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Abstract&
&
Biochar!has!the!potential!to!reverse!the!trend!of!increasing!levels!of!carbon!dioxide!in!the!
atmosphere.!Biochar!has!soil&improving!properties!through!its!porous!structure!and!large!
active!area!which!can!be!used!by!agriculture,!hobby!cultivation!and!urban!green!structure.!In!
an!innovative!project,!Stockholm!has!set!up!a!pilot!plant!for!biochar&production!
incorporated!into!an!urban!flow!that!combines!waste!management,!energy!production,!soil!
improvement!and!climate!change!mitigation.!The!purpose!of!this!survey!is!to!evaluate!the!
importance!of!biomass!processing!because!the!amount!of!energy!and!resources!invested!in!
pre&treatment!affects!the!overall!sustainability!potential!of!the!project.!Two!different!
processed!fractions!of!biomass!were!empirically!investigated!in!the!plant!during!the!first!
months!of!operation.!None!of!the!tested!fractions!worked!satisfactorily!in!operation.!One!
contained!too!many!small!particles!which!caused!problems!with!tunnel!formation!and!
feeding.!The!other!fraction!contained!too!many!large!pieces!which!caused!repeated!
shutdowns.!The!analysis!showed!disproportionately!high!ash!content!in!the!second!fraction's!
biochar.!That!may!indicate!combustion,!which!should!be!investigated!further.!
&
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Sammanfattning&
 
Biokol!har!potential!att!vända!trenden!med!ökande!halter!av!koldioxid!i!atmosfären.!Genom!
pyrolys!formeras!kolet!i!biomassan!i!stabil!form!i!hundratals!till!tusentals!år.!Ett!positivt!
klimatavtryck!skapas!genom!att!avskilja!kol!ifrån!den!snabba!omsättning!som!förbränning!
och!kompostering!innebär.!Biokolet!har!även!jordförbättrande!egenskaper!genom!sin!porösa!
struktur!och!stora!aktiva!yta!vilket!kan!nyttjas!av!både!jordbruk,!hobbyodling!och!urban!
grönstruktur.!Stockholm!har!i!ett!innovativt!projekt!satt!upp!en!pilotanläggning!för!
biokolsproduktion!införlivat!i!ett!urbant!flöde.!Trädgårdsavfall!ifrån!villaträdgårdar!matas!in!i!
biokolsanläggningen,!värmen!som!alstras!under!processen!växlas!mot!fjärrvärmenätet!och!
biokolet!delas!ut!till!boende!i!staden!samt!används!i!stadens!planteringar.!
!
Syftet!med!!denna!undersökning!är!att!utvärdera!betydelsen!av!biomassans!bearbetning!
eftersom!mängden!energi!och!resurser!som!investeras!i!förbehandlingen!påverkar!projektets!
totala!hållbarhetspotential.!Genom!att!praktiskt!testa!detta!kan!användbar!kunskap!gagna!
biokolsprojektet!och!liknande!projekt!samt!agera!förstudie!till!vidare!forskning!och!
utveckling.!!
!
Två!olika!bearbetade!fraktioner!av!biomassa!undersöktes!empiriskt!i!anläggningen!under!
driftens!första!månader.!Analyser!av!biobränslen!och!!producerat!biokol!utfördes!av!ett!
ackrediterat!laboratorium!och!driftsfunktionen!observerades.!Fraktionerna!bearbetades!
med!olika!metoder!vilket!medförde!olika!egenskaper.!Den!ena!var!av!krossat!biomassa!där!
stor!andel!oorganiskt!material!följt!med!och!den!andra!var!huggen!flis!i!dimensionen!30mm.!
!
Ingen!av!de!testade!fraktionerna!fungerade!tillfredställande!i!drift.!Den!krossade!biomassan!
innehöll!för!mycket!små!partiklar!vilket!gav!problem!med!valvning!och!matning.!Hög!askhalt!
och!lågt!värmevärde!gjorde!att!mycket!extern!energi!behövde!tillföras.!Den!flisade!
fraktionen!innehöll!för!många!bitar!som!översteg!30mm!vilket!orsakade!många!driftstopp.!
Analysen!visade!på!hög!askhalt!i!den!andra!fraktionens!biokol!vilket!kan!tyda!på!att!
förbränning!förekommit.!Företeelsen!bör!undersökas!närmare.!!
!
På!grund!av!ojämn!drift!och!andra!osäkerheter!bör!inte!de!resultat!som!balansräkningarna!
för!kol!och!energi!visar!betraktas!som!representativa!tal!för!utbyten!i!anläggningen,!utan!
endast!ligga!till!grund!för!diskussion,!jämförelse!och!planering!av!fortsatta!försök.!!
!
Första!prioritet!för!biokolsprojektet!bör!vara!att!finna!en!fungerande!fraktion,!exempelvis!
genom!att!sålla!bort!de!minsta!partiklarna!ur!krossat!material!eller!att!hugga!fliset!i!mindre!
dimensioner.!Därefter!kan!vidare!undersökningar!göras!i!syfte!att!justera!systemet!för!att!
förbättra!egenskaper!hos!biokolet!och!dess!produktionsprocess.!
!
!
 
 
& &



! 3!

Förord&
&
&
Arbetet!med!biokolsanläggningen!har!varit!en!lärorik,!spännande!blandning!av!praktik!och!
teori.!Jag!är!glad!över!att!få!ha!varit!med!och!bidragit!till!utvecklingen!av&Stockholm&Biochar&
Projekt,!som!är!ett!spännande!och!innovativt!projekt.&Jag!hoppas!att!mitt!arbete!ska!bidra!till!
ökad!kunskap!om!biokol!dess!produktion.!Jag!vill!tacka!Mattias!Gustafsson,!projektledare!för!
Biokolsprojektet!och!grundare!av!Branschföreningen!Biokol!Sverige!samt!Cecilia!Sundberg,!!
lektor!vid!institutionen!för!industriell!ekologi!vid!KTH,!som!båda!med!sitt!stora!kunnande!och!
erfarenhet!av!biokol!varit!oumbärliga!för!studien.!Till!sist!vill!jag!tacka!min!familj!som!med!
änglars!tålamod!stöttar!mig,!utan!er!är!inget!möjligt!!
!
Helena!Söderqvist!maj!2017!!!
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& &

1.&Inledning&
!
1.1&Bakgrund&
!
Koldioxidhalten!i!atmosfären!är!förhöjd!på!grund!av!mänsklig!aktivitet!och!
klimatförändringarna!bidrar!till!extrema!väderförhållande!och!sura!hav.!Smältande!isar!ger!
högre!havsnivåer!men!orsakar!även!torka!och!vattenbrist.!Många!olika!naturliga!system!
påverkas!vilket!påverkar!människor!direkt!och!indirekt!(IPCC,!2014).!Den!huvudsakliga!
orsaken!till!den!ökande!andelen!koldioxid!i!atmosfären!är!att!människor!förbränner!fossila!
energirika!kolinlagringar!som!olja,!kol!och!gas!och!frisätter!därmed!det!kol!som!under!
miljoner!år!lagrats!in!i!marken!på!grund!av!ofullständig!nedbrytning.!
!
Förbränning!av!fossila!bränslen!kan!jämföras!med!förbränning!av!biomassa,!som!är!förnybar!
i!ett!hundraårigt!perspektiv!och!anses!sakna!nettoutsläpp!av!koldioxid!vid!förbränningen!
eftersom!den!koldioxid!som!släpps!ut!också!har!bundits!in!vid!biomassans!tillväxt.!När!vi!
betraktar!potentialen!för!biokol!som!koldioxidinlagringsmetod!är!det!just!denna!
koldioxidcykel!vi!vill!påverka.!Genom!att!tillverka!biokol!genom!pyrolys!av!biomassa!kan!
kolet!brytas!ut!ur!den!korta!kretslopp!som!innebär!att!koldioxiden!tillåts!frisättas!ur!
biomassan!och!istället!binda!kolet!i!fast!form!som!bryts!ned!långsamt!i!marken!(Shackley!et!
al.!2016,!ss.!1&2)!.!Med!denna!metod!i!erforderlig!skala!antas!halten!av!koldioxid!vi!släpper!ut!
i!atmosfären!kunna!påverkas.!Det!biokol!som!produceras!vid!pyrolysen!har!dessutom!en!god!
förmåga!att!hålla!vatten!och!näringsämnen!på!grund!av!kolets!unika!ytstruktur.!Dessa!
egenskaper!gör!att!biokolet!lämpar!sig!väl!för!jordförbättring.!!
! !
Stockholm!Vatten!och!Avfall!har!erhållit!finansiellt!stöd!för!ett!biokolsprojekt!av!Bloomberg!
Philanthropies!genom!tävlingen!Mayor!Challenges.!I!tävlingen!heter!projektet!”Stockholm!
Biochar!Project!”!och!i!svensk!kontext!och!härefter!i!rapporten!benämns!projektet!
”Biokolsprojektet”.!Pilotanläggningen!placeras!i!Högdalen!och!är!den!första!av!fyra!
anläggningar!enligt!planeringen!(Stockholm!Vatten!och!Avfall,!2017).!Fortum!Värme!och!
Trafikkontoret!i!Stockholm!är!delaktiga!i!projektet!och!kommer!distribuera!den!värme!
respektive!använda!det!biokol!som!alstras!i!processen.!Bränsle!till!anläggningen!är!
trädgårdsavfall!som!insamlats!i!Stockholmsområdet.!Biokolet!från!försöksanläggningen!ska!
användas!i!Stockholms!stads!planteringar!samt!delas!ut!till!boende!i!Stockholm.!Projektet!
sägs!vara!den!första!urbana!kolsänkan!i!sitt!slag!och!Fortum!utrycker!glädje!i!att!kunna!
leverera!värme!med!klimatavtryck!i!rätt!riktning!(Fortum,!2015).!
!
Biokolsprojektet!är!menat!att!vara!en!del!i!stadens!avfallshantering!och!genom!en!medveten!
hantering!ska!cirkulära!flöden!inom!staden!skapas.!Ett!holistisk!perspektiv!på!projektet!
adderar!många!fördelar!till!varandra.!!Stockholmarnas!trädgårdsavfall!används!som!bränsle!
för!att!producera!värme!och!den!värdefulla!jordförbättraren!biokol,!som!kommer!att!gagna!
stadens!träd!och!grönområden.!Kolet!som!i!stabil!form!förs!tillbaka!till!marken!har!potential!
att!ge!en!betydande!minskning!av!koldioxid!i!atmosfären!(Lehmann!&!Joseph,!2009,!s.!8).!
!
Mattias!Gustafsson!som!är!projektledare!för!biokolsprojektet!bedömer!att!utmaningen!
främst!är!bränslet.!Idag!finns!relativt!välsorterat!trädgårdsavfall!att!tillgå!ifrån!
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Återvinningscentralen!(ÅVC)!trädgård!i!Högdalen!men!även!andra!trädgårdsavfallsströmmar!
kommer!vara!aktuella!(Gustafsson,!2017).!Svårigheten!ligger!i!att!bearbeta!trädgårdsavfallet!
till!lämplig!form!för!processen!utan!att!använda!för!mycket!energi,!eftersom!då!både!
ekonomisk!och!ekologisk!hållbarhet!i!projektet!minskar.!En!lämplig!form!på!bränslet!ska!inte!
orsaka!problem!med!den!mekaniska!driften.!
!
Behovet!av!förbehandling!är!en!intressant!fråga!eftersom!det!motiverar!i!vilken!grad!
sortering!och!bearbetning!av!bränslet!som!är!motiverat.!Denna!studie!är!praktiskt!orienterad!
där!olika!typer!av!förbehandling!testas!empiriskt!i!anläggningen.!Analys!av!de!specifika!
bränslefraktionerna!och!deras!korresponderande!biokolsprodukt!kan!även!vid!en!
fungerande!process!påvisa!utbyte!av!energi,!biokolskvalitet!och!kvantitet!kopplat!till!ett!
specifikt!bränsle.!Resultatet!kan!användas!praktiskt!inom!biokolsprojektet!och!bidra!till!en!
optimering!av!hela!produktionsprocessen,!men!kan!även!vetenskapligt!användas!för!vidare!
forskning!om!biokol.!
!
1.2&Syfte&
!
Syftet!med!studien!är!att!öka!kunskapsunderlaget!för!produktion!av!biokol!från!
trädgårdsavfall!och!på!så!sätt!möjliggöra!en!bättre!produktionsprocess!av!biokol!i!den!
undersökta!anläggningen!och!i!!de!anläggningar!som!planeras!inom!projektet.!Kunskapen!
kan!även!användas!i!andra!liknande!projekt!samt!fungera!som!förstudie!till!vidare!forskning!
och!utveckling.!
&

1.3&Mål&
!
Målet!är!att!praktiskt!undersöka!bränslefraktioner!med!olika!sammansättning!och!
bearbetning,!samt!att!identifiera!egenskaper!som!leder!till!driftsstörning!och!diskutera!dessa!
och!vid!behov!föreslå!förändringar!och!vidare!forskning.!
!
1.4.&Avgränsningar&
!
Studiens!mål!är!att!praktiskt!utvärdera!olika!bränslefraktioner!för!att!producera!biokol!i!
biokolsprojektet.!Undersökningarna!begränsas!till!att!röra!faktorer!direkt!kopplade!till!den!
praktiska!driften,!snarare!än!biokolets!egenskaper.!Biokolets!egenskaper!är!centralt!för!
hållbarhetspotentialen!i!projektet!men!är!irrelevant!att!utvärdera!innan!en!fungerande!
process,!med!lämpligt!bearbetat!biobränsle!finns.!Förekommande!analyser!av!biokolets!
egenskaper!i!rapporten!ligger!således!till!grund!för!diskussion!om!fraktionens!funktion!och!
ska!inte!ses!som!representativa!för!anläggningen.!!!!!
!
Biokolsanläggningen!installeras,!startas!och!kalibreras!samtidigt!som!testerna!på!olika!
bränslefraktioner!görs,!därför!skapas!en!komplex!situation!där!många!olika!ting!kan!påverka!
driften!och!arbetet!med!anläggningen!men!även!kan!påverka!biokolets!egenskaper.!Orsaker!
till!störningar!varierar!brett!och!har!ibland!direkt!koppling!till!bränslet!vilket!är!högst!
relevant!för!denna!undersökning!och!har!därför!en!given!plats!för!resultatet.!Övriga!kända!
driftstörningar!inkluderas!inte!i!rapporten!om!det!inte!verkar!ha!påverkan!på!biokolets!
egenskaper.!!
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2.&Metod&
!
&2.1&Litteraturstudie&&
!
En!inledande!litteraturstudie!om!biokol!där!huvudfokus!var!den!vetenskapligt!förankrade!
kunskapen!om!biokolets!produktion!och!användningsområden.!Två!böcker!utmärkte!sig!som!
särskilt!användbara!i!kunskapsbyggandet.!Den!ena,!”Biochar&for&Environmental&Management&
–&Science&and&Technology”!(2009)!är!skriven!av!Lehmann!och!Joseph!som!kommit!att!bli!en!
klassiker!i!biokolskretsar!samt!!”Biochar&in&European&Soils&and&Agriculture&–&Science&and&
Practice”!(2016)!av!Shachley!et!al.,!som!har!ett!modernt!och!Europeiskt!perspektiv!på!
biokolens!produktion!och!användningsområden.!!!!
!
2.2&Fraktionsval&
!
Praktisk!betydelse!och!möjligt!genomförande!präglade!urvalet!av!bränslefraktioner.!!
!

•! Bränslefraktion!1!(F1).!Krossat!och!siktat!material!från!ÅVC!Lövsta.!Enligt!uppgift!från!
Wiggeby!trädgård,!som!utför!bearbetningen,!är!detta!materialet!ifrån!krossade!
stubbar,!där!de!större!bitarna!sållats!bort!till!värmeverken.!Materialet!har!en!mycket!
finfördelad!dimension!och!förmodas!ha!en!hög!inblandning!av!oorganiskt!material.!
Materialet!bearbetades!i!december!2016.!

!
•! Bränslefraktion!2!(F2)!Blandat!trädgårdsavfall!ifrån!ÅVC!Trädgård!Högdalen,!höggs!i!

en!dimension!om!30!mm!med!ett!efterföljande!såll!på!40!mm.!Materialet!
bearbetades!i!mars.!

