Slutsats 

Resultaten visar att SnO ökar utbytet för reaktionen. Det visar dock inte att det är tack vare att 

det motverkar tvålbildning då ingen tvål observerades i proven som katalyserades av CaO. 

För att transesterifiera WCO kan CaO användas. MgO och Li2O ger inget signifikant utbyte 

och är därför inte lämpliga för katalys av reaktionen. 

Tillverkningsprocessen av katalysatorer är av väsentlig vikt då startmaterial, temperatur, 

sammansättning och tillverkningsmetod påverkar katalysatorns karaktär och således aktivitet. 

Parametrarna för att optimera den katalytiska effekten är komplexa och beroende av varandra. 

Mer forskning krävs för att vidare undersöka hur CaO kan optimeras ytterligare och om det 

finns andra katalysatorer som kan effektivisera processen. 
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Bilaga 1 Beräkningar vid analys av olja 

Densitet av matoljan 
Densiteten av matoljan beräknades med formeln  

  
         

           
 

där massan motsvarande en viss volym olja vägdes. 

Titrering 
TAN beräknas med följande formel 

    
                                        

             
 

där molekylvikten för KOH är 56,11 g/mol. 

I Tabell 7 visas den uppmätta mängden matolja och den åtgångna volymen av 0,05 M KOH 

för titreringarna. 

Tabell 3 Data för titreringsförsök. 

Försök Massa matolja [g]  Volym KOH [cm
3
] TAN [mg KOH/g olja] 

1 49,98 17,25 0,96828 

2 49,94 17,2 0,96625 

3 50,08 17,5 0,98035 

 

Medelvärdet för TAN beräknades från försök 1-3 vara 0,97 mg KOH/g olja. 
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Bilaga 2 Experimentdata 

Katalysatortillverkning 
Den mängd av föreningen som skulle vägas upp för att bilda den önskade katalysatorn erhölls 

genom att utgå ifrån hur mycket katalysator som totalt skulle tillverkas.  

Beräkningsexempel för uppvägning av förening (F) för tillverkning av katalysator (K) 

   
  

  
     

där n=substansmängd, m=massa och M=molekylvikt.  

Vid tillverkning av MgO/SnO2 utan bärare adderades dessutom isopropanol för att 

åstadkomma ett så homogent prov som möjligt.  

Tabell 4 Data från tillverkning av MgO/SnO2 katalysator på bärare. 

 

Total mängd tillverkad katalysator är 75 g 

 MgO SnO2 Bärare 

(Al2O3) 

Mg(NO3)2 6H2O SnCl2 

Vikts% 

 

25 10 65 - - 

Beräknad massa 

[g] 

18,75 7,50 48,75 99,76 189,61 

Molmassa [g/mol] 40,31 150,71 - 214,46 189,61 

Substansmängd 

[mol] 

0,465

1 

0,04898 - 0,4651 0,0498 

Invägd massa 

[g] 

- - 48,78 99,76 189,61 

 

Tabell 5 Data från tillverkning av MgO/SnO2 utan bärare. 

 

Total mängd tillverkad katalysator är 60 g 

 MgO SnO2 Mg(NO3)2 6H2O SnCl2 Isopropanol 

Vikts% 75 25 - - - 

Beräknad massa [g] 45 15 286,24 18,87 - 

Molmassa  

[g/mol] 

40,31 150,71 256,41 189,61 - 

Substansmängd 

[mol] 

1,1163 0,0995 1,1163 0,0995 . 

Invägd massa 

[g] 

- - 286,32 18,88  

Tillsatt volym [cm
3
] - - - - 75 
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Tabell 6 Data från tillverkning av Li2O/SnO2 på bärare. 

 

Tabell 7 Data från tillverkning av CaO/SnO utan bärare. 

Total mängd tillverkad katalysator är 60 g 

 CaO SnO Ca(OH)2 SnCl2 

 

Vikts% 70 30 - - 

Beräknad massa [g] 42 18 55,49 22,65 

Molmassa [g/mol] 56,08 150,71 74,09 189,61 

Substansmängd [mol] 0,7489 0,1194 0,7489 0,1194 

Invägd massa 

[g] 

- - 55,49 22,65 

 

Tabell 8 Data från tillverkning av CaO utan bärare. 

