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Sammanfattning 

Sveriges riksdag har tagit fram 16 miljömål där ett av dem ämnar att minska övergödningen i 
svenska sjöar och vattendrag. Övergödning är bland annat ett resultat från näringsämnen som 
läckt från jordbruk. En lösning på övergödningsproblemet skulle kunna vara att samla upp de 
läckta näringsämnena och återföra dem till åkern. Detta skulle kunna göras med hjälp av biokol 
som adsorbent och syftet med detta projekt är att undersöka dessa möjligheter samt biokolets
struktur. 

Definitionen på biokol är att det är en heterogen kolliknande substans från hållbart framtagen 
biomassa. Den ska även ha ett högt kolinnehåll och användas på ett sådant sätt att den binder 
upp kolet under en längre tid. Biokol framställs genom pyrolys eller förgasning under hög 
temperatur och syrefattiga förhållanden. Syftet med användande av biokol som adsorbent är 
möjligheten att kunna skapa ett kretslopp. Biokolet ska först verka som filter i avrinningsdiken 
vid åkermark för att sedan återföras, mättad med näringsämnen, tillbaka till åkermarken. 

Vid experimenten användes tre olika kol. Ett grillkol och två olika biokol. Strukturen på de 
olika kolen undersöktes med en BET-analys. Analysen av grillkolen gav ett orimligt svar men 
för de två biokolen gavs resultat som ansågs rimliga. Denna analys ger inte ett direkt värde på 
adsorptionsförmåga hos kolen utan behöver verifieras med ett experimentellt framtaget 
samband mellan struktur och adsorptionsförmåga. Ett alternativ till BET-analysen är att göra 
en jodnummeranalys, som ger värden på adsorptionsförmåga för det undersökta ämnet. Denna 
analys utfördes inte praktiskt.  

Två lösningar med olika koncentrationer av Na3PO4 förbereddes och blandades under 
omrörning med de olika kolen. Två olika omrörningstider användes för att kunna undersöka 
uppehållstidens betydelse. Efter omrörning filtrerades proverna för att få bort kol och de olika 
filtraten genomgick en ICP-analys för undersökning av fosforinnehåll. Resultatet som framkom 
av denna analys var att filtraten hade en högre fosforhalt än vad de initiala lösningarna hade. 
Förklaringen till detta antas vara att biokolet redan innehöll fosforföreningar som 
ut. Problemet med ICP-analysen var att den inte kunde detektera i vilken form fosforn var. 
Det gick heller inte att detektera kväve i ICP-analysen då luften runt omkring 
instrumentet innehåller kväve vilken kontaminerar provet och detekteras i analysen. En 
alternativ metod till ICP är att använda spektroskopi som dels kan detektera kväve men även 
olika former av fosfor- och kväveföreningar. 

Slutsatsen var att analys av biokols adsorptionsförmåga är att den är komplex. BET-analys är 
en bra metod för att visa struktur på kolen men jodnummer kan vara ett bättre alternativ för att 
direkt hitta ett värde på kolets adsorptionsförmåga. För analys av lösningar fungerar ICP enbart 
för fosfor och därför skulle spektroskopi kunna vara ett bättre alternativ då det kan detektera 
kväve samt olika former av föreningar. 



2 

Abstract 

The aim of this project is to create a deeper understanding of biochar’s ability to adsorb 
nutrients. In the long run the aim is to find a way to use the most suitable structures of biochar 
for a maximum adsorption of different kinds of nutrients. The objective of this project is to 
find, through case studies and practical experiments, an effective method to examine and 
analyze the structure of biochars and their ability to adsorb nitrates and phosphates. 

The conclusion of the project was that analysis of the biochar’s ability to adsorb is a complex 
matter. The BET-analysis is a good method to find the structure of the biochar. However, iodine 
number analysis could be a better alternative to directly find a value on the biochar’s ability to 
adsorb. The ICP-analysis of the solutions only works for phosphor, therefore spectroscopy 
would be a better alternative since it also can detect nitrogen and the different compounds.   
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Introduktion 