!
2.3&Provtagningsmetod&
!
Samtliga!prov!togs!med!strävan!att!vara!representativa!för!hela!fraktionen.!Alla!prov!på!
bränsle!togs!i!många!små!portioner!över!hela!tillgängliga!volymen!för!att!undvika!att!
punktvisa!variationer!ska!tillåtas!dominera!provet.!Provtagning,!förpackning!och!transport!
genomfördes!enlig!anvisning!från!laboratorieföretaget!Eurofins.!Volymen!på!proverna!var!10!
dm3!biobränsle!och!6!dm3!biokol.!!
!
2.4&Analysmetoder&
!
För!att!definiera!vilka!egenskaper!hos!biokolet!som!var!intressanta,!relevanta!och!möjliga,!
undersöktes!den!europeiska!standarden!för!biokol!samt!biokolsanläggningens!tillverkare,!
Pyreg’s!krav!på!bränslets!egenskaper!för!anläggningen.!Sedan!valdes!relevanta!egenskaper!
hos!biobränslet!och!biokolet!ut!för!!att!undersökas.!De!prover!som!togs!analyserades!under!
april!2017!av!ackrediterade!Eurofins.!Biokolsprojektet!berör!flera!olika!områden!och!det!
finns!många!olika!egenskaper!att!analysera,!som!näringsinnehåll,!förmåga!att!hålla!vatten!
specifik!yta!med!mera.!Undersökningens!analyser!begränsas!till!att!undersöka!egenskaper!
kopplade!till!den!praktiska!driften!som!fukthalt,!värmevärde!och!storleksfördelning.!
Dessutom!undersöktes!några!egenskaper!av!tydlig!relevans!för!hållbarhetspotentialen!för!
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biokolssystem,!som!energi!och!kolbalans!över!processen!samt!innehåll!av!syre!och!väte!i!
biokolet!vilket!kan!kopplas!till!kolets!stabilitet.!!!
&
Enligt!energiprincipen!kan!energi!inte!skapas!eller!förstöras,!endast!ombildas.!Detta!innebär!
att!en!beräkning!kan!göras!genom!att!jämföra!energiinnehållet!i!biobränslet!och!biokolet.!
Energiinnehållet!refereras!en!askmängd!och!blir!då!jämförbar!mellan!bränsle!och!kol.!Askan!
antas!inert!och!konstant!genom!processen.!I!ett!idealt!system!utan!värmeförluster!
representerar!differensen!energi!ett!teoretiskt!möjligt!utbyte!av!energi.!På!samma!sätt!kan!
även!kol!som!inlagras!i!biokolet,!respektive!avgår,!beräknas!genom!att!koppla!mängden!kol!
till!referensen!1&kg&aska.!Skillnaden!i!kolinnehåll!mellan!bränsle!och!biokol!motsvarar!den!
mängd!som!avgått!till!atmosfären!i!processen.!!
!
2.5&Driftstörning&&
!
Den!primära!produkten!av!denna!undersökning!är!utvärdering!av!driftrelaterad!
bränslehantering.!Därför!ingår!alla!problem!och!störningar!av!driften!kopplade!till!bränslets!
egenskaper!i!resultatet.!Driftstörningar!och!försök!att!lösa!dessa!observerades!och!
analyserades.!Uppstart!av!anläggningen!medförde!andra!ej!bränslerelaterade!problem!som!
kunde!påverka!drift!och!produkt!(och!därmed!mätresultat).!Även!dessa!noterades.!!

&
&
&

3.!Teori!
!
&3.1&Vad&är&Biokol?&
!
Biokol!är!den!fasta!produkt!som!produceras!när!biomassa!hettas!upp!med!begränsad!eller!
ingen!tillgång!till!syre,!så!kallad!pyrolys.!Det!som!skiljer!biokol!ifrån!exempelvis!träkol!är!
främst!hur!den!är!avsedd!att!användas!eftersom!både!framställning!och!produkt!kan!vara!
lika!(Lehmann!&!Joseph,!2009,!s.!1).!Biokol!är!avsett!att!användas!i!jorden!eller!andra!
miljöförbättrande!sammanhang,!jämfört!med!träkol!som!främst!betraktas!som!en!
energibärare.!

!
3.2&Biokolets&egenskaper&och&dess&användningsområden&
! !
Det!finns!i!huvudsak!fyra!goda!skäl!till!att!tillverka!biokol.!Dessa!kan!verka!tillsammans!för!att!
skapa!god!synergieffekt!av!aktiviteten!men!även!i!mindre!skala!kan!en!eller!flera!av!dessa!
faktorer!kombineras!för!att!bidra!till!bättre!villkor!för!miljö!och!människa!(Lehmann!&!
Joseph,!2009,!s.!5).!De!fyra!anledningarna!är:!mildra!klimatförändringarna,!energiproduktion,!
avfallshantering!och!jordförbättring.!
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&
3.2.1&Mildrar&klimatförändringar&genom&att&minska&mängden&koldioxid&till&
atmosfären&
!
Det!finns!nästan!fyra!gånger!så!mycket!kol!lagrat!i!jorden!som!koldioxid!i!atmosfären!!och!
omsättningen!av!det!atmosfäriska!kolet!är!så!snabb!att!all!koldioxid!i!atmosfären!har!
passerat!biosfären!under!en!14&årsperiod.!Om!bara!en!bråkdel!av!det!cirkulerande!kolet!kan!
stabiliseras!i!form!av!biokol!kan!stor!skillnad!för!mängden!koldioxid!i!atmosfären!
åstadkommas!(Lehmann!&!Joseph,!2009,!s.!9).!!
!
Kolet!i!biomassan!omformas!under!pyrolysen!till!en!stabil!ringformad!molekylstruktur!som!
bildar!stabila!komplex.!Detta!ger!materialet!förmåga!att!stå!emot!den!biologiska!
nedbrytningsprocessen!som!gör!att!kolet!avgår!som!koldioxid!till!atmosfären.!Andelen!kol!i!
biokolet!beror!på!andelen!kol!i!biomassan!men!även!på!uppehållstid!och!temperatur.!Det!
som!inte!är!kol!i!biokolet!är!mineraler!och!inerta!ämnen!som!inte!avgår!vid!pyrolysen!och!
benämns!samlat!för!askhalt.!Andelen!potentiellt!stabilt!kol!i!blandat!träbränsle!approximeras!
till!80!%!av!totala!andelen!kol!i!bränslet,!vilket!innebär!att!20!%!av!kolet!är!flyktigt!och!kan!
avgå!som!koldioxid!under!pyrolysen!eller!vara!lättnedbrutet!i!biokolet!(Shackley!et!al.!2016,!
ss.!45&55).!
!
Hur!länge!kolet!kan!finnas!i!marken!innan!det!bryts!ned!beror!på!många!olika!faktorer,!dels!
yttre!som!temperatur,!syretillförsel!och!aktivt!mikroliv,!men!även!på!hur!stabilt!kolet!är.!
Stabiliteten!i!biokolet!och!därmed!nedbrytningstiden!beror!av!den!ingående!fördelningen!
mellan!stabilt!och!labilt!kol,!vilket!påverkas!av!ingående!biomassa,!pyrolysprocessens!
temperatur!och!hastighet!där!en!högre!temperatur!tenderar!att!ge!ett!biokol!med!högre!
andel!stabilt!kol!eftersom!större!andel!instabilt!avgår!i!pyrolysen.!Det!stabila!biokolet!bryts!
ned!långsamt!men!det!råder!inte!enighet!om!hur!långsamt,!detta!kan!bero!på!svårigheten!
med!att!göra!experiment!som!simulerar!en!utveckling!som!spänner!hundratals,!kanske!
tusentals!år.!Man!har!dock!funnit!biokol!i!jordbruksmarker!som!är!daterade!till!500&7000!år!
gamla!(Shackley!et!al.!2016,!ss.!167&172).!När!man!undersöker!vilka!egenskaper!hos!biokolet!
som!tydligt!påverkar!stabiliteten!finner!man!att!avsaknad!av!syre!i!förhållande!till!kol!i!
biokolet!är!en!av!dem,!detta!beror!förmodligen!på!att!de!stabilaste!ringformade!
kolstrukturerna!formeras!utan!syre.!Man!har!genom!försök!uppskattat!halveringstider!för!
kolet!där!resultatet!har!tydlig!korrelation!med!halten!av!syre!i!förhållande!till!kol.!Exempelvis!
gav!halten!(O/C)!0,32&0,72!en!halveringstid!mellan!100&500!år!medan!0,06!gav!1000!år!och!
0,01!gav!1400!år!(Spokas,!2010).!
!
3.2.2&Energiproduktion&
!
Biokolsproduktion!ska!inte!betraktas!som!en!energilösning!utan!snarare!som!en!miljölösning!
med!energi!som!biprodukt.!Genom!att!ta!till!vara!på!energin!som!alstras!används!alla!
processens!produkter!som!resurser.!Eftersom!produkten!biokol!innehåller!energirika!
kolföreningar!ger!energiprincipen!att!mindre!värme!genereras!vid!pyrolys!än!vid!fullständig!
förbränning.!Detta!kan!ha!stor!betydelse!för!områden!i!utvecklingsländer!som!förlitar!sig!på!
en!begränsad!mängd!biomassa!för!sin!energiförsörjning.!Dock!kan!övergång!till!ugnar!som!
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bygger!på!pyrolys!ge!möjlighet!till!att!använda!en!större!variation!av!biomassa!samt!ge!en!
renare!inomhusmiljö.!(Lehmann!&!Joseph,!2009,!s.!7)!
!
3.2.3&Avfallshantering&
!
Biokol!kan!produceras!ifrån!en!mängd!olika!biomassor!och!avfall!så!som!slam,!rester!från!
jordbruk!och!djurhållning,!biologiskt!industriavfall!och!trädgårdsavfall.!I!ett!internationellt!
perspektiv!kan!pyrolys!av!dessa!avfallsströmmar!generera!många!fördelar!som!minskade!
volymer,!minskade!transporter!och!minskat!läckage!av!metan!från!deponier!(Lehmann!&!
Joseph,!2009,!s.!6).!
!!
Biokolsprojektet!ska!använda!trädgårdsavfall!som!idag!!förbränns!i!kraftvärmeverk.!När!
kvalitén!och!efterfrågan!är!tillräcklig!!täcker!intäkten!hanteringskostnaderna!men!i!annat!fall!
måste!avfallet!omhändertas!mot!betalning!och!blir!därmed!en!kostnad.!(Gustafsson,!2017)!
Sverige!har!ett!väl!utarbetat!system!för!förbränning!av!avfall!och!det!är!förbjudet!att!
deponera!organiskt!avfall!sedan!2008.!Vid!bästa!scenario!utan!biokolsproduktion!förbränns!
biomassan!i!kraftvärmeverket!och!energin!kan!återanvändas.!Vid!pyrolys!i!en!modern!
anläggning!genererar!biomassan!en!mindre!mängd!energi!men!även!en!produkt,!vilket!
innebär!att!energi!och!material!har!återanvänts.!Detta!är!en!önskvärd!utveckling!enligt!EU’s!
avfallshierarki!och!därför!enligt!principen!en!bättre!avfallshantering!(EU,!2008).!
!
3.2.4&Jordförbättring&och&minskat&läckage&av&näringsämnen&

!
Det!äldsta!och!mest!kända!exemplet!på!biokolets!effekt!finns!i!Amazonas.!Där!har!man!
funnit!spår!av!stora!civilisationer!med!ett!hållbart!fungerande!jordbruk!i!den!annars!magra!
jorden.!Här!är!jorden!svart,!bördig!och!full!av!biokol.!Biokol!ökar!jordens!förmåga!att!hålla!
vatten,!ökar!pH&värdet!och!skapar!en!attraktiv!miljö!för!ett!rikt!mikroliv.!Det!är!generellt!
svårt!att!påvisa!att!ett!eventuellt!resultat!bara!beror!på!biokolet!eftersom!jordbruk!är!en!
komplicerad!process!(Lehmann!&!Joseph,!2009,!s.!208).!Det!har!gjorts!kontrollerade!försök!
för!undersöka!om!produktionen!ökar!när!biokol!adderas!till!jorden!(Shackley!et!al.!2016,!s.!
117).!Biokol!tillfördes!i!jämförbar!mängd!på!sju!olika!platser!med!olika!jordtyper.!På!kort!sikt!
pekar!resultatet!på!att!redan!bördiga!områden!får!mindre!eller!ingen!effekt!medan!magrare!
områden!ökar!skörden,!men!de!långsiktiga!effekterna!är!svåra!att!undersöka.!På!de!platser!
som!biokolet!inte!har!märkbar!effekt!på!jordens!innehåll!kan!effekten!ändå!vara!positiv!
eftersom!strukturen!påverkas!och!kan!exempelvis!minska!problem!med!vattensjuk!jord.!!
!
Biokolet!från!trädbränsle!har!oftast!ett!modest!näringsvärde,!men!dess!förmåga!att!buffra!
näringsämnen!kan!ha!en!utjämnande!effekt!i!odlingssammanhang.!Detta!kan!minska!
behovet!av!tillförd!näring!eftersom!den!mängd!som!tillförs!även!stannar!i!jorden.!Kolets!yta!
fungerar!som!en!jonbytarmassa!i!jorden!och!påverkar!även!pH&värdet!och!ger!en!kalkande!
effekt!som!ökar!buffringskapaciteten!(Shackley!et!al.!2016,!ss.!93&95).!Biokolets!porösa!
struktur!ökar!jordens!förmåga!att!hålla!vatten,!samtidigt!som!dräneringen!förbättras.!På!
ytan!och!i!porerna!i!kolet!sker!en!mängd!olika!reaktioner!och!mikrolivet!blir!mer!aktivt.!
Bruket!av!biokol!i!erforderlig!mängd!verkar!påverka!halten!av!humus!i!jorden,!
kalkningsbehovet,!vattenhanteringen!och!jordens!struktur.!!
!
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Biokolets!yta!är!finporig!och!partikelns!totala!yta!är!stor.!Biokolets!yta!per!gram!varierar!från!
några!kvadratcentimeter!till!hundratals!kvadratmeter!(Shackley!et!al.!2016,!ss.!57&62).!
Biokolets!yta!kan!jämföras!med!aktivt!kol!som!har!en!yta!om!minst!1000!kvadratmeter!per!
gram.!Den!stora!ytan!attraherar!både!svagt!laddade!partiklar!som!näringsämnen!men!även!
större!organiska!molekyler!vilket!skapar!förutsättningar!för!att!partiklar!ska!binda!till!den!
och!därför!kan!biokol!med!stor!yta!användas!för!att!fånga!upp!och!rena!bort!oönskade!
föroreningar!och!läckande!näringsämnen.!!
!
I!det!urbana!samhället!kan!biokol!komma!att!få!en!viktig!plats.!Trafikkontoret!i!Stockholm!
har!under!en!period!använt!biokol!i!växtbäddar!i!stadsmiljö!med!goda!resultat!(Stockholm!
Stad,!2017).!Björn!Embrén!är!ansvarig!för!40!000!träd!i!staden!och!har!tagit!fram!en!
blandning!av!näringsberikad!biokol!och!makadam!som!ett!alternativ!till!andra!ändliga!
material!i!stadens!planteringar.!Biokolsblandningen!är!beständig!och!bryts!ner!långsamt!
jämfört!med!vanlig!jord!och!biokolets!struktur!gör!att!bädden!absorberar!vatten!samt!håller!
näringsämnen!samtidigt!som!dräneringen!fungerar!bättre!och!marken!syresätts.!Resultatet!
har!varit!överraskande!bra!och!Embrén!menar!att!träden!mår!betydligt!bättre.!Förut!sa!man!
att!ett!träd!behövde!7!år!på!sig!att!börja!växa!i!Stockholm!men!i!biokolsbäddarna!börjar!de!
växa!nästan!direkt!(Ritzén,!2016).!Med!biokol!i!växtbäddarna!kan!stadskontoret!plantera!
känsligare!träd!som!exempelvis!magnolia!och!körsbär,!istället!för!de!robusta!lindarna!och!
lönnarna!som!man!traditionellt!använder!i!staden.!!
&

3.3&Standard&för&biokol&
!
Idag!finns!inom!EU!ingen!reglering!som!berör!biokol.!Utan!krav!på!produktion!och!önskvärda!
egenskaper!på!biokolet!riskerar!marknaden!att!producera!dåliga!eller!till!och!med!
miljöskadliga!produkter!och!saluföra!dem!som!biokol.!Initiativ!för!frivillig!Industriell!standard!
för!biokol!i!syfte!att!definiera!biokol!och!dess!önskade!egenskaper!har!i!huvudsak!mynnat!ut!
i!två!olika!definitioner!(Shackley!et!al.!2016,!s.!42).!International!Biochar!Initiative!utvecklade!
en!standard!2012!och!samtidigt!publicerades!European!Biochar!Certificate!(EBC)!den!
standard!som!nu!ofta!används!i!Europa.!Biokolsprojektet!vill!på!sikt!certifiera!sitt!biokol!
enligt!den!europeiska!standarden,!EBC,!därför!är!det!den!standard!som!rapporten!härefter!
refererar!till.!!