Total mängd tillverkad katalysator är 10 g 

 CaO SnO2 Ca(OH)2 

 

Vikts% 100 - - 

Beräknad massa [g] 10 - 13,21 

Molmassa [g/mol] 56,08 150,71 74,09 

Substansmängd [mol] 0,1783 - 0,1783 

Invägd massa 

[g] 

- - 13,23 

Total mängd tillverkad katalysator är 75 g 

 Li2O SnO2 Bärare 

(Al2O3) 

LiOH SnCl2 

 

Vikts% 10 25 65 - - 

Beräknad massa [g] 7,50 18,75 - 8,08 23,59 

Molmassa  

[g/mol] 

38,94 150,71 - 41,96 189,62 

Substansmängd 

[mol] 

0,1926 0,1244 - 0,1926 0,1244 

Invägd massa 

[g] 

- - 48,75 8,08 18,88 
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Försöksdata 

I Tabell 13 visas all försöksdata från de olika reaktionerna. I försök 4 adderades förutom 

komponenterna som presenteras i tabellen även 0,8 g järnsulfat (Fe2(SO4)3).  

Tabell 9 Försöksdata från de olika reaktionerna. * I Försök 4 tillsattes 0,8 g Fe2(SO4)3 som sur katalysator. 

  

  

Försök 

 

Katalysator 

 

Vikts % 

Kata-

lysator 

 

Temp. 

[°C] 

 

 

Förhållande 

Metanol: Olja 

 

Invägd 

matolja 

[g] 

 

Uppmätt 

MeOH 

[g] 

 

Invägd 

katalysator 

 

På bärare 

Al2O3 

2 MgO/ SnO2 4 60 6:1 80,07 18,03 3,21 

3 MgO/ SnO2 8 60 6:1 80,06 18,03 6,42 

4 * MgO/ SnO2 4 60 6:1 80,05 18,00 3,20 

5 MgO/ SnO2 3 60 6:1 80,19 18,35 2,42 
 

Utan 

bärare 

6 MgO/ SnO2 5 60 6:1 80,06 18,01 4,00 

7 MgO/ SnO2 3 50 6:1 80,06 17,99 2,4 

8 MgO/ SnO2 10 60 6:1 80,25 17,98 8,03 
På bärare 12 Li2O/ SnO2 10 60 6:1 80,05 18,00 8,00 

 

 

Utan 

bärare 

 

 

 

 

 

 

15 CaO/ SnO 10 60 6:1 80,75 17,98 8,07 

16 CaO/ SnO 5 60 6:1 80,06 18,37 4,02 

17 CaO/ SnO 3 60 6:1 80,05 18,01 2,41 

18 CaO/ SnO 5 60 10:1 80,15 30,10 4,00 

19 CaO/ SnO 3 60 10:1 80,11 29,99 2,42 

20 CaO/ SnO 5 50 6:1 80,10 18,07 4,03 

21 CaO/ SnO 3 50 6:1 80,04 17,97 2,39 

22 CaO/ SnO 5 50 10:1 80,04 29,99 4,00 

23 CaO/ SnO 3 50 10:1 80,4 30,05 2,44 

26 CaO 5 60 10:1 80,08 30,21 4,01 
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Bilaga 3 Beräkning av utbyte 

Beräkning av utbytet för biodiesel 
Tabell 10 Data för FAME och propylacetat. 

 Prov Propylacetat= Intern standard 

(IS) 

Molekylvikt [g/mol] 296
1
 102,313 

Densitet [g/ml] 0,88
1
 0,889 

Volym [ml] 0,113 0,11 

Substansmängd [mol] 0,000335946 9,5579310
-5

 

Koncentration [g/ml] 0,16 0,016 

Total provvolym [ml] 0,623 

 

Koncentrationen [g/ml] för FAME beräknas med formeln nedan  

      
     

   

          

där AFAME = Area FAME, AIS= Area intern standard, CIS= Koncentration intern standard 

Koncentrationen av biodiesel beräknas enligt  

                 
      

     
 

där de sammanställda volymerna för biodieseln presenteras i Tabell 15.  

Tabell 11 Volym bildad biodiesel i respektive försök. 