Klimat- och miljöfrågor är idag diskussionsämnen som i allra högsta grad är relevanta. Olika 
varianter av mål och åtgärder världen över har satts upp för att minska den klimatpåverkan som 
sker idag. I Sverige har riksdagen beslutat om att sträva efter ett antal miljömål för att kunna 
arbeta för att arbeta mot en bättre miljö. Ingen övergödning är ett svenskt miljömål som handlar 
om att näringsämnen inte ska ha negativ påverkan på varken människor eller natur, främja 
biologiskt mångfald men även se till att skapa möjligheter för att kunna bruka mark och vatten, 
på ett hållbart sätt.1 Övergödning är idag ett stort problem i Sverige och beror till stor del på 
överflöd av näringsämnen i mark och vatten. Östersjön är hårt drabbat och mycket av 
övergödningen där beror dels på utsläpp av kväveoxider i luften men framför allt på läckage 
av förorenat vatten från bland annat jordbruk och reningsverk.2

Då problemet beror på föroreningar i både luft och vatten kan lösningarna komma att se olika 
ut. Inom jordbruket tillsätts näringsämnen aktivt på åkrar genom konstgödsling för att få en 
snabbare och effektivare tillväxt av grödor. Dessa tillsatser av näringsämnen är uppenbart 
negativ för miljön då den har en påverkan på övergödningen. En snabb lösning på problemet 
är att helt enkelt minska mängden tillsatta näringsämnen. Detta kommer dock att leda till ett 
mindre effektivt jordbruk.3 En annan, något mer komplicerad lösning, skulle kunna vara att 
försöka återföra de näringsämnen som tidigare läckt från åkrarna. Denna lösning skulle kunna 
leda till att effektiviteten kan bibehållas men användningen av näringsämnen kan minska då 
det som läcker till vattnet kan återföras till åkern igen.  

De ämnen som utgör det största problemet med övergödning är kväve och fosfor och det är 
alltså dessa ämnen som är viktigast att minimera.4 Det finns olika typer av material som kan 
användas som adsorbenter för att ta upp dessa ämnen, bland annat olika typer av aktivt kol.5

För att skapa en typ av kretslopp skulle det vara fördelaktigt att använda biokol som adsorbent 
av näringsämnen. Biokolet är en sorts kol som kommer från förnyelsebara källor, till exempel 
trädgårds- och jordbruksavfall.6 Om biokolet mättas med näringsämnen genom att fungera som 
ett filter av avrinningsvattnet från jordbruksmarken, kan den sedan tillföras till åkermark för 
att använda de näringsämnen som läckt från åkern i ett tidigare skede. Dessutom verkar 
biokolet som jordförbättrande medel i och med att den binder näringsämnen så de blir 
svårlösliga i vatten och läckaget av näringsämnen minskar. Vid användning av biokol som 
adsorbent kan då näringsämnen återföras till jordbruksmarken.7 Strävan ska vara att ha biokol 

1 Naturvårdsverket. Ingen övergödning. 2017.  
2 Ibid.  
3 Jordbruksverket. Jordbruket och övergödningen. 2016. 
4 Jordbruksverket. Jordbruket och övergödningen. Jönköping, 2015, s. 1 
5 Ramos Rodrı́guez, Gara. Nitrate and phosphate removal from aqueous solutions by biochar and agro-forestry 
residues. Stockholm: Kungliga Tekniska Högskolan, 2012, s. 15 f
6 Schmidt, Hans Peter et al. European Biochar Certificate - Guidelines for a sustainable production of biochar.
Arbaz: European Biochar Foundation (EBC), 2016, s. 6
7 Skytte af Sätra, Jonas. Biokol som jordförbättring i en mineraljord. Alnarp: Sveriges lantbruksuniversitet, 
2010, s. 10 ff 
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som adsorberar största möjliga mängd av de ämnen som bidrar till övergödning för att kunna 
samla upp läckande ämnen på ett effektivt sätt. 

Syfte och mål

Syftet med projektet är att få en djupare förståelse för biokols förmåga att adsorbera 
näringsämnen och att på längre sikt kunna bidra till att hitta de bäst lämpade strukturerna för 
maximal upptagning av olika ämnen.  

Målet med projektet är att, genom litteraturstudier samt egna experiment, kunna finna en 
effektiv metod för undersökning och analys av olika strukturer av biokol och dessas 
adsorptionsförmåga för nitrater och fosfater. 