!
3.3.1&European&Biochar&Certificate&

!
European!Biochar!Certificate!syftar!till!att!etablera!en!standard!för!biokolsproduktion!och!
produkt!för!att!kvalitetssäkra!och!certifiera!biokol!på!marknaden.!
Den!frivilliga!certifieringen!innebär!att!produktionen!följer!de!riktlinjer!som!anges!för!
råvaran,!processen!och!kolets!egenskaper.!Det!finns!två!nivåer!på!certifieringen,!basic!och!
premium.!Nedan!beskrivs!relevanta!krav!i!urval!(EBC,!2012).!

!
Bränsle!

-! Godkänd!biomassa!är!listad,!för!vissa!kategorier!finns!specifika!krav.!
-! Råvaran!måste!vara!fri!från!oorganiska!föroreningar,!målarfärg!och!lösningsmedel.!
-! Om!biomassan!odlas!direkt!för!ändamålet!måste!det!ske!hållbart.!Om!biomassan!är!

skog!ska!lämplig!hållbarhetsmärkning!som!FSC!eller!motsvarande!finnas.!
-! Bränslet!får!inte!fraktas!för!långa!sträckor.!Övre!gräns!är!80!km.!!
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!
Produktion!

-! Under!en!produktionsserie!får!temperaturen!inte!variera!mer!än!totalt!20!%!och!
bränslets!sammansättning!får!inte!variera!mer!än!15!%!totalt.!Om!detta!sker!räknas!
det!som!en!ny!serie!och!nya!prover!måste!göras.!En!produktionsserie!är!maximalt!ett!
år.!

-! Pyrolysprocessens!krav!på!yttre!energi!får!inte!överstiga!8!%!(premium)!och!4!%!
(basic)!av!biomassans!värmevärde!och!ingen!fossil!energi!får!användas!för!att!värma!
reaktorn.!

-! Pyrolysgasen!måste!insamlas!eller!brännas.!Förbränningen!måste!förhålla!sig!till!
nationella!gränsvärden.!

-! Värmen!som!genereras!vid!pyrolysen!måste!tas!till!vara.!
!

Biokolets!egenskaper!
-! Biokolets!egenskaper!analyseras!enligt!angiven!metod.!
-! Biokol!måste!innehålla!minst!50!%(DM)!kol.!
-! Den!molära!relationen!H/Corg!måste!vara!mindre!än!0.7!och!O/Corg!mindre!än!0.4.!
-! Flyktiga!organiska!föreningar!ska!mätas!och!noteras.!
-! Näringsinnehåll!med!avseende!på!kväve,!fosfor,!kalium,!magnesium!och!kalcium!ska!

analyseras!och!listas.!
-! Innehållet!av!bly,!kadmium,!koppar,!nickel,!kvicksilver,!zink,!krom!och!arsenik!måste!

vara!mindre!än!angivna!tröskelvärden!för!basic!respektive!premium.!
-! Biokolet!ska!märkas!med!pH&värde,!skrymdensitet,!ask!och!vatteninnehåll!samt!

kolets!specifika!yta.!
!
3.3.2&Standard&för&biokol&i&Svensk&kontext&
!
Den!europeiska!standarden!som!ovan!beskrivs!har!sitt!ursprung!i!!Schweiz,!detta!innebär!att!
standardens!gränsvärden!har!grundas!på!där!gällande!nationell!lagstiftning!och!ej!är!direkt!
applicerbar!i!Svensk!produktion.!Absoluta!tal!för!standarden!är!därför!inte!relevanta!att!
beskriva!då!svensk!lag!kan!ställa!både!högre!och!lägre!krav.!Speciella!geografiska!
förutsättningar!råder!för!Sveriges!långa!land,!vilket!gör!att!den!övre!gränsen!om!80!km!för!
bränslefrakt!kan!verka!begränsande!för!en!önskad!utveckling.!Gällande!innehållet!av!
tungmetaller!i!material!som!sprids!på!åker!och!mark!varierar!tillåtna!halter!kraftigt!mellan!
EU&länder.!År!2018!kommer!biokol!in!i!EU’s!gödselförordning!vilket!kommer!att!underlätta!
för!producenter!och!brukare!(Gustafsson,!2017).!!!!!
!
Biokol!kan!härröra!ur!en!mängd!olika!slags!biologiska!material,!som!exempelvis!avloppsslam!
där!mängden!tungmetaller!kan!vara!av!betydande!mängder.!Det!är!högst!relevant!att!
definiera!tillåtna!halter!eftersom!mängden!tungmetaller!som!sprids!i!naturen!ska!begränsas!
enligt!Miljömålet!”Giftfri!miljö”!(Naturvårdsverket,!2016).!Det!finns!en!skillnad!i!jämförelsen!
av!tungmetallhalter!i!biokol!som!tillförs!jorden!och!annat!gödselmedel.!Eftersom!biokol!är!
beständigt!och!inte!behöver!tillföras!kontinuerligt,!så!kommer!tungmetaller!inte!att!
ackumuleras!i!jorden!på!samma!sätt!som!när!man!år!efter!år!tillsätter!gödsel!(Lehmann!&!
Joseph,!2009).!Anläggningen!i!Högdalen!kommer!endast!att!processa!trädgårdsavfall!vilket!
förväntas!generera!ett!biokol!med!god!säkerhetsmarginal!till!angivna!gränser!för!tungmetall&
halter.!
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&
3.4&Framställningsprocesser&för&biokol&
!
3.4.1&Pyrolys&

!
Pyrolys!är!den!process!där!termiskt!sönderfall!av!organiskt!material!sker!utan,!eller!med!
mycket!begränsad,!tillgång!till!syre.!Det!bildas!tre!produkter!i!olika!faser!under!processen,!
pyrolysgas,!pyrolysvätska!och!biokol.!Biokolet!består!av!stabilt!kol,!en!varierande!mängd!
flyktiga!föreningar!samt!aska!bestående!av!oorganiska!mineraler!och!inerta!partiklar!
(Brownsort,!2009).!Pyrolysvätskan!som!ibland!benämns!bioolja!består!av!vatten,!tjära!och!
hydrofila!organiska!föreningar!som!kondenserat!ut.!Pyrolysgasen!består!i!huvudsak!av!metan!
koldioxid!kolmonoxid!och!vätgas.!!

!
3.4.2&Processtyp&
!
En!satsvis!process!innebär!att!en!sats!biobränsle!packas!och!processas!i!en!behållare!som!
efter!pyrolys!töms!och!packas!på!nytt.!Metoden!är!arbetsintensiv!men!har!sällan!problem!
med!biomassans!form!och!sammansättning!och!kan!hanteras!med!enkla!medel.!En!
kontinuerlig!process!matas!med!biomassa!och!genom!processen!flyttas!biomassan!genom!
anläggningen!och!kommer!ut!som!biokol.!Processen!kräver!ofta!kostsam!utrustning!men!
mindre!arbetskraft!då!den!väl!är!i!drift!(Shackley,!Ruysschaert,!Glaser,!&!Zwart,!2016,!ss.!22&
33).!Processtypen!har!högre!krav!på!förbehandling!av!biomassan!men!å!andra!sidan!kan!
processen!vara!självdrivande!genom!att!den!pyrolysgas!som!drivs!ut!ur!upphettad!biomassa!
används!till!att!hetta!upp!annan!biomassa.!

!
3.4.3&Temperatur&
! !
Pyrolysen!kan!ske!i!ett!temperaturintervall!på!250!–!750°C!men!typiskt!i!350!&550°C.!
Temperaturen!på!pyrolysen!påverkar!många!egenskaper!hos!biokolet!så!som!utbyte!och!
innehåll!av!syre!och!väte,!där!en!högre!temperatur!generellt!medför!ett!lägre!utbyte!men!
även!ett!stabilare!kol!då!halten!av!väte!och!syre!sänks.!Temperaturen!och!uppehållstiden!är!
två!viktiga!driftsparametrar!och!något!man!bör!kunna!läsa!av!på!en!modern!pyrolysenhet!
(Shackley!et!al.!2016,!ss.!21,36).!!!
!

!
3.4.4&Hastighet&

!
Snabb!pyrolys!sker!vid!en!temperatur!om!400&600°C!och!hettas!då!upp!fortare!än!100°C!per!
minut.!Uppehållstiden!är!kort!och!bränsledimensionen!måste!vara!så!liten!som!några!
millimeter.!Långsam!pyrolys!har!en!långsammare!uppvärmningshastighet!som!överstiger!
100°C!per!minut!och!uppehållstiden!varierar!mellan!10!minuter!upp!till!flera!dagar!beroende!
på!vilken!teknik!som!används!(Shackley!et!al.!2016,!ss.!22&33).!Det!finns!även!tekniker!där!
mikrovågor!och!vakuum!används!men!dessa!tekniker!saknar!relevans!för!studien!då!
huvudsakligen!långsam!pyrolys!i!en!kontinuerlig!process!är!aktuell.!Utbytet!av!biokol!är!
större!för!långsam!pyrolys!medan!snabb!genererar!en!större!andel!gas.!
!



! 14!

4.&Biokolsprojektets&strategi&
&
Projektet!behövde!en!anläggning!och!process!som!kunde!anpassas!till!ett!cirkulärt!flöde!i!
staden!vilket!bland!annat!innebär!möjlighet!till!att!kunna!ta!till!vara!på!den!värme!som!
alstras!och!att!processen!är!självgående,!stabil,!säker!och!lättskött.!Nedan!beskrivs!valet!av!
enhet!och!enhetens!funktion,!samt!vilka!specifika!villkor!systemet!medför.!Dessutom!
behandlas!generella!problem!med!bränsle!för!biokol!samt!vilka!förutsättningar!
biokolsprojektet!har!för!att!förhålla!sig!till!dessa.!Till!sist!berörs!de!analyser!som!är!
intressanta!och!relevanta!för!biokolsprojektet.!!
&

4.1&Pyreg&500&
!

Tyska!Pyreg!valdes!efter!upphandling.!Modellen!heter!Pyreg!500!och!bygger!på!långsam!
pyrolys!i!en!kontinuerlig!process.!Anläggningen!har!kapacitet!att!producera!300!ton!biokol!
per!år!och!kapacitet!för!ingående!bränsle!!är!500!kW.!Pyrolysgasen!som!produceras!
förbränns!och!värmen!ändvänds!i!pyrolysen!som!är!autoterm!då!bränsle!håller!tillräcklig!
energivärde!i!förhållande!till!fukthalt.!Den!överskottsvärme!som!alstras,!upp!till!150!kW,!
växlas!mot!fjärrvärmenätet.!Driften!kan!övervakas!och!manövreras!på!plats!eller!via!delad!
skärm!på!Time!Viewer!som!installeras!som!en!applikation!i!telefonen!eller!på!datorn.!
Driftstopp!krävs!en!gång!per!vecka!för!kontroll!och!underhåll.!Underlag!för!illustration!i!figur!
1!och!förklaringar!nedan!har!hämtats!från!den!skärmdelning!som!visar!aktuella!parametrar!i!
driften!samt!Pyreg’s!produktspecifikation!för!enheten!(bilaga!3).!

!
!Figur!1.!Principskiss!över!processen!visad!med!typiska!temperaturer!under!drift.!!Siffrorna!i!figuren!används!för!
beskrivning!(nedan)!av!förloppet!i!biokolsanläggningen.!Ritad!med!underlag!från!Pyreg.!

!
!