Försök Volym 

[ml] 

Försök Volym 

[ml] 

Försök Volym [ml] 

2 88 8 68 19 97 

3 85 12 83 20 93 

4 87 15 83 21 94 

5 85 16 94 22 96 

6 81 17 90 23 102 

7 84 18 95 26 90 

 

  

                                                 
1
 f

3
, THE SWEDISH KNOWLEDGE CENTRE FOR RENEWABLE TRANSPORTATION FUELS. FAME, 

Fatty acid methyl esters. Hämtad den 30 april 2015 

 http://www.f3centre.se/fact_sheet/FAME 

 

http://www.f3centre.se/fact_sheet/FAME
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Massan FAME tillhandahölls genom  

                       

Substansmängden FAME beräknades enligt  

      
     

     
 

Teoretiskt utbyte för biodieseln beräknades med hjälp av nedanstående formel: 

                                 
          

        
 

där siffran 3 motsvarar molförhållandet för reaktionen, Se Figur 1. Det bildas 3 st alkylestrar 

för varje triglycerid. I samtliga reaktioner har 87 ml matolja mätts upp med densiteten ( ) 

0,92 g/cm
3
. Molmassan, Molja, beräknas vara 856

2
 g/mol. 

Det experimentella utbytet för biodieseln erhölls genom att beräkna den totala arean för 

FAME genom att undersöka pikarna vid de olika retentionstiderna från GC-analysen. 4-6 

olika pikar identifierades i varje försök, vilka motsvarande olika fettsyror. 

                         
     

         
 

För sammanställda resultat se Tabell 16. 

  

                                                 
2
 A.B Chhetri, K.C Watts, M.R Islam. Waste Cooking Oil as an Alternate Feedstock for Biodiesel Production. 

2008. Kanada. 
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Tabell 12 Beräknade värden vid GC-analys. 

 

Försök 

Total 

FAME 

A 

Area 

 IS 

Area 

FAME/Area 

IS 

Konc. 

 FAME 

(g/mL) 

Konc. 

biodiesel 

(g/mL) 

FAME (g) 

 

FAME 

(mol) 

Molförhållande 

(Exp/Teoretiskt) 

Utbyte 

 

2 1,3968 0,8848 1,5787 0,0109 0,0599 5,2695 0,0178 0,0635 6,35 

3 1,1440 1,0348 1,1055 0,0076 0,0419 3,5643 0,0120 0,0429 4,29 

4 1,0830 1,0396 1,0418 0,0072 0,0395 3,4379 0,0116 0,0414 4,14 

5 1,679 1,0094 1,6634 0,0114 0,0631 5,3631 0,0181 0,0646 6,46 

6 1,2398 1,0968 1,1304 0,0078 0,0429 3,4731 0,0117 0,0418 4,18 

7 0,6554 0,8695 0,7537 0,0052 0,0286 2,4016 0,0081 0,0289 2,89 

8 1,3968 1,1649 1,1990 0,0082 0,0455 3,0926 0,0105 0,0373 3,72 

12 1,3389 1,0832 1,2359 0,0085 0,0469 3,8911 0,0132 0,0469 4,68 

15 14,9556 1,3899 10,7605 0,0740 0,4082 33,8774 0,1145 0,4080 40,80 

16 12,7364 1,1848 10,7499 0,0739 0,4078 38,3293 0,1295 0,4616 46,16 

17 15,1069 1,4343 10,5323 0,0724 0,4 35,9553 0,1215 0,4330 43,30 

18 15,3363 1,2490 12,2786 0,0844 0,4657 44,2456 0,1495 0,5329 53,28 

19 15,0379 1,134 13,2615 0,0912 0,5030 48,7937 0,1649 0,5877 58,76 

20 15,4581 1,2094 12,7812 0,0879 0,4848 45,0871 0,1523 0,5430 54,30 

21 15,2836 1,1995 12,7416 0,0876 0,4833 45,4308 0,1535 0,5472 54,71 

22 15,0968 1,0776 14,0101 0,0963 0,5314 51,0167 0,1724 0,6144 61,44 

23 15,1044 0,9519 15,8675 0,1091 0,6019 61,3912 0,2074 0,7394 73,93 

26 15,6052 1,4422 10,8202 0,0744 0,4104 36,9383 0,1248 0,4449 44,48 