Metod 

Som en bakgrund till arbetet och experimentet gjordes litteraturstudier för att beskriva vad 
biokol är och hur det framställs samt vad adsorption är. För att uppnå syfte och mål gjordes 
även litteraturstudier på tidigare experiment som bedömdes vara relevanta för projektet. Detta 
för att avgöra vilka metoder som fungerat bra och då kunna använda delar av dessa i projektet, 
men även för att identifiera metoder som inte fungerat tidigare och analysera om det är vettigt 
att testa dessa eller inte. De fallstudier som gjorts är bland annat på tidigare masteruppsatser 
från olika universitet där biokol och liknande hade undersökts laboratoriskt men även tillämpat. 
En forskarrapport om biokols förmåga att adsorbera pesticider granskades också i syfte att se 
paralleller mellan dessa och näringsämnen. Analysmetoder förklarades också, både sådana som 
kom till att användas i denna rapport, men även alternativa metoder som inte varit möjliga att 
testa i detta specifika projekt.  

När all bakgrundsinformation hämtats planerades experimenten. Experimenten delades upp i 
två grenar. En del var undersökning av biokolets struktur och den andra delen var undersökning 
av biokolets adsorptionsförmåga. Den data som framkom från experimenten analyserades och 
ett resultat drogs huruvida både de testade och de otestade metoderna lämpade sig som 
analyseringsmetoder för biokols adsorptionsförmåga som sambandet med dess struktur.

Källor som använts till denna rapport har varit blandade. Främst har publicerade läroböcker 
och rapporter från olika universitet använts, främst då masteruppsatser. Då användande av
biokol som en adsorbent inom kemin för näringsämnen är ett relativt nytt påfund finns det inte 
så många vetenskapliga källor på det specifika ämnet, men de källor som använts har bedömts 
som trovärdiga och viktiga för genomförandet av detta projekt. För beskrivning av kemiska 
och fysiska fenomen och analysinstrument har främst läroböcker använts med viss 
komplettering från internetkällor som bedömts som trovärdiga. 
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Bakgrund 

Biokol 

Biokol är ett material mycket liknande träkol och är oftast framtagen genom pyrolys. För att få 
klassificeras som biokol av den europeiska biokolcertifieringen ska den vara är en heterogen 
kolliknande substans från hållbart framtagen biomassa så som trädgårdsavfall, jordbruksavfall 
och dylikt. Biokolet ska ha ett högt innehåll av aromatisk kol och mineraler. Den ska också 
användas på ett sätt så att det tar lång tid för kolet att brytas ner till CO2, det vill säga inte 
användas till exempelvis förbränning.8

Biokolet har en stor ytarea med hög ytladdningsdensitet och poröst inre. Det finns polära och 
ickepolära säten vilket gör det möjligt för både organiska molekyler och olika näringsämnen 
att binda till kolen.9 På grund av dess förmåga att hålla kolatomerna bundet i fast form under 
lång tid och möjligheterna att binda näringsämnen till dess yta har biokolet många 
tillämpningar och användningsområden. Den mest utspridda användningen är för att öka 
jordens förmåga att binda och hålla kvar näring till växterna inom jordbruk. I detta 
sammanhang blandas biokolet upp med annan jord och förhindrar därmed att näringsämnen 
från gödsling urlakas med nederbörden. I vissa fall mättas biokolet med näringsämnen innan 
den tillförs jorden. Detta framförallt på platser där konstgödsling inte är lika vanligt eller finns 
att tillgå. Den tillförs då näringsämnen via utspätt urin.10 Denna rapport kommer att fokusera 
på användningen av biokol som filter vid avrinningsdiken från jordbruk. Det skulle sedan 
finnas möjlighet att denna biokol, mättad på näringsämnen från filtrering, förs till 
jordbruksmarken och där verkar som gödsling. Näringsämnena förs därmed tillbaka till 
jordbruket där de gör mest nytta och förhindras från att bidra till övergödningen av sjöar.

Tillverkning av biokol 

Tillverkning av biokol sker genom upphettning, men inte förbränning, av biomassan med 
mycket begränsad tillgång eller ingen syre. Detta för att separera kolet från lättflyktiga gaser 
såsom CO2, H2, CO, CH4 och liknande.11 Denna process kallas termisk nedbrytning och sker 
oftast genom pyrolys eller förgasning. Båda dessa metoder kan användas för att tillverka biogas 
som kan användas vid uppvärmning och eltillverkning eller som fordonsbränsle.12

Pyrolys 

Pyrolys är en termokemisk process där biomassa hettas upp under syrefattiga förhållanden där 
långa kolkedjor så som cellulosa och lignin bryts ner till kortare kolkedjor och pyrolysgas 