Bränslets!cykel!startar!med!att!biobränslet!matas!in!i!en!stor!cistern!med!kapacitet!att!hålla!
bränsle!för!cirka!48!timmar.!Detta!är!tillvalt!för!den!här!anläggningen!för!att!kunna!ha!en!
automatisk,!arbetsfri!tillförsel!av!bränsle!under!exempelvis!helger.!Cisternen!är!konformad!
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och!i!botten!driver!en!omblandare!runt!bränslet!som!portionsvis!dras!upp!av!en!skruv!till!en!
mindre!inmatningsbehållare!(1!i!figur!1).!Inmatningen!regleras!med!en!optisk!sensor!som!
noterar!mängden!i!inmatningsbehållaren.!I!botten!finns!två!ingångar!till!matarskruvarna!som!
driver!fram!bränslet!till!säkerhetsventilen!innan!reaktorn.!Här!faller!bränslet!ner!och!skiljs!
från!det!bakomvarande!materialet!som!en!säkerhetsåtgärd!för!att!förhindra!baktändning!i!
kontakt!med!reaktorn.!
!
!I!de!två!parallella!reaktorerna!skruvas!fliset!fram!genom!en!inre!trumma!medan!det!värms!
av!de!rökgaser!som!fyller!den!yttre!trumman!(2!i!figur!1).!Hastigheten!på!skruven!är!
temperaturreglerad!där!en!högre!temperatur!betingar!en!högre!hastighet!i!syfte!att!bränslet!
ska!hinna!förkolna!men!inte!förbrännas.!Typisk!pyrolys!i!processen!har!uppehållstid!i!ca!7!
minuter!i!reaktorn,!i!temperaturintervallet!350°C!&!700°C!!och!med!ett!undertryck!på!50!Pa.!
Biomassan!värms!gradvis.!Torkning!efterföljs!av!avdrivning!av!flyktiga!ämnen.!Temperaturen!
är!nu!hög!och!det!är!den!syrefattiga!miljön!som!gör!att!materialet!inte!antänder!och!
förbränns.!De!avdrivna!ämnena!avgår!som!pyrolysgas!och!bioolja!i!gasfas!och!leds!ut!ur!
reaktorn!till!förbränning.!När!biomassan!har!passerat!genom!reaktorn!är!det!biokol!som!
matas!ut!med!skruvar!(3!i!figur!1)!till!en!kylande!vattendusch!som!säkerställer!att!
temperaturen!inte!är!mer!än!40°C!när!biokolet!matas!ut!till!säckarna.!!
!
Den!gas!som!avgår!under!pyrolysen!leds!genom!en!cyklon!(4!i!figur!1)!som!avskiljer!fasta!
partiklar!som!följt!med!gasen.!Dessa!partiklar!läggs!till!biokolströmmen!medan!gasen!förs!till!
förbränningskammaren!där!den!förbränns.!För!att!få!önskad!temperatur!(900°C!&!1050°C)!
regleras!förbränningen!av!pyrolysgas!med!syrerik!inluft!och!kväverik!förbränningsluft!men!
även!med!extern!stödgas!under!uppstart!eller!när!värmevärdet!i!fliset!inte!är!tillräckligt!för!
att!processen!ska!vara!autoterm(5!i!figur!1).!De!heta!rökgaserna!från!förbränningen!leds!sen!
tillbaka!till!reaktorn!för!att!värma!fliset!(6!i!figur!1)!och!därefter!växlas!värmen!mot!
fjärrvärmenätet!(7!i!figur!1).!
!
4.2&Specifika&utmaningar&med&bränsle&för&biokol&
!
Den!skruvteknik!som!Pyreg!500!använder!är!utvecklad!för!att!processa!avvattnat!slam!men!
har!anpassats!för!att!passa!för!fler!typer!av!bränslen.!De!krav!som!Pyreg!ställer!på!bränslet!är!
att!95!%!ska!vara!mellan!5!mikrometer!och!25!millimeter!och!ingen!bit!får!vara!större!än!30!
millimeter.!Fukthalten!ska!vara!maximalt!50!%!DM!(TS)!och!värmevärdet!högre!än!10!MJ/kg!
(LT)!(bilaga!3).!Bränslet!har!generellt!tre!huvudsakliga!utmaningar:!fukthalt,!
storleksreduktion!och!matning.!!
!
4.2.1&Fukthalt&
!
Utbytet!av!biokol!kan!påverkas!av!fukthalten,!där!en!högre!fukthalt!verkar!öka!utbytet!men!
förändrar!kvalitén!till!att!innehålla!mindre!grafen,!som!är!den!stabilaste!kolformen!(Lehmann!
&!Joseph,!2009,!s.!151).!Fukthalten!påverkar!framför!allt!två!saker!i!processen.!Det!ena!är!att!
energikonsumtionen!ökar!eftersom!det!krävs!mer!värme!för!att!torka!bränslet,!det!andra!är!
att!i!torkningsprocessen!avgår!fukt!som!ånga!som!blandas!med!pyrolysgasen!som!i!sin!tur!får!
ett!sämre!värmevärde.!Gemensamt!påverkar!detta!i!vilken!grad!processen!är!autoterm!
(fortgår!utan!extern!energi).!De!flesta!pyrolysenheter!tolererar!ett!fuktinnehåll!om!30!%!men!
arbetar!optimalt!vid!10!%!(Shackley!et!al.!2016,!s.!18).!
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!
4.2.2&Storleksreduktion&
!
De!flesta!kontinuerliga!processer!kräver!bränsle!som!lätt!kan!matas!in!i!enheten!som!pellets,!
hugget!flis!eller!på!annat!sätt!finfördelat!material.!Det!finns!många!olika!sätt!att!förbehandla!
och!sönderdela!materialet!(Shackley!et!al.!2016,!s.!19).!Om!storleken!varierar!i!bränslet!
kommer!även!biokolets!egenskaper!att!variera.!Pelletering!eller!brikettering!är!vanligt!när!
specifika!kvalitetskrav!ställs!men!det!kräver!mycket!extra!energi.!Enklare!metoder!är!att!
hugga!flis!eller!strimla!biomassan,!men!även!sådana!metoder!kräver!energi!och!utrustning.!!
!
4.2.3&Matning&
!
Matning!av!biobränsle!till!en!kontinuerlig!process!är!en!känd!utmaning!då!materialets!fibriga!
och!lätta!material!ofta!orsakar!problem!(Shackley!et!al.!2016,!s.!19).!Detta!gör!att!speciell!
utrustning!ofta!måste!användas,!med!mekaniska!matningsfunktioner!för!biomassan!för!att!
underlätta!flödet!genom!enheten.!I!inmatningstrattar!är!det!vanligt!med!tunnelbildning!och!
valvning!vilket!innebär!att!en!hålighet!bildas!över!utmatningshålet.!Den!andra!viktiga!
aspekten!på!matningen!är!att!den!måste!ske!utan!att!syre!följer!med,!eftersom!förbränning!
då!sker!i!reaktorn!vilket!minskar!verkningsgraden!och!höjer!brandrisken.!!
!
4.3&Projektets&allmänna&förutsättningar&&
!
Redogörelse!för!aktuella!förutsättningar!i!projektet.!Då!inget!annat!noteras!är!Gustafsson!
(2017)!källa!till!information!i!följande!avsnitt.!
&
4.3.1&Biomassa&
!
Biomassan!som!utgör!råvaran!till!biokolet!är!stockholmarnas!trädgårdsavfall!och!projektet!
utgör!en!del!av!Stockholms!avfallshantering.!ÅVC!Trädgård!Högdalen!där!projektet!är!
lokaliserat!är!bemannad!och!därför!är!fraktionerna!generellt!bättre!sorterade!än!på!
obemannade!stationer.!Kompost,!löv!och!fallfrukt!samt!större!stubbar!ingår!inte!i!den!
aktuella!fraktionen!som!i!huvudsak!består!av!buskar,!träd!och!sly!ifrån!barr!eller!lövträd.!
Innehåll!och!flöde!varierar!över!året!och!varje!år!i!januari!omhändertas!även!en!stor!mängd!
julgranar.!Sammansättningen!på!biomassan!är!ingenting!som!kan!påverkas!och!därmed!inte!
ett!fokusområde!för!denna!undersökning.!Vad!som!däremot!kan!påverkas!är!hur!materialet!
bearbetas.!!
!
4.3.2&Fraktionsval&&
!
Undersökningen!skulle!vara!praktiskt!genomförbar!och!till!nytta!för!driften!och!utgår!därför!
ifrån!olika!metoder!för!bearbetning.!De!aktuella!metoderna!för!sönderdelning!är!huggning!i!
olika!dimensioner!eller!kross!med!efterföljande!sikt!i!olika!dimensioner.!!
!
Huggen!har!fördelen!att!materialet!fördelas!i!relativt!jämnstora!bitar!och!bildar!en!homogen!
fraktion,!vilket!är!positivt!för!processen.!Dock!garanterar!inte!sållet!att!alla!bitarna!är!mindre!
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än!given!dimension!eftersom!längre!men!smala!pinnar!kan!slinka!igenom.!Svårigheten!med!
denna!metod!är!att!maskinen!är!känslig!och!skulle!ett!järnspett!råka!eller!en!större!sten!följa!
med!kan!kostsamma!skador!på!maskinen!uppstå,!vilket!ställer!högre!krav!på!välsorterad!
fraktion.!!

!
Alternativet!är!att!krossa!materialet.!Denna!process!är!mindre!känslig!för!främmande!
föremål!och!magneter!rensar!ut!metallföremål!under!processen.!Eftersom!metoden!är!
mindre!känslig!kan!även!grövre!stubbar!processas!vilket!genererar!en!högre!halt!av!
inorganiskt!material!eftersom!jord!och!sten!följer!med.!Utmaningen!med!krossat!material!är!
att!vi!får!en!stor!variation!på!dimensioner.!Det!är!önskvärt!att!använda!så!mycket!av!
biomassan!som!möjligt!men!de!stora!och!de!mycket!små!dimensionerna!antas!ge!vissa!
problem.!De!större!bitarna!kan!fastna!och!orsaka!driftuppehåll!medan!de!små!partiklarna,!
enligt!Pyreg,!orsakar!mycket!sot!som!inte!är!bra!för!processen.!Efter!krossning!siktas!
materialet!för!att!avskilja!större!dimensioner,!som!typiskt!kan!säljas!till!som!bränsle,!men!här!
finns!även!möjlighet!att!avskilja!de!allra!minsta!partiklarna.!Siktning!dammar!mycket!och!är!
inte!möjlig!att!genomföra!i!Högdalen,!utan!måste!ske!på!annan!plats.!!

!
När!biomassan!är!bearbetad!och!lagd!på!hög!börjar!snart!den!biologiska!
nedbrytningsprocessen!och!materialet!börjar!brytas!ned.!Ju!mer!finfördelat!materialet!är!
desto!fortare!påbörjas!nedbrytningen!eftersom!det!finns!en!större!aktiv!yta.!Detta!är!inte!
önskvärt!för!processen!då!det!är!just!den!snabba!omsättningen!av!kol!som!biokol!förhindrar.!
Tiden!biomassan!lagras!innan!pyrolysen!påverkar!växthusgasutsläppen!i!ett!
livscykelperspektiv!(Shackley!et!al.!2016,!ss.!191&195).!Dessutom!ökar!askhalten!och!ett!
sämre!värmevärde!är!att!vänta!i!biomassan.!Hur!detta!praktiskt!påverkar!processen!är!inte!
klart.!
!
Vikten!av!förbehandling!och!hantering!av!bränslet!får!inte!underskattas.!Det!är!viktigt!att!
noga!överväga!sina!val!eftersom!alla!typer!av!förbehandling!kräver!extra!energi!och!
utrustning!av!något!slag!(Shackley!et!al.!2016,!ss.!18&19).!För!biokolsprojektet!i!Högdalen!är!
det!den!summerade!nyttan!av!hela!systemet!som!betraktas.!Det!som!är!optimalt!för!just!
pyrolysen!kan!kosta!mer!än!det!smakar,!det!gäller!att!finna!den!bästa!kompromissen.!Därför!
är!det!intressant!att!empiriskt!undersöka!hur!process!och!produkt!svarar!på!olika!fraktioner!
för!att!finna!ett!optimalt!läge!där!biomassa!i!olika!dimensioner!kan!användas!utan!att!det!
negativt!påverkar!processen.!
!
4.4&&Intressanta&analyser&
!
Driften!är!beroende!av!de!fysiska!och!kemiska!egenskaperna!hos!bränslet.!Därför!är!det!
intressant!att!undersöka!hur!respektive!fraktion!storleksmässigt!är!sammansatt!samt!mäta!
fukthalt,!värmevärde!och!askhalt!i!bränslet.!Resultatet!relateras!till!hur!driften!för!det!
specifika!bränslet!har!fortlöpt!samt!jämförs!med!vad!Pyreg!efterfrågar!för!anläggningens!
drift!(bilaga!3).!Relevanta!parametrar!i!syfte!att!understödja!kunskapen!om!
kolinlagringspotential!samt!beräkna!balanser!över!processen!anses!vara!elementär!analys,!så!
som!kol,!kväve,!väte!och!syre!hos!både!bränsle!och!biokol.!Resultatet!kan!jämföras!med!
önskade!förhållanden!i!standarden!(EBC,!2012)!men!även!utgöra!underlag!för!ideala!mass&!
och!energibalanser.!

!
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&
4.4.1&Balans&över&processen&
!
Eftersom!processen!är!kontinuerlig!baseras!balanser!för!energi!och!material!på!en!
referensmängd!av!aska!som!antas!vara!inert!och!därmed!konstant!genom!processen!samt!
att!inget!ackumuleras!i!processen.!I!relation!till!aska!kan!differensen!av!energi!och!
kolinnehåll!i!bränsle!respektive!biokol!approximeras!och!jämföras!med!ett!teoretiskt!idealt!
utbyte.!För!att!teoretiskt!kunna!jämföra!biomassor!med!olika!kolinnehåll!beräknas!inbundet!
kol!i!förhållande!till!ingående!halt.!Det!teoretiska!utbytet!av!inbunden!kol!är!ca!50!%!
(Shackley!et!al.!2016,!s.!48).!Beräkning!av!dessa!balanser!kan!ge!idealt!energiutbyte!per!kg!
bränsle,!mängd!kol!bundet!i!biokolet!eller!utsläppt!till!atmosfären!per!kg!ingående!bränsle,!
samt!utbyte!av!biokol!per!kg!bränsle.!
!
4.4.2&Molära&relationer&
!
Andelen!syre!och!väte!per!vikt!visar!analysrapporten,!antal!mol!kan!då!beräknas!som!ger!den!
molära!relationen.!Relationen!ska!beräknas!på!kol!med!organiskt!ursprung!(O/C!org!!),vilket!är!
att!jämföra!med!allt!kol!i!detta!fall,!eftersom!mängden!inorganiskt!kol!i!biomassa!är!
försumbar!enligt!Eurofins!(2017).!Relationen!mellan!syre!och!kol!samt!väte!och!kol!har!
riktlinjer!i!standarden!och!har!betydelse!för!hur!stabilt!kolet!potentiellt!är!(Shackley!et!al.!
2016,!s.!54).!Eftersom!syre!och!väte!avgår!då!de!stabila!grafen!liknande!kolstrukturerna!
bildas!under!pyrolysen!är!innehållet!i!förhållandet!till!kol!en!indikation!på!hur!mycket!av!
kolet!som!antagit!en!stabil!molekylstruktur!(Lehmann!&!Joseph,!2009,!s.!2).!
!
4.4.3&Bränslets&dimension,&fukthalt&och&värmevärde&
!
Siktanalys!fastslår!procentuell!fördelning!av!bränslets!storlekar,!fukthalt!och!värmevärde.!
Jämförs!med!kravspecifikation!från!Pyreg!(bilaga!3).!
!
& &
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5.&Resultat&
!
5.1&Översikt&av&analysresultat&
!
Nedan!följer!resultatet!av!beräkningar!och!en!redogörelse!för!driftstörningar!för!respektive!
fraktion.!Bränslets!egenskaper!beräknas!de!utifrån!leveranstillstånd!(LT)!som!inkluderar!
fukten!för!att!verkliga!förhållanden!ska!återges.!För!andra!analyser!används!torrsubstans!
(TS).!Balanser!över!systemet!beräknas!med!askhalt!som!referens.!I!tabell!1!sammanfattas!de!
analysresultat!som!ligger!till!grund!för!beräkningar!och!resultat.!Eurofins!fullständiga!
analysrapport!!finns!i!bilaga!2!a&d!och!samtliga!beräkningar!i!bilaga!1.!!
!
Tabell!1.!Analysresultat!som!använts!till!beräkningar!
! F1!Bränsle! F1!Biokol! F2!bränsle! F2!Biokol!
Fukthalt!!(%!av!LT)! 39,7!! 10,1!! 43,5!! 36,9!!
Askhalt!(%!av!TS)! 35,4!! 78,2!! 2,4!! 47,8!!
Kol!C!(%!av!TS)! 34,1!! 19,2!! 50,6!! 47,7!!
Väte!H!(%!av!TS)! 3,7!! 0,5!! 5,6!! 1,0!!
Syre!O!(%!av!TS)! 25,5!! 1,7!! 40,8!! 2,9!!

Kväve!N!(%!av!TS)! 1,12!! 0,44!! 0,55!! 0,54!!
Kal.Värmevärde!(MJ/kg!av!LT)! 8,392!! 5,749! 11,250! 10,652!
Kal.Värmevärde!(MJ/kg!av!TS)! 13,922! 6,397! 19,916!! 16,889!
!
&

5.2&Bränslets&egenskaper&
!
Krav!på!Bränslet!som!Pyreg!har!sammanfattas!i!tabell!2.!Kraven!har!hämtats!ifrån!Pyregs!
produktspecifikation!(se!bilaga!3).!För!F1!uppnås!två!av!kraven!medan!minst!två!inte!
uppfylls.!För!F2!uppnås!fyra!av!de!fem!kraven.!
!
!
Tabell!2.!Bränslets!egenskaper!!
Krav!från!Pyreg! ! ! Godkänd?!
! F1! F2! F1! F2!
Värmevärde!!!10MJ/kg!(lt)! 8,392!MJ/kg! 11,250!MJ/kg! Nej! Ja!
Torrsubstans!!!50%!! 100!–!39,7!=!60,3%! 100!–!43,5!=!56,5%! Ja! Ja!
Partikelstorlek!"!30mm! 0%!!!!30mm! 5%!!!30mm! Ja! Nej!
Kornfördelning!95%!"!25mm,!!5µm*! 22,9%!"!0,25mm! 1,1%!"!0,25mm! ?*! Ja*!
Kvävehalt!"!1%!(ts)! 1,12%! 0,55%! Nej! Ja!
Tabell!2!uppförd!med!underlag!från!Pyreg!och!Eurofins!analysrapport!siktanalys.!*Begränsning!i!analysmetoden!där!minsta!urskiljbara!
fraktion!var!0,25!mm,!efterfrågad!fraktion!var!5µm.!Betydelsen!av!detta!behandlas!i!diskussionen.!

&
!
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5.3&Energibalans&
!
Bränslet!i!fraktion!1,!(F1)!innehåller!39,38!MJ/kg!aska!och!biokolet!från!detta!bränsle!
innehåller!8,18!MJ/kg!aska.!Differensen!ger!att!varje!kilo!bränsle!idealt!genererar!11,03!MJ.!
Av!den!energi!som!bränslet!innehåller!bevaras!20,8!%!i!det!producerade!biokolet.!Bränslet!i!
fraktion!2,!(F2)!innehåller!829,83!MJ/kg!aska!och!biokolet!från!detta!bränsle!innehåller!35,33!
MJ/kg!aska.!Differensen!ger!att!varje!kilo!bränsle!idealt!genererar!19,07!MJ.!Av!den!energi!
som!bränslet!innehåller!bevaras!4,3!%!i!det!producerade!biokolet.!
!
5.4&Kolbalans&
!
Bränslet!i!F1!innehåller!963,28!g!kol/kg!aska!och!biokolet!från!detta!bränsle!innehåller!
245,52!g!!kol/kg!aska.!Differensen!visar!att!nära!75%!av!det!ingående!kolet!frisätts!till!
atmosfären!medan!25%!lagras!in!i!biokolet!som!produceras.!
Bränslet!i!F2!innehåller!21080!g!kol/kg!aska!och!biokolet!från!detta!bränsle!innehåller!997,9!
g!kol/kg!aska.!Differensen!visar!att!drygt!95%!av!det!ingående!kolet!frisätts!till!atmosfären!
medan!5%!lagras!in!i!biokolet!som!produceras.!
!
5.5&Utbyte&av&biokol&
!
Med!askinnehåll!i!bränsle!respektive!biokol!som!referens!beräknas!utbytet!av!biokol.!Utbytet!
står!i!direkt!relation!till!hur!mycket!bränsle!som!krävs!för!att!producera!1!kg!Biokol.!
!
F1!behöver!2,2!kg!bränsle!för!varje!kilo!biokol!som!produceras,!det!motsvarar!ett!
massutbyte!på!45!%.!F2!behöver!19,9!kg!bränsle!för!varje!kilo!biokol!som!produceras,!det!
motsvarar!ett!massutbyte!på!5%!
&
5.6&Biokolets&innehåll&av&väte&och&syre&&
!
Molära!relationen!mellan!syre!och!kol!samt!väte!och!kol!beräknas!genom!given!viktprocent!
och!atomens!molmassa.!Enligt!EBC!standard!ska!H/Corg!"!0,7!och!O/Corg!"!0,4.!Biokolet!från!
F1!innehåller!15,985!mol!kol,!4,960!mol!väte!och!1,0625!mol!syre!per!kg!biokol.!Detta!ger!
relationerna!H/C=!0,3103!samt!O/C!=!0,06647.!Biokolet!från!F2!innehåller!39,713!mol!kol,!
9,921!mol!väte!och!1,813!mol!syre!per!kg!biokol.!Detta!ger!relationerna!H/C=0,2498!samt!
O/C=!0,0456.!Båda!fraktionerna!uppfyller!alltså!standardens!krav.!
!
5.7&Funktion&i&drift&
!
Fraktion!1!är!det!krossade!materialet!som!bearbetades!i!december!2016,!dvs!fyra!månader!
innan!användning.!F1!var!det!första!bränsle!som!matades!in!efter!installationen.!Inom!ett!
dygn!från!det!att!processen!startades!uppstod!problem!med!tunnelbildning!i!den!stora!
cisternen.!Trots!att!en!matande!rotor!driver!runt!i!botten!bildades!det!en!hålighet!över!
denna!med!hårt!packat!bränsle!som!en!barriär!till!frammatningen.!Försök!att!gräva!ner!i!
cisternen!med!spade!och!järnspett!misslyckades!och!slutligen!fick!sido&luckor!monteras!bort!
för!att!få!materialet!att!lossna.!Orsaken!till!problemet!är!bränslet!och!även!om!fenomenet!
med!valvning!är!vanligt!för!biobränsle!menade!tekniker!ifrån!Pyreg!som!var!på!plats!att!detta!
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inte!var!ett!vanligt!problem!med!anläggningen.!Trolig!orsak!som!observerades!på!plats!är!för!
hög!fukthalt!i!kombination!med!för!hög!andel!finfördelade!partiklar.!Upprepade!problem!
med!valvning!uppstod!och!ganska!snart!beslutade!man!att!ordna!fram!ett!annat!bränsle.!
!
I!väntan!på!det!nya!bränslet!fungerade!driften!i!korta!perioder!vilket!innebar!många!
omstarter.!Detta,!förmodligen!i!kombination!med!ett!lågt!värmevärde,!ledde!till!att!gasen!
som!används!för!processtart!och!stödeldning!oväntat!tog!slut.!Materialet!fungerade!så!dåligt!
att!när!den!nya!fraktionen!fanns!att!tillgå!flyttades!resterande!material!ut!ur!cisternen!
istället!för!att!låta!den!inmatade!satsen!passera!genom!processen.!
!
En!annan!orsak!till!driftstopp!var!att!värmeväxlaren!mot!fjärrvärmenätet!var!felvänd!och!
programmet!ej!installerat.!Detta!medförde!att!när!pyrolysen!väl!fungerade!blev!systemet!
snabbt!överhettat!eftersom!ingen!värme!leddes!bort.!!Flera!gånger!överhettades!
anläggningen!och!automatisk!säkerhetsavstängning!skedde.!Detta!har!ingen!koppling!till!
bränslet!men!kan!ha!påverkat!processen!och!därmed!analysresultaten.!!
!
Fraktion!2!är!huggen!flis!i!dimensionen!30!mm!med!ett!efterföljande!40!mm!såll,!bearbetad!i!
mars!2017.!Det!var!enstaka!problem!med!valvning!men!betydligt!mindre!än!med!F1.!Här!var!
problemet!istället!att!vissa!bitar!var!för!stora!och!orsakade!driftstopp.!Stoppen!har!skett!på!
olika!ställen!i!anläggningen!och!vid!varje!stopp!har!driften!behövts!stänga!ner!och!reaktorn!
svalna!för!att!rensning!ska!kunna!ske,!vilket!innebär!att!varje!stopp!tar!mycket!tid!och!
resurser.!Storleksexempel!på!bitar!som!orsakat!stopp!är!en!16!cm!lång!pinne!grov!som!ett!
lillfinger,!en!15!cm!lång!och!4!cm!bred!del!av!en!gren!och!en!bruten!8!cm!lång!gren.!En!9!cm!
lång!metallbit,!förmodligen!en!del!av!ett!armeringsjärn,!orsakade!stopp!inne!i!reaktorn.!!
!
Ytterligare!ett!frammatningsproblem!uppstod!på!andra!sidan!av!reaktorn!där!biokolet!matas!
ut!och!sprayas!med!vatten.!Här!har!något!typ!av!problem!med!vattenhanteringen!uppstått!
och!resulterat!i!igenkorkning,!vilket!skapade!sånt!motstånd!att!axeln!som!driver!biokolet!
framåt!har!vridit!sönder!fästet!och!förstört!kullagret!som!axeln!vilar!i.!Reservdelar!behövde!
beställas!ifrån!Tyskland.!Hur!detta!problem!har!påverkat!processen!och!biokolet!är!svårt!att!
veta.!
! !
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6.&Diskussion&
!
6.1&Resultatens&tillförlitlighet&
!
När!bränslets!egenskaper!ska!uppfylla!specifika!krav!är!det!för!att!driften!ska!fungera.!Därför!
är!det!naturligt!att!betrakta!de!faktiska!förhållandena!och!inkludera!fukthalten!i!
beskrivningen!av!bränslet.!I!övriga!beräkningar!anges!innehåll!i!förhållande!till!torrsubstans,!
dels!för!att!det!efterfrågas!i!standarden!men!även!för!att!det!ska!vara!jämförbart!mellan!
olika!fraktioner!med!olika!fuktinnehåll.!För!beräkningar!av!energibalans!kan!det!verka!
märkligt!att!inte!ta!hänsyn!till!fuktinnehållet!då!fukt!sänker!energivärdet,!men!eftersom!
fukthalten!i!bränsle!och!kol!kan!variera!och!det!är!differensen!som!mäts,!anses!metoden!ge!
en!god!approximation!för!ett!idealt!utbyte.!
!
Processen!som!materialet!genomgår!är!kontinuerlig,!vilket!gör!det!praktiskt!omöjligt!att!
identifiera!en!specifik!portion!och!följa!den!genom!processen.!Lösningen!är!att!anta!en!
referens!som!antas!oförändrad!genom!hela!processen!och!till!denna!referens,!i!detta!fall!
aska,!koppla!energi!och!kolinnehåll!för!respektive!fraktion!av!bränsle!och!biokol.!Metoden!!
bör!ge!en!god!approximation!för!en!ostörd!pyrolysprocess.!Har!fullständig!förbränning!
förekommit!av!någon!anledning!påverkas!resultaten!väsentligt,!eftersom!detta!påverkar!
askhalten!i!biokolet!(Lehmann!&!Joseph,!2009,!s.!55).!
!
Det!intervall!som!Pyreg!anger!är!att!95!%!av!materialet!ska!vara!mellan!5µm!och!25mm.!Den!
minsta!dimension!i!fraktionsanalysen!som!Eurofins!kan!urskilja!är!0,25!mm,!vilket!är!50!
gånger!större!än!5!µm.!Genom!att!veta!hur!mycket!av!fraktionen!som!innehåller!mindre!
dimensioner!än!0,25!mm!!kan!det!uppskattas!om!betydande!mängd!är!mindre!än!5!µm.!!
!
Provtagningen!för!bränsle!och!biokol!är!genomförd!för!bästa!möjliga!representativitet.!För!
bränslet!var!det!möjligt!att!ta!prover!ur!hela!mängden!medan!biokolet!var!svårare!att!få!
prover!från!många!olika!intervall!i!processen!eftersom!biokolet!packas!i!säckar!och!det!
endast!är!möjligt!att!komma!åt!de!översta!4&5!dm!i!säcken.!Då!materialet!behandlats,!
fraktats!och!blandats!bör!bränsleblandningen!vara!representativt!i!biokolet!även!om!provet!
tagit!relativt!punktvis,!men!har!variation!i!processen!förekommit!kommer!den!variationen!
att!skapa!punktvisa!variationer.!Hur!mycket!det!påverkar!resultatet!är!svårt!att!säga.!Ett!sätt!
att!undvika!detta!problem!för!framtida!provtagningar!är!att!befinna!sig!vid!anläggningen!
under!en!längre!tid,!exempelvis!under!en!dag,!när!produktionen!pågår!och!ta!spridda!
delprover.!Detta!har!inte!varit!möjligt!i!detta!initiala!skede!eftersom!driften!varit!sporadisk!
under!uppstarten.!Osäkerhet!i!Eurofins!analysmetod!varierar!mellan!5!och!15!%!och!är!
angiven!för!respektive!analysmetod!i!analysrapporten!(!bilaga!2a&d!).!!
!
6.2&Diskussion&av&respektive&fraktion&
!
Det!direkt!utmärkande!för!den!krossade!fraktionen!F1,!är!den!höga!andelen!aska!i!bränslet.!
Den!höga!halten!kan!indikera!en!stor!andel!löv!och!kompost!i!fraktionen!men!kan!även!bero!
på!hög!andel!oorganiskt!material!så!som!sand,!jord!och!grus.!Trolig!orsak!till!den!höga!
askhalten!är!delvis!förekomsten!av!oorganiskt!material!men!även!att!materialet!under!den!
långa!lagringstiden!börjat!brytas!ned.!Enligt!uppgift!härrör!materialet!från!krossade!stubbar!
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vilket!innebär!att!mycket!jord!och!sand!följt!med!och!eftersom!man!sållat!bort!de!större!
bitarna!och!behållit!hela!resterande!fraktionen!har!alla!inorganiska!partiklar!och!de!små!
lättnedbrutna!organiska!partiklarna!följt!med.!!
!
Resultatet!av!den!höga!askhalten!är!ett!sämre!värmevärde!vilket!påverkar!processen!till!att!
inte!vara!självförsörjande.!Dessutom!genereras!ett!kol!som!enligt!standarden!innehåller!
alldeles!för!lite!kol.!Dock!bör!påpekas!att!värmevärdet!beräknat!exklusive!askhalten!är!bättre!
än!för!det!andra!bränslet.!Hur!mycket!av!askan!som!är!bundet!i!de!bitar!större!än!5µm!är!
svårt!att!veta!men!det!kan!antas!att!merparten!finns!i!de!finaste!oorganiska!och!nedbrutna!
partiklarna.!Fukthalten!som!Pyreg!pekade!på!som!en!möjlig!orsak!till!valvning!visade!sig!vara!
inom!föreskrivna!halter!vilket!tyder!på!att!den!andra!orsaken,!för!hög!andel!små!partiklar,!
var!den!huvudsakliga!orsaken!till!problemet.!Hur!stor!andel!av!bränslet!som!verkligen!är!
mindre!än!5µm!är!svårt!att!veta!men!med!hänsyn!till!att!andelen!mindre!än!0,25!mm!är!
22,8%!är!sannolikheten!stor!att!betydande!mängder,!det!vill!säga!mer!än!5%,!är!mindre!än!
5µm.!
!
Det!centrala!problemet!för!bränslet!är!att!det!uppstår!valvbildning!och!matningsproblem!
som!gör!bränslet!allt!för!svårt!att!jobba!med.!Detta!sammantaget!motiverar!behovet!av!att!
avskilja!de!minsta!partiklarna!vid!sållning!men!även!att!undvika!för!lång!lagringstid!av!
bearbetat!bränsle.!!
!
Halten!syre!och!väte!i!förhållande!till!kol!har!god!marginal!till!angivna!trösklar.!Andelen!syre!
på!0,06647!tyder!enligt!tidigare!försök!(se!stycke!4.2.1)!på!en!halveringstid!på!nära!1000!år.!
Andelen!kol!i!biokolet!är!för!lågt!enligt!standarden,!detta!är!naturligt!med!tanke!på!den!höga!
halten!aska!i!bränslet.!Den!ofta!störda!driften!i!kombination!med!ett!lågt!värmevärde!
orsakade!ett!frekvent!behov!av!tillskott!av!extern!energi!via!gas!vid!uppstart!och!stöd.!Vidare!
saknades!värmeväxling!vilket!medförde!att!systemet!överhettades!upprepade!gånger.!Hur!
detta!i!kombination!med!ett!mycket!högt!askinnehåll!påverkar!resultatet!för!utbyte!av!kol!
och!energi!är!svårt!att!säga!och!värdena!bör!inte!tolkas!som!ett!generellt!representativt!
resultat!för!en!krossad!fraktion,!utan!hänsyn!måste!tas!till!den!ingående!höga!askhalten,!den!
stora!andelen!små!partiklar!samt!rådande!driftsförhållanden.!!
!
Bränslet!i!F2!har!innehållsmässigt!goda!förutsättningar!för!att!fungera!bra!i!processen!med!
låg!askhalt,!högt!energivärde!och!enligt!resonemanget!för!F1!sannolikt!inte!för!stor!andel!
partiklar!mindre!än!5!µm.!I!tabell!2!kan!utläsas!att!endast!ett!kriterium!inte!uppfylls,!
nämligen!att!blandningen!innehåller!5!%!otillåtet!stora!bitar!och!detta!visar!sig!även!ge!
problem!för!driften.!Upprepade!stopp!beror!på!att!för!stora!bitar!fastnar!i!olika!delar!av!
processen!vilket!stör!driften!och!påverkar!produktionen!negativt.!Startenergi!i!form!av!gas!
måste!då!tillföras!vid!omstart!och!förlorad!produktion!samt!personalresurser!för!att!lösa!
problemet!blir!kostsamt.!I!vissa!fall!kan!!driftstoppen!direkt!härledas!till!bränslet!och!i!andra!
fall!till!andra!problem!så!som!haveriet!vid!kolutmatningen.!Gemensamt!är!att!det!
förmodligen!påverkar!pyrolysprocessen,!men!för!att!förstå!precis!hur!krävs!det!djupare!
undersökningar!med!kontinuerlig!övervakning.!!
!
Analysen!av!biokolet!visar!att!askhalten!är!oväntat!hög!i!förhållande!till!halten!i!det!ingående!
bränslet.!Variationer!ifrån!verkliga!förhållanden!till!följd!av!mätosäkerhet!kan!finnas!men!
den!tydliga!skillnaden!i!inbundet!kol!jämfört!med!förväntat!i!fraktionen!visar!att!en!verklig!
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variation!finns.!Detta!betyder!inte!att!det!är!bränslets!sammansättning!som!är!det!direkta!
problemet!utan!snarare!att!processen!inte!fungerat!som!den!skulle.!!
!
Undantaget!möjligheten!för!osäkerheternas!påverkan!pekar!den!höga!askhalten!på!att!stor!
mängd!kol!faktiskt!har!avgått!vilket!bara!kan!förklaras!med!att!förbränning!har!förekommit!i!
stor!utsträckning.!Pyrolysen!sker!med!ytterst!begränsat!med!syre!för!att!förhindra!
förbränning!och!det!är!som!tidigare!nämnt!en!av!inmatningens!utmaningar!att!hindra!syre!
ifrån!att!följa!med!in!i!reaktorn.!En!möjlighet!är!att!de!många!stoppen!orsakat!
syreinströmning,!dock!verkar!inte!F1!ha!påverkats!av!det!trots!många!driftsstopp.!En!annan!
möjlighet!är!att!någon!av!de!många!stora!bitarna!kan!ha!påverkat!luftslussen!som!ska!hindra!
inflöde!av!syre.!Ytterligare!en!möjlighet!är!att!reaktorn!har!varit!för!varm!för!länge!och!för!
mycket!av!kolet!avgått!som!pyrolysgas.!En!sista!möjlighet!är!att!syre!kan!ha!följt!med!
bränslet,!men!halten!syre!i!bränslet!är!inte!anmärkningsvärd!hög!i!förhållande!till!
askmängden.!Om!det!var!en!enskild!händelse!under!en!isolerad!period!där!provet!togs!eller!
om!dessa!förhållanden!rådde!under!hela!perioden!är!inte!möjligt!att!avgöra.!!
!
Det!ska!understrykas!att!resultatet!för!andelen!inlagrat!kol!inte!kan!jämföras!med!
potentialen!för!kolinlagringen!vid!en!korrekt!fungerande!pyrolys!för!den!aktuella!fraktionens!
sammansättning!utan!fungerar!snarare!som!en!indikator!på!att!processen!måste!kalibreras.!I!
det!producerade!biokolet!är!halten!kol!mycket!nära!gränsen!för!godkänt!enligt!standarden!
och!även!om!förbränning!oavsiktligt!har!förekommit!så!har!värmen!som!alstrats!växlats!mot!
fjärrvärmenätet!och!ingen!energi!har!gått!till!spillo.!Syrehalten!i!det!producerade!biokolet!
tyder!på!ett!mycket!stabilt!kol!med!en!halveringstid!på!över!1000!år.!
!
6.3&Förslag&till&vidare&studier&för&biokolsprojektet&&
!
Första!prioritet!är!att!finna!en!bearbetning!av!trädgårdsavfallet!som!ger!en!fraktion!som!
fungerar!i!produktionen.!Därefter!kan!biokolets!kvalitet!kopplas!till!dess!tänkta!nyttor!och!
användningsområden!och!justeringar!i!processen!kan!förändra!biokolets!kvalitet!i!önskad!
riktning.!
!
Intressanta!bränslefraktioner!att!utvärdera:!
!

o! Krossat!trädgårdsavfall!!"!30!mm,!processas!innan!naturlig!nedbrytning!påbörjas!(för!
att!undersöka!möjligheten!att!behålla!större!del!av!biomassa!genom!att!korta!ner!
stacktiden).!

o! Krossat!trädgårdsavfall!där!större!bitar!och!de!minsta!partiklarna!sållas!bort.!
o! Huggen!flis!i!dimensionen!25mm!och!efterföljande!såll!på!30mm.!

!
När!processen!fungerar!kontinuerligt!finns!bättre!möjligheter!att!följa!förloppet!och!koppla!
produktionsresultat!till!specifika!driftsparametrar!som!uppehållstid,!temperatur!och!effekt!
som!växlas!mot!fjärrvärmenätet.!Exempelvis:!

!
o! Mäta!mängden!stödgas!som!används!i!samband!med!olika!typer!av!bränsle!vilket!

påverkas!både!av!energiinnehåll!men!även!av!driftstopp!och!ojämn!matning.!
o! Kontinuerlig!övervakning!av!temperaturvariationer!och!uppehållstid!i!reaktorn!under!

ett!processintervall!
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!
Biokolets!egenskaper!

!
o! Kolinlagringspotential.!Detta!har!undersökts!i!denna!studie,!(för!resultat!se!avsnitt!6.4)!

men!det!är!viktigt!att!upprepa!det!när!en!fungerande!förbehandling!av!biomassan!
funnits!och!processen!fungerar!som!det!är!tänkt.!
!
-! Hur!stor!andel!av!kolet!i!biomassan!är!möjlig!att!binda!in!i!biokolet?!!
-! Hur!stabilt!är!kolet!i!biokolet?!

!
o! Undersöka!intressanta!egenskaper!för!jordförbättring!i!syfte!att!underbygga!kunskapen!

för!både!privat!användning!i!trädgårdar,!i!stadens!planteringar!och!i!förlängningen!för!
jordbruket.!!
!
-! Specifik!yta,!som!är!en!viktig!egenskap!då!den!påverkar!biokolets!förmåga!att!binda!

näringsämnen!och!vatten!(Shackley!et!al.!2016,!ss.!57&59).!En!ökad!yta!betyder!även!
ökad!aktivitet!i!ytans!mikroliv!per!vikt!biokol.!Analys!av!ytarea!kan!ske!genom!BET&
analys.!

!
-! Förmågan!att!hålla!vatten!har!koppling!till!ytarea!men!kan!undersökas!direkt.!EBC!

(2012)!förespråkar!att!det!undersöks!genom!att!blötlägga!biokolet!under!24!timmar!
och!sen!avlägsna!fritt!vatten!genom!att!placera!biokolet!på!en!sandbädd.!Sedan!vägs!
provet!före!och!efter!kontrollerad!torkning!och!på!så!sätt!kan!mängden!vatten!mätas.!!

!
o! Vidare!finns!andra!intressanta!egenskaper!att!undersöka,!i!flera!fall!handlar!det!om!

innehåll!av!ett!visst!ämne,!detta!är!en!relativt!enkel!sak!att!undersöka!via!olika!
detektionsmetoder!i!laboratoriet.!Dock,!är!den!intressanta!frågan!snarare!vad!av!detta!
som!faktiskt!blir!!tillgängligt!i!jorden!och!faktiskt!ger!påverkan.!Eftersom!detta!sker!i!
komplexa!naturliga!miljöer!kan!det!vara!motiverat!med!autentiska!försök!över!tid!för!att!
utvärdera!effekten!på!följande!punkter:!!

!
-! Innehåll!av!tungmetaller!och!utfällningsrisk!
-! Förmåga!att!adsorbera!tungmetaller!
-! Näringsinnehåll!och!dess!tillgänglighet!
-! Förmåga!att!adsorbera!näringsämnen!!
-! Påverkan!på!jordens!pH&värde!

!
Förbättra!inmatningssystemet!

!
Befintlig!teknik!för!den!kontinuerliga!processen!bör!kunna!förbättras.!En!alternativ!
inmatning!som!är!mindre!känslig!skulle!spara!resurser!och!energi!som!idag!måste!läggas!på!
förbehandling!av!bränsle.!Denna!inmatningsteknik!borde!kunna!utvecklas!och!skulle!gagnas!
av!vidare!studier!av!olika!lösningar.!
& &
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7.&Slutsats&&&&&
!
!
Sammanfattningsvis!kan!sägas!att!ingen!av!de!testade!fraktionera!fungerade!tillfredställande!
i!driften.!Den!krossade!fraktionen!innehöll!för!mycket!små!partiklar!viket!gav!problem!med!
valvning!och!matning.!Hög!askhalt!och!lågt!värmevärde!gjorde!att!mycket!extern!energi!
behövde!tillföras!vilket!inte!är!önskvärt.!En!förbättring!av!liknande!material!skulle!kunna!ske!
genom!att!sålla!bort!de!minsta!partiklarna.!!!!!!
!
Den!flisade!fraktionen!innehöll!för!många!bitar!som!översteg!30mm!vilket!orsakade!många!
driftstopp.!Lösningen!är!att!flisa!i!mindre!dimensioner!och!minska!sållets!storlek.!Den!höga!
halt!aska!som!ansamlats!i!biokolet!tyder!på!att!förbränning!förekommit!och!att!företeelsen!
bör!undersökas!närmare.!Direkt!koppling!till!bränslet!kan!ej!påvisas.!
!
På!grund!av!ojämn!drift!och!andra!osäkerheter!bör!inte!de!resultat!som!balansräkningarna!
för!kol!och!energi!visar!betraktas!som!representativa!tal!för!utbyten!i!anläggningen,!utan!
endast!ligga!till!grund!för!diskussion,!jämförelse!och!planering!av!fortsatta!försök.!!
! !



! 27!

!
!
!
!

Litteraturförteckning&
!
Brownsort,!P.!A.!(2009).!Biomass!Pyrolysis!Processes:!Performance!Parameters!and!Their!
Influence!on!Biochar!System!Benefits.!A!dissertation!presented!for!the!degree!of!Master!
Science.!Edinburgh:!University!of!Edinburgh.!
!
EBC.!(2012).!European!Biochar!Certificate!&!Guidlines!for!a!Sustainable!Production!of!Biochar.!
Arbaz,!Switzerland:!European!Biochar!Foundation.!http://www.european!
biochar.org/en/download!!(den!01!05!2017)!
!
EU.!(2008).!Europaparlamentets&och&Rådets&direktiv&2008/98/EG.!Direktiv.!
!
Eurofins.!(2017).!Telefonkontakt!med!laboratoriepersonal!inför!analyser!av!bränsle!och!kol.!
!
Fortum.!(2015).!Biokol!får!staden!att!växa!och!utsläppen!att!minska.!Stockholm,!Sverige.!
Pressmeddelande!(den!30!09!2015).!http://media.fortum.se/2015/09/30/biokol&far&staden!
att&vaxa&och&utslappen&att&minska/!
!
Gustafsson,!M.!(2017).!Projektledare!i!Stockholm!Biochar!Project,!på!uppdrag!av!Stockholm!
Vatten!och!Avfall.!!
!
IPCC,!(2014).!Climate!Change!2014:!Synthesis!Report.!Contribution!of!Working!Groups!I,!II!
and!III!to!the!Fifth!Assessment!Report!of!the!Intergovernmental!Panel!on!Climate!Change!
[Core!Writing!Team,!R.K.!Pachauri!and!L.A.!Meyer!(eds.)].!IPCC,!Geneva,!Switzerland!
!
Lehmann,!J.,!&!Joseph,!S.!(2009).!Biochar&for&Environmental&Management:&Science,&
Technology&and&Implementation!(andra!uppl.).!Derby:!Routledge.!
!
Naturvårdsverket.!(2016).!miljömål.se.!Hämtat!från!http://www.miljomal.se/Miljomalen/4!
Giftfri&miljo/!(den!01!05!2017)!
!
Ritzén,!J.!(2016).!Hans!biokolsmagi!gör!stan!till!en!exotisk!trädgård.!Artikel!i!
Dagens&Nyheter&Stockholm&(den&30!12!2016).!
!
Shackley,!S.,!Ruysschaert,!G.,!Glaser,!B.,!&!Zwart,!K.!(2016).!Biochar&in&European&Soils&and&
Agriculture,&Sience&and&Practice.!New!York:!Routledge.!
!
Spokas,!K.!A.!(2010).!Review!of!the!stability!of!biochar!in!soils:!predictability!of!O:C!molar!
ratios.!Carbon&Management,!1(2)!s.!295.!
!
Stockholm!Stad.!(2017).!Hämtat!från!http://www.stockholm.se/KulturFritid/Park!och!
natur/Trad/Biokol/!!(den!01!05!2017)!



! 28!

!
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Bilaga!1.!
!
Samtliga!beräkningar!använder!data!ifrån!eurofins!analysrapport,!se!denna!för!fullständiga!resultat!samt!
aktuell!mätosäkerhet.!(bilaga!2a&d)!
!
!
!
Energibalans!och!utbyte!av!biokol!
!
Antaganden:!Idealt!system!utan!förluster,!askan!i!processen!är!inert!och!därmed!konstant!genom!hela!
förloppet.!
Fastställer!referensmängden!1!kg!aska!och!beräknar!energin,!E!som!J!/!kg!aska!
!
Ingående!värden!erhålles!som!viktprocent!(TS),!respektive!MJ/kg!(TS).!konverteras!till!referensmängden!för!
beräkningar.!Resultatet!konverteras!sedan!tillbaka!till!lämpligt!jämförbar!enhet,!i!detta!fall,!energimängd!
genererad!per!kg!processat!bränsle.!!
!
Beräkningarna!ger!även!uppgifter!om!massutbytet!av!biokol!i!förhållande!till!bränsle.!
!
F1!!
F1!Bränsle!

•! Askhalt!35,4!%!
•! Kalorimetriskt!värmevärde!13,922!MJ/kg!

E!(F1B)=!(13,922/0,354!=)!39,33!MJ/kg!aska!(!Energi!i!bränslet)!
!
F1!Kol!

•! Askhalt!78,2!%!
•! Kalorimetriskt!värmevärde!6,397!MJ/kg!

!E!(F1K)!=!(6,397/!0,782!=)!8,18!MJ/kg!aska!(Energi!i!biokolet)!
!
!
Utbyte!av!energi:!
!
#!E(F1)=!E(F1B)!&!E(F1K)!=!39,33!–!8,18!=!31,15!MJ/kg!aska!(Skillnad!i!energiinnehåll!mellan!bränsle!och!biokol)!
!
#!E(F1)=!31,15!MJ/!kg!aska!
!
Konverterar!ifrån!referenssystemet,!31,15!*!0,354!=!11,027!MJ/kg!bränsle.!
!
Idealt!utbyte!av!energi!i!processen!ifrån!1!kg!bränsle!beräknas!till!11,026!MJ.!
!
Andel!energi!i!bränslet!som!bevaras!i!biokolet:!
(Beräknat!med!referensen!1!kg!aska)!
!
E(F1K)!/!E(F1B)!=!8,18/39,33!=!0,208!
!
20,8!%!av!energiinnehållet!i!F1!bränslet!bevaras!i!det!producerade!biokolet.!
!
!
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!
Utbyte!av!biokol:!
Mängden!aska!i!biokolet!i!förhållande!till!askhalt!i!bränsle,!indikerar!att!2,2!kg!bränsle!genererar!1!kg!biokol,!
vilket!motsvarar!ett!!totalt!massutbyte!på!45!%.!
!
F2!!
!
F2!Bränsle!

•! Askhalt!2,4!%!
•! Kalorimetriskt!värmevärde!19,916!MJ/kg!

E!(F2B)!=!(19,916/0,24)!=!82,983!MJ/kg!aska!
!
F2!Kol!

•! Askhalt!47,8!%!
•! Kalorimetriskt!värmevärde!16,889!MJ/kg!

!E!(F2K)!=!(16,889/0,478)!=!35,33!MJ/kg!aska!
!
!
Utbyte!av!energi:!
!
#!E(F2)!=!E(F2B)!&!E(F2K)=!82,983!–!3,533!=!79,450!MJ/kg!aska!
!
#!E(F2)!=!79,450!MJ/kg!aska!
!
Konverterar!ifrån!referenssystemet,!79,450!*!0,24!=!19,068!MJ/kg!bränsle.!
!
Idealt!utbyte!av!energi!i!processen!ifrån!1!kg!bränsle!beräknas!till!19,068!MJ.!
!
Andel!energi!i!bränslet!som!bevaras!i!biokolet:!
(Beräknat!med!referensen!1!kg!aska)!
!
E(F2K)!/!E(F2B)!=!3,533/82,983!=!0,04257!
!
4,3!%!av!energiinnehållet!i!F2!bränslet!bevaras!i!det!producerade!biokolet.!
!
!
Utbyte!av!biokol:!
Mängden!aska!i!biokolet!i!förhållande!till!askhalt!i!bränsle,!indikerar!att!19,9!kg!bränsle!genererar!1!kg!biokol,!
vilket!motsvarar!ett!totalt!massutbyte!på!5%.!
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&!
!
!
Kolbalans!
!
Antaganden:!
Askan!i!processen!är!inert!och!därmed!konstant!genom!hela!förloppet.!
!
Fastställer!referensmängden!1!kg!aska!och!beräknar!andelen!kol!som!!kg!C/kg!aska!
!
Ingående!värden!erhålles!som!viktprocent!(torrsubstans).!konverteras!till!referensmängden!för!beräkningar.!
Resultatet!konverteras!sedan!tillbaka!till!lämpligt!jämförbar!enhet,!i!detta!fall,!!#C/CBränsle.!
!
!!
F1!!
!
F1!Bränsle!

•! Askhalt!=!35,4!%!
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•! Kolhalt,!C!=!34,1!%!
C!(F1B)!=!(34,1/35,4)!=!0,963!kg!kol/kg!aska!
!
F1!Kol!

•! Askhalt!78,2!%!
•! Kolhalt,!C!=!19,2!

C!(F1K)!=(19,2/78,2)!=!!0,2455!kg!kol/kg!aska!
!
#!C!(F1)!=!!C(F1B)!–!C(F1K)!=!0,963!–!0,2455!=!0,7175!kg!kol!/!kg!aska!
!
#!C!/!CF1Bränsle!=!!!!0,7175 0,963!!!=!0,7451!
!
Nästan!25!%!av!det!ingående!kolet!binds!i!biokolet!medan!75!%!avgår!i!pyrolysen.!
!
!
F2!!
!
F2!Bränsle!

•! Askhalt!=!2,4!%!
•! Kolhalt,!C!=!50,6!%!

C!(F2B)!=!(50,6/2,4)!=!21,08!kg!kol/kg!aska!
!
F2!Kol!

•! Askhalt!47,8!%!
•! Kolhalt,!C!=!47,7!%!

C!(F2K)=!(47,7/47,8)!=!0,9979!kg!kol!/kg!aska!
!
#!C!(F2)!=!C(F2B)!–!C(F2K)!=!21,08!–!0,9979!=!20,08!kg!kol!/!kg!aska!
!
!
#!C!/!CF2Bränsle!=!!!!20,08 21,08!!!=!0,9526!
!
Nästan!5!%!av!det!ingående!kolet!binds!i!biokolet!medan!95%!avgår!i!pyrolysen.!
!
!
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&!
!
Syre_!och!väteinnehåll!i!biokolet!
!
Den!molära!relationen!väte!respektive!syre!i!förhållande!till!mängden!kol!ska!utvärderas.!Ingående!värden!från!
eurofins!analysrapport!anges!i!innehåll!per!viktprocent!och!räknas!om!!till!antal!mol!enligt!n=M/m!och!
respektive!atoms!molmassa,!M!som!anges!i!tabellen.!!
!
!
C! 12,01115!g/mol!
H! 1,00797!g/mol!
O! 15,9994!g/mol!
!
Antar!referens!1!kg!biokol!
!
F1!Biokol!
C!=!19,2!%!(Ger!192!g!kol!per!kg!biokol)!!
nc!=!192/12,01115!=!15,985!mol!/!kg!biokol!
!
H!=!0,5!%!(Ger!5!g!väte!per!kg!biokol)!
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nH!=!5/!1,00797!=!4,960!mol!/!kg!biokol!
!
O!=!1,7!%!(Ger!17!g!syre!per!kg!biokol)!
no!=!17!/!15,9994!=!1,0625!mol!/!kg!biokol!!!
Molära!förhållanden!erhålles:!
!
H/C(F1)!=!4,960!/!15,985!=!0,3103!!!(tröskelvärde!IBC!0,7)!
O/C(F1)!=!1,0625/!15,985!=!0,06647!!(tröskelvärde!IBC!0,4)!
!!!
F2!Biokol!
C!=!47,7!%!(Ger!477!g!kol!per!kg!biokol)!!
nc!=!477/12,01115!=!39,713!mol!/!kg!biokol!
!
H!=!1!%!(Ger!10!g!väte!per!kg!biokol)!
nH!=!10/!1,00797!=!9,921!mol!/!kg!biokol!
!
O!=!2,9!%!(Ger!29!g!syre!per!kg!biokol)!
no!=!29!/!15,9994!=!1,8125!mol!/!kg!biokol!!!
Molära!förhållanden!erhålles:!
!
H/C(F2)!=!9,921!/!39,713!=!0,2498!!!(tröskelvärde!IBC!0,7)!
O/C(F2)!=!1,8125/!39,713!=!0,0456!!(tröskelvärde!IBC!0,4)!
!
!
!
!
!
!



Eurofins Environment Testing Sweden AB
Box 737
531 17 Lidköping

Tlf:     +46 10 490 8110   
Fax:   +46 10 490 8051   

Í%R%^Â!8WS!Î

Analysrapport
Uppdragsmärkn.

Stockholm Vatten & Avfall AB 
Mattias Gustafsson
BGC, STH 470
106 42 STOCKHOLM

AR-17-SL-068707-01

EUSELI2-00420939
Kundnummer: SL7642886

Biokolsprojektet
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Biobränsle

2017-04-11

2017-04-25

Provtagare Helena Söderqvist

Provmärkning: "Biokol i staden" F1B

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

1.0Provberedning krossning, malning a)SS-EN 14780:2011

39.7Fukthalt % 10% a)SS-EN ISO 18134-1,2,3:2015

35.4Askhalt % Ts 10% a)SS-EN-ISO 18122:2015

21.3Askhalt lev.tillstånd % 10% a)SS-EN-ISO 18122:2015

53.6Flykthalt % Ts 5% a)SS-EN ISO 18123:2015

32.3Flykthalt lev.tillstånd % 5% a)SS-EN ISO 18123:2015

0.114Svavel S % Ts 10% a)SS-EN ISO 16994:2015 mod

0.069Svavel S lev.tillstånd % 10% a)SS-EN ISO 16994:2015 mod

0.060Klor Cl % Ts 15% a)SS-EN ISO 16994:2015

0.036Klor Cl lev.tillstånd % 15% a)SS-EN ISO 16994:2015

34.1Kol C % Ts 5% a)SS-EN ISO 16948:2015

20.5Kol C lev.tillstånd % 5% a)SS-EN ISO 16948:2015

3.7Väte H % Ts 10% a)SS-EN ISO 16948:2015

6.7Väte H Lev.tillstånd % 10% a)SS-EN ISO 16948:2015

1.12Kväve N % Ts 10% a)SS-EN ISO 16948:2015

0.68Kväve N Lev.tillstånd % 10% a)SS-EN ISO 16948:2015

25.5Syre O (beräknat) % Ts a)SS-EN 14918:2010

50.7Syre O Lev.tillstånd (beräknat) % a)SS-EN 14918:2010

11.0C-fix (beräknat) % Ts 7% a)*

6.6C-fix lev.tillstånd (beräknat) % 7% a)*

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 
Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.
Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till 
det insända provet. Sida 1 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-007v15

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Bilaga 2a



Í%R%^Â!8WS!Î

AR-17-SL-068707-01

EUSELI2-00420939

MJ/kg kcal/kg MWh/ton

Kalorimetriskt 
värmevärde

Leveranstillstånd 8.392 2006 2.331

Torrt prov 13.922 3327 3.866

Effektivt 
värmevärde

Konstant volym Lev.tillstånd 7.015 1677 1.948

Konstant volym Torrt prov 13.152 3143 3.652

Konstant volym tp askfritt 20.352 4864 5.652

Konstant tryck Lev.tillstånd 6.931 1657 1.925

Konstant tryck Torrt prov 13.108 3133 3.640

Konstant tryck tp askfritt 20.283 4848 5.633

SS-EN 14918:2010 1)

5%1) Mätosäkerhet

Vikt (g) Vikt % Ack. Vikt % passerat

40 mm 0.00

30 mm 0.00

25 mm 4.60 0.2 99.8

0,25 mm 2008.40 76.9 22.9

< Fraktion 597.40 22.9 0.0

EN-ISO 17827-1,2:2016*

Siktanalys

Fraktion (mm)

2610.40  100.0

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN

Lars Rosengren, Rapportansvarig

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 
Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.
Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till 
det insända provet. Sida 2 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-007v15

Denna rapport är elektroniskt signerad.



Eurofins Environment Testing Sweden AB
Box 737
531 17 Lidköping

Tlf:     +46 10 490 8110   
Fax:   +46 10 490 8051   

Í%R%^Â!8WU3Î

Analysrapport
Uppdragsmärkn.

Stockholm Vatten & Avfall AB 
Mattias Gustafsson
BGC, STH 470
106 42 STOCKHOLM

AR-17-SL-068709-01

EUSELI2-00420939
Kundnummer: SL7642886

Biokolsprojektet

Provbeskrivning:
Provnummer:

Provet ankom:

Matris:

Utskriftsdatum:

177-2017-04100575

Kol

2017-04-11

2017-04-25

Provtagare Helena Söderqvist

Provmärkning: "Biokol i staden" F1K

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

1.0Provberedning krossning, malning a)EN 14780:2011/EN 15443:2011/SS 
187114:1992/SS 1871

10.1Fukthalt % 10% a)EN 14774-1,2,3:2009 
mod/15414-1,2,3:2011 mod/SS187

78.2Askhalt % Ts 10% a)EN 14775:2009/EN 15403:2011/SS 
187171:1984 mod

70.3Askhalt lev.tillstånd % 10% a)EN 14775:2009/EN 15403:2011/SS 
187171:1984 mod

8.4Flykthalt % Ts 5% a)EN 15148:2009/EN 15402:2011

7.5Flykthalt lev.tillstånd % 5% a)EN 15148:2009/EN 15402:2011

0.025Svavel S % Ts 10% a)SS 187177:1991/EN 15289:2011 
mod/EN 15408:2011 mod

0.023Svavel S lev.tillstånd % 10% a)SS 187177:1991/EN 15289:2011 
mod/EN 15408:2011 mod

0.032Klor Cl % Ts 15% a)EN 15289:2011/EN 15408:2011/SS 
187185:1995

0.029Klor Cl lev.tillstånd % 15% a)EN 15289:2011/EN 15408:2011/SS 
187185:1995

19.2Kol C % Ts 5% a)EN 15104:2011/EN 15407:2011

17.3Kol C lev.tillstånd % 5% a)EN 15104:2011/EN 15407:2011

0.5Väte H % Ts 10% a)EN 15104:2011/EN 15407:2011

1.5Väte H Lev.tillstånd % 10% a)EN 15104:2011/EN 15407:2011

0.44Kväve N % Ts 10% a)EN 15104:2011/EN 15407:2011

0.40Kväve N Lev.tillstånd % 10% a)EN 15104:2011/EN 15407:2011

1.7Syre O (beräknat) % Ts a)EN 14918:2010 annex E/EN 
15400:2011 annex E/ASTM-D

10.5Syre O Lev.tillstånd (beräknat) % a)EN 14918:2010 annex E/EN 
15400:2011 annex E/ASTM-D

13.4C-fix (beräknat) % Ts 7% a)*

12.1C-fix lev.tillstånd (beräknat) % 7% a)*

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 
Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.
Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till 
det insända provet. Sida 1 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-007v15

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Bilaga 2b



Í%R%^Â!8WU3Î

AR-17-SL-068709-01

EUSELI2-00420939

MJ/kg kcal/kg MWh/ton

Kalorimetriskt 
värmevärde

Leveranstillstånd 5.749 1374 1.596

Torrt prov 6.397 1529 1.776

Effektivt 
värmevärde

Konstant volym Lev.tillstånd 5.432 1298 1.509

Konstant volym Torrt prov 6.304 1507 1.751

Konstant volym tp askfritt 28.900 6907 8.025

Konstant tryck Lev.tillstånd 5.414 1294 1.503

Konstant tryck Torrt prov 6.299 1506 1.749

Konstant tryck tp askfritt 28.879 6902 8.020

SS-EN14918/15400/ISO1928 1)

5%1) Mätosäkerhet

Utförande laboratorium/underleverantör:
a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN

Lars Rosengren, Rapportansvarig

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 
Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.
Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till 
det insända provet. Sida 2 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-007v15

Denna rapport är elektroniskt signerad.



Eurofins Environment Testing Sweden AB
Box 737
531 17 Lidköping

Tlf:     +46 10 490 8110   
Fax:   +46 10 490 8051   

Í%R%^Â!8WT*Î

Analysrapport
Uppdragsmärkn.

Stockholm Vatten & Avfall AB 
Mattias Gustafsson
BGC, STH 470
106 42 STOCKHOLM

AR-17-SL-068708-01

EUSELI2-00420939
Kundnummer: SL7642886

Biokolsprojektet

Provbeskrivning:
Provnummer:

Provet ankom:

Matris:

Utskriftsdatum:

177-2017-04100574

Biobränsle

2017-04-11

2017-04-25

Provtagare Helena Söderqvist

Provmärkning: "Biokol i staden" F3B

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

1.0Provberedning krossning, malning a)SS-EN 14780:2011

43.5Fukthalt % 10% a)SS-EN ISO 18134-1,2,3:2015

2.4Askhalt % Ts 10% a)SS-EN-ISO 18122:2015

1.3Askhalt lev.tillstånd % 10% a)SS-EN-ISO 18122:2015

80.4Flykthalt % Ts 5% a)SS-EN ISO 18123:2015

45.4Flykthalt lev.tillstånd % 5% a)SS-EN ISO 18123:2015

0.036Svavel S % Ts 10% a)SS-EN ISO 16994:2015 mod

0.020Svavel S lev.tillstånd % 10% a)SS-EN ISO 16994:2015 mod

0.011Klor Cl % Ts 15% a)SS-EN ISO 16994:2015

<0.010Klor Cl lev.tillstånd % 15% a)SS-EN ISO 16994:2015

50.6Kol C % Ts 5% a)SS-EN ISO 16948:2015

28.6Kol C lev.tillstånd % 5% a)SS-EN ISO 16948:2015

5.6Väte H % Ts 10% a)SS-EN ISO 16948:2015

8.1Väte H Lev.tillstånd % 10% a)SS-EN ISO 16948:2015

0.55Kväve N % Ts 10% a)SS-EN ISO 16948:2015

0.31Kväve N Lev.tillstånd % 10% a)SS-EN ISO 16948:2015

40.8Syre O (beräknat) % Ts a)SS-EN 14918:2010

61.7Syre O Lev.tillstånd (beräknat) % a)SS-EN 14918:2010

17.3C-fix (beräknat) % Ts 7% a)*

9.8C-fix lev.tillstånd (beräknat) % 7% a)*

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 
Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.
Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till 
det insända provet. Sida 1 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-007v15

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Bilaga 2c



Í%R%^Â!8WT*Î

AR-17-SL-068708-01

EUSELI2-00420939

MJ/kg kcal/kg MWh/ton

Kalorimetriskt 
värmevärde

Leveranstillstånd 11.250 2689 3.124

Torrt prov 19.916 4760 5.531

Effektivt 
värmevärde

Konstant volym Lev.tillstånd 9.593 2293 2.664

Konstant volym Torrt prov 18.753 4482 5.208

Konstant volym tp askfritt 19.205 4590 5.333

Konstant tryck Lev.tillstånd 9.492 2269 2.636

Konstant tryck Torrt prov 18.685 4466 5.189

Konstant tryck tp askfritt 19.135 4573 5.314

SS-EN 14918:2010 1)

5%1) Mätosäkerhet

Vikt (g) Vikt % Ack. Vikt % passerat

40 mm 116.60 4.8 95.2

30 mm 3.90 0.2 95.0

25 mm 0.00

0,25 mm 2260.00 93.9 1.1

< Fraktion 26.20 1.1 0.0

EN-ISO 17827-1,2:2016*

Siktanalys

Fraktion (mm)

2406.70  100.0

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN

Lars Rosengren, Rapportansvarig

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 
Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.
Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till 
det insända provet. Sida 2 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-007v15

Denna rapport är elektroniskt signerad.



Eurofins Environment Testing Sweden AB
Box 737
531 17 Lidköping

Tlf:     +46 10 490 8110   
Fax:   +46 10 490 8051   

Í%R%^Â!8WV<Î

Analysrapport
Uppdragsmärkn.

Stockholm Vatten & Avfall AB 
Mattias Gustafsson
BGC, STH 470
106 42 STOCKHOLM

AR-17-SL-068710-01

EUSELI2-00420939
Kundnummer: SL7642886

Biokolsprojektet

Provbeskrivning:
Provnummer:

Provet ankom:

Matris:

Utskriftsdatum:

177-2017-04100576

Kol

2017-04-11

2017-04-25

Provtagare Helena Söderqvist

Provmärkning: "Biokol i staden" F3K

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

1.0Provberedning krossning, malning a)EN 14780:2011/EN 15443:2011/SS 
187114:1992/SS 1871

36.9Fukthalt % 10% a)EN 14774-1,2,3:2009 
mod/15414-1,2,3:2011 mod/SS187

47.8Askhalt % Ts 10% a)EN 14775:2009/EN 15403:2011/SS 
187171:1984 mod

30.1Askhalt lev.tillstånd % 10% a)EN 14775:2009/EN 15403:2011/SS 
187171:1984 mod

11.1Flykthalt % Ts 5% a)EN 15148:2009/EN 15402:2011

7.0Flykthalt lev.tillstånd % 5% a)EN 15148:2009/EN 15402:2011

0.045Svavel S % Ts 10% a)SS 187177:1991/EN 15289:2011 
mod/EN 15408:2011 mod

0.029Svavel S lev.tillstånd % 10% a)SS 187177:1991/EN 15289:2011 
mod/EN 15408:2011 mod

0.040Klor Cl % Ts 15% a)EN 15289:2011/EN 15408:2011/SS 
187185:1995

0.025Klor Cl lev.tillstånd % 15% a)EN 15289:2011/EN 15408:2011/SS 
187185:1995

47.7Kol C % Ts 5% a)EN 15104:2011/EN 15407:2011

30.1Kol C lev.tillstånd % 5% a)EN 15104:2011/EN 15407:2011

1.0Väte H % Ts 10% a)EN 15104:2011/EN 15407:2011

4.8Väte H Lev.tillstånd % 10% a)EN 15104:2011/EN 15407:2011

0.54Kväve N % Ts 10% a)EN 15104:2011/EN 15407:2011

0.34Kväve N Lev.tillstånd % 10% a)EN 15104:2011/EN 15407:2011

2.9Syre O (beräknat) % Ts a)EN 14918:2010 annex E/EN 
15400:2011 annex E/ASTM-D

34.6Syre O Lev.tillstånd (beräknat) % a)EN 14918:2010 annex E/EN 
15400:2011 annex E/ASTM-D

41.1C-fix (beräknat) % Ts 7% a)*

25.9C-fix lev.tillstånd (beräknat) % 7% a)*

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 
Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.
Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till 
det insända provet. Sida 1 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-007v15

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Bilaga 2d



Í%R%^Â!8WV<Î

AR-17-SL-068710-01

EUSELI2-00420939

MJ/kg kcal/kg MWh/ton

Kalorimetriskt 
värmevärde

Leveranstillstånd 10.652 2546 2.958

Torrt prov 16.889 4037 4.690

Effektivt 
värmevärde

Konstant volym Lev.tillstånd 9.672 2312 2.686

Konstant volym Torrt prov 16.682 3987 4.632

Konstant volym tp askfritt 31.942 7634 8.870

Konstant tryck Lev.tillstånd 9.613 2298 2.670

Konstant tryck Torrt prov 16.673 3985 4.630

Konstant tryck tp askfritt 31.924 7630 8.865

SS-EN14918/15400/ISO1928 1)

5%1) Mätosäkerhet

Utförande laboratorium/underleverantör:
a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN

Lars Rosengren, Rapportansvarig

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 
Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.
Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till 
det insända provet. Sida 2 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-007v15

Denna rapport är elektroniskt signerad.
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SPECIFICATIONS PYREG® 500 

 

 
 
 

1 Individual components of the PYREG® P-500 module 
All dimensions in mm; subject to changes 

 
A PYREG® P-500 module consists of a PYREG© module container and an exhaust technology container: 
 
 
PYREG© MODULE CONTAINER (9.000 x 3.000 x 2.800; total weight approx. 14 t) 

f Receiver Tank 
f PYREG© reactor 
f Combustion chamber 
f Screw conveyor for ash discharge 

 
EXHAUST TECHNOLOGY CONTAINER (not shown; 3.000 x 3.000 x 2.800; total weight approx. 4 t) 

f High-temperature heat exchanger 
f Field cabinet with automation technology 
f Fan for exhaust gas and combustion air 
f Exhaust gas scrubber (optional) 
f Cooling fan 

 

Combustion chamber 

PYREG® reactor Receiver tank 

Field cabinet 

Discharge 

High-temperature 
heat exchanger 
 

Bilaga 3
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1.1  Receiver Tank 

Bunker with push floor for supplying the input material to the chutes and into the rotary wheel sluices 

at reactor inlet 
Filling opening 1.900 x 1.600, at a height of 2.800 
Volume approx. 2 m³ 
Other Rate time (depending on input material) 

 
1.2  PYREG© reactor 

For heating and carbonisation of the fuel 
Quantity 2 
Size approx. 3.500 x 7.90 x 7.90 

 
1.3  Combustion chamber 

For burning the process gas 
Size approx. 2.400 x 2.000 x 2.450 (incl. stand)  
Weight approx. 4.000 kg 

Other FLOX© burner, pilot / start burner 
 
1.4  Screw conveyor for ash discharge 

For quenching and discharging the ash 
Size approx. 2.700 x 250 
Other Screw conveyor to the rotary wheel sluice; water saturation for quenching of 

ashes/ biochar; 1 x rotary wheel sluice for airproof discharge and backfire 
protection 

 
1.5  High-temperature heat exchanger 

Tube heat exchanger with subsequent ceramic heat exchanger. Heat transfer circulation system with 

plate heat exchanger to interface with heat utilization of customer. Plate heat exchanger is linked to an 

emergency cooling system. 
Tube-HE Working pressure max. 3 bar; transfer surface approx. 1,1 m² 
Ceramic-HE Working pressure max. 3 bar; type Bomat WAR 2G 1064 
Plate-HE Working pressure max. 30 bar; transfer surface 5,51 m² 

 
1.6  Field cabinet with automation technology 

Size approx. 2.200 x 1.200 x 550 
Control Siemens SPS7-300 
Control panel Touchpad Siemens TP1.200 Comfort 

 
1.7  Fan for exhaust gas and combustion air 

Quantity 2 exhaust gas fans; with 3,0 kW and 5,5 kW electric power; connected in series 

 1 combustion air fan; 3,0 kW electric power 

 1 exhaust gas recirculation fan; 3,0 kW electric power 

Other  Controlled by variable-frequency drive from Siemens 
 
1.8  Exhaust gas scrubber, compliant with German emission regulations 17. BImSchV (optional) 

Fully automated NaOH-wet scrubber system, pH-controlled. Including dust- and activated carbon filter. 
Size approx. 1.680 x 3.030 x 3.500 
Support medium VSP; 40 mm, height 1.600 m 



PYREG GmbH  Version 10/2015 

 
 
 
 

 3 

 
2 Site requirements, details and special customer requests 
 

Electricity supply 400 V, 50 A (IEC 60309), min. 16 mm² 
 Consumption max. approx. 100.000 kWh/a 
Pressurised water supply 1/2", system pressure 4-10 bar, frost-proof 
 For drinking-/tap water with tube separator according to DIN 1988; flow ≤ 5 m³/h 
 Consumption approx. 150 m³/a (with scrubbing of exhaust gases approx. 900 m³/a) 
Gas supply LPG tank with regulator > 15 kg/h; according to DVGW TRF burner 

capacity 0 – 200 kW; consumption approx. 1.500 kg/a 
 Other gases possible on request 
Remote maintenance Internet connection (VPN), ADSL, wireless or other dial-up transmission 

(min. 256 kbit/s upload and download speed) 
Exhaust gas chimney From exhaust fan outlet, min. 200 mm diameter: To be delivered by supplier 
Heat transfer Connection to heat transfer circulation system mentioned in 1.5 
Feeding Material handling and/or storage container for filling the input material distributor: 

To be delivered by supplier 
Site Required ventilation with prescribed air change rate for indoor sites (15 times per 

hour, ATEX-compliant) or open positioning 
Assembly space Area per PYREG© module container approx. 9.000 x 3.000 x 2.800 (L/W/H), plus 

exhaust technology container approx. 3.000 x 3.000 x 2.800 (L/W/H) 
(All information with receiver tank; without discharge, chimney, maneuvering area 
for feeding/discharging) 

 Potential assembly space for additional storage unit: 12 m² 
 Potential assembly space for discharge and big bag station example: 6 m³  

Weight approx. 18 t 
Conformity CE and ATEX 

 
On special customer request, a separate and additional input material container will be delivered in order to fulfil 
the requirement for 24 hours of continuous operation 
 
Sound pressure level/ Noise emissions can be adjusted by casing. Typically 41 dB shall be achieved at 10 m 
distance. 
 
On special customer request the warranty will be extended to two years! 
 

3 Performance parameters 
 

Energy input max. 500 kW 
Annual mass flow max. approx. 1850 t original substance (OS) with 50 % DM (always depending on 

input material), with calorific value >10 MJ/kg (OS) 
Conversion rate up to 60 % 
Usable heat up to 150 kWth usable exhaust heat 
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4 Delivery and performance 
In the following you find an overview of the scope of service and delivery PYREG© P-500 module. Divergations from standard of delivery 
caused by operator will be indicated against customer and may cause additional charge.  
 
 
4.1 Project management, engineering /customizing 

f Coordination and definition about the plant design and delivery options 
f Support with applying for approval 
f Consulting and support due to necessary infrastructure and technical interfaces for installation, 

commissioning and system operation 
 
 

4.2 Container module PYREG® P500 
f 1 x bunker with push floor for fuel inlet 
f 2 x input material-dosing screw 
f 2 x twin-screw reactor with double jacket and insulation 
f 1 x combustion chamber with process gas cyclon, FLOX®-burner, start/supporting burner, exhaust 

air cyclone and insulation 
f 2 x rotary wheel sluice (one for purification of process gases and one for discharge) 
f 1 x screw conveyor for discharge incl. saturation for quenching 
f 1 x high temperature-heat exchanger with subsequent ceramic heat exchanger. Additional plate 

heat exchangers for heat transfer circulation system. 
f Switchgear: connection for remote maintenance 
f 2x exhaust gas fan, 1x combustion air fan, 1x exhaust gas recirculation 
f Optional exhaust gas scrubber including 1x dust- and activated carbon filter and 1x exhaust gas 

desulfurisation (see. 1.8)  
 
 

4.3 Functionality test 
f Cold/warm commissioning, functionality test including logging in the PYREG®- production site 

Dörth, Germany 
f Provisional takeover by customer 
f Display ready for delivery 

 
 
4.4 Packaging and transport 

f Free site loaded, due to Incoterms 2010 
 
 
4.5 installation supervision 

f set up and installation of all components (see. p. 2, no. 1.1 - 1.8) 
f Execution of pipework of the system 
f Laying of the cable of the system 
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4.6 Commissioning 
f Warm commissioning including logging of the safety-related functions 
f Training of the operating personnel on-site (2 working days) 
f Basic functionalities of the system, explanation of the process, user guide of the plant 

9 Necessary conditioning of biomass on the input side 
9 Monitoring of temperature and pressure 
9 Instruction to weekly service, safety instructions, behaviour in case of failure, setting off 

the system, starting the plant 
f Test run with on-call service 
f Handover / acceptance  
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5 Main interfaces and requirements 
 

5.1 Inlet biomass into receiver tank 

     required input material properties: 

Calorific value ≥ 10 MJ/kg OS 

Dry matter  ≥ 50 % DS 

Particle size  ≤ 30 mm 

Grain distribution 95 % ≤ 25 mm, ≥ 5 µm 

Nitrogen content ≤ 1 % N total (DS) 

 

5.2 Discharge biochar out of the PYREG®-unit by means of discharge screw 

     required quality discharge material : 

Dry matter  ≥ 70 % 

Particle size  According to input 

Temperature  ≤ 40 °C 

 

5.3 Inlet flange process water 

     required quality process water: 

Diameter ½ " 

flow ≤ 5 m³/h 

Operating pressure ≥ 4, ≤ 10 bar 

Frost protection Frost-proof 

Solids content ≤ 100 mg/l 
BOB5/ COB5 ≤ 0,05/ ≤ 0,1 g/l 

pH-level ≥ 6,5, ≤ 8 

Temperature ≥ 0, ≤ 20 °C 

Water hardness ≤ 10°dH 

Chloride content ≤ 250 mg/l 
Iron content ≤ 0,2 mg/l 
Electrical conductivity ≤ 2.500 µS/cm at 20 °C 

 

5.4 Hot water outlet flange after heat exchanger 

Temperature: approx. 80°C 

 

5.5 Gas connection starting burner 

     Required quality sewage / natural / liquid / biogas: 

Calorific value ≥ 5,8 MJ/kg Nm³ 
Pressure ≥ 50, ≤ 250 mbar  

Temperature ≤ 30 °C 

Moisture ≤ 75 % saturation 

H2S content ≤ 1.000 ppm 
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6 Not included into standard scope of delivery 
 
PIPING FOR 
f Process water 
f Sewage / natural / liquid / biogas 

 
CABLING 
f Cabling of the switchgear to the junction box including if necessary cable trays out of galvanized steel 

sheet 
f Electricity supply to control cabinet and execution of the on-site cabling effort (cable trays, cabling of the 

building) between control rooms and PYREG®-units 
f Communication supply – Wi-Fi, LAN or mobile data for remote maintenance 
f Lightning protection and equipotential bonding 

 
OTHERS 
f Earth and carpentry work, masonry work, breaking work  
f foundation and building  
f separate external chimney (integrated chimney included up to 7 meters) 
f building technology, illumination, ventilation, heating 
f authority required emission measurement 
f disposal of ashes, dust, slack and industrial water 
f acceptances, opinions, approvals 

 
 
 
 
 

7 Optional and available on request 

 
f Discharge conveyor and storage systems for biochar 
f piping process/industrial water 
f piping heating cycle 
f infrastructure for exhaust piping starting at the exhaust gas fan 
f external stack layout 
f Exhaust gas cleaning with activated carbon filters und wet scrubber inclusive control 
f Approval engineering 
f Analytic on demand 
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8 Maintenance plan 

8.1 Security 

f Maintenance work can only be performed by a PYREG professional or by PYREG authorized personnel  

f To ensure safety, the plant must be shut down and cooled completely. During maintenance, the drives 

must be shut down and needs to be protected against re-start. 

f Use the emergency stop button at the control cabinet and secure the button with a lock against (even 

accidentally) re-starting. The emergency lock button puts every engine and drive out of function, except 

of the burning air fan and exhaust gas fans. 

f To replace an engine (as well in case of air and gas fans) the motor protection switch must be 

deactivated and lock-protected against re-start. Use the circuit diagram/ wiring diagram to navigate and 

identify the correct motor protection switch) 
 

8.2 Personal protection equipment 

Upon entering the facility following personal protective equipment is required:  

- Safety footwear 

- Safety glasses 

- Heat protection gloves 

- Respiratory protection 

8.3 Service address 

PYREG GmbH 
Trinkbornstrasse 15 – 17 
D- 56281 Doerth 
Germany 
Tel: +49 (0) 6747 95388 – 0 
Mail: service@pyreg.de 

8.4 Evidence of maintenance 

Performed works regarding maintenance shall be recorded in the operation log 

8.5 Control procedures and testing 

For routine control of System and components a visual inspection of parts or measuring equipment is 
adequate 

8.6 Special tools, equipment and materials 

Grease gun, bearing grease, bearing grease for hot exhaust fan, copper paste for all threads and screws 
on maintenance openings. 
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8.7  Maintenance works and frequency 

Please note, that all works with a shorter frequency of 3 months are to be done by the customer! 

 
Construction Group Position Number 

of Units 
Frequency 
in Months 

Service to be executed 

BG 0 – General Pressure detector 1x 
Exhaust gas exit each 1x 
Reactor 

3 3 Set to “0” (= zero) while plant 
not running 

BG 1 – Reactor Exhaust gas piping 2 3 Cleaning and visual inspection 

BG 1 – Reactor Outer casing 4 6 Cleaning and visual inspection 

BG 1 – Reactor Nozzle air-gun 4 3 Blow out 

BG 1 – Reactor Screws 4 12 Visual inspection 

BG 12 – EMSR Light check control cabinet 1 3 press button, check lights for 
function 

BG 15 – Hot gas cyclone Slag tank 1 0,25 empty and check for 
insulation/sealing 

BG 15 – Hot gas cyclone Ceramic in-liner  2 1 Cleaning and visual inspection 

BG 2 – Burning chamber Slag tank 1 0,25 empty and check for 
insulation/sealing 

BG 3 – Process gas 
cyclone 

Pipe cyclone <-> burner 1 0,25 Cleaning and visual inspection 

BG 3 – Process gas 
cyclone 

Pipe reactor <-> cyclone 2 0,25 Cleaning and visual inspection 

BG 3 – Process gas 
cyclone 

Dust remover inside 
cyclone 

1 0,25 Cleaning and visual inspection 

BG 3 - Process gas 
cyclone 

Rotary valve 1 1 Lubricate bearing 

BG 5 – Entry Entry screws 2 12 Visual inspection 

BG 5 – Entry Check bearing sliding floor  4 6 Visual inspection 

BG 5 – Entry Rotary valve 2 1 Lubricate bearing 

BG 7 – Discharge Opening for cleaning 
Rotary valve at cyclone 

1 1 Cleaning and visual inspection 

BG 7 – Discharge Rotary valve 1 1 Lubricate bearing 

BG 9 – Burner Manometer  1 1 check gas pressure 

BG 9 – Burner Igniter 1 6 Electrodes: cleaning and visual 
inspection 

 