8 Schmidt et al., s. 6 
9 Ramos Rodrı́guez, s. 15 f
10 BBC. The Secrets Of Eldorado - Terra Preta. London, 2004.
11 Ramos Rodrı́guez, s. 15
12 International Biochar Initiative. Biochar Technology. 2017.
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bildas. Denna gas består av bioolja och syntesgas. Syntesgas innehåller i sig själv 
, CO2, H2, CO och CH4, och kan användas till uppvärmning, elproduktion eller till 

andra kemiska processer om den separeras till dess olika beståndsdelar.13 Temperaturen
som pyrolysen genomförs under påverkar resultatet av biokol och syntesgas. Vid hög 
temperatur tvingas mer flyktiga gaser ur biomassan vilket leder till att den erhållna biokolet 
har en högre andel stabilt kol. Vid lägre temperaturer är det då mer flyktiga ämnen kvar i den 
fasta biokolet. Temperaturen påverkar även värmeöverföringshastigheten i den fasta 
biomassan. Vid högre temperatur är även värmeöverföringshastigheten högre vilket 
betyder att det går fortare för värmen att ta sig in i varje enskild bränslepartikel och starta 
pyrolysprocessen.14

Det finns två olika sorters pyrolys beroende på vilken värmeöverföringshastighet som uppnås 
i biomassan. Snabb och långsam pyrolys. Partikelstorleken och trycket påverkar 
också produkterna av pyrolysen. Större partiklar och högt tryck producerar mer biokol och 
mindre partiklar och låga tryck producerar mer syntesgas och bioolja.15 Biokolets
struktur och sammansättning ser olika ut beroende på sammansättningen av biomassan 
som matas in i pyrolysen. Dess olika sammansättning kan ha olika effekt på biokolets 
förmåga att absorbera nitrater och fosfater.16

Förgasning

Förgasning är en process med mål att fast eller flytande ämnen ska omvandlas till 
gasform. Biomassa är ett material som kan omvandlas till biogas och användas som bränsle 
till fordon, värme- eller elproduktion. Förgasningen sker med luft, syre, vattenånga, 
koldioxid eller en blandning av dessa. Om målet är att skapa syntesgas måste förgasningen 
ske utan luft, den kan dock ha en tillförsel av syre. Som biprodukter till denna process 
bildas tjära och kol. Om inflödet till processen är biomassa som är hållbart framtagen 
såsom trädgårdsavfall är kolen som bildas biokol.17

Biokol som adsorbent för kretslopp av näringsämnen 

För att biokol ska kunna bidra till ett kretslopp inom jordbruket är idén att ett biokolsfilter ska 
placeras så det fångar upp urlakat vatten innehållande näringsämnena kväve och fosfor. Detta 
för att minimera läckaget till sjöar och vattendrag (och på sikt Östersjön). När filtret är mättat 
med dessa näringsämnen ska biokolet föras till åkermarken. Där ska den verka positivt 
för grödorna då kol har jordförbättrande egenskaper och näringsämnena ökar effektiviteten 
för grödornas tillväxt. Detta är en del av ett kretsloppssystem som syftet för rapporten 
grundas i. Om biokolet som används i filtret dessutom har sitt ursprung i rester från 
jordbruket blir även 
13 Höök, Mikael. Förgasning. Uppsala: Uppsala Universitet, 2012. 
14 Gustafsson, Mattias. Pyrolys för värmeproduktion, Biokol - den primära biprodukten. Gävle: Högskolan i 
Gävle, 2013, s. 17
15 Ibid, s. 18 f 
16 Höök, Mikael. Förgasning. Uppsala: Uppsala Universitet, 2012. 
17 Liliedahl, Truls, and Krister Sjöström. Fokus Förgasning av biomassa - en sammanställning. Stockholm: 
Kungliga Tekniska Högskolan, n.d.,  
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det ett del av ett slutet kretslopp. Teoretiskt skulle dessa kretslopp kunna vara centrerat kring 
ett jordbruk men kan även skalas upp och fortfarande betraktas som kretslopp.18 19 

Adsorption 

Adsorption är ett kemiskt process där ett fast ämne, en adsorbent, tar upp ämnen i vätske- eller 
gasform genom att partiklar av dessa fäster på adsorbenten. Adsorbenter kan se ut på olika sätt 
men generellt är ett ämne med stor ytarea per viktenhet en bra adsorbent. Det finns olika typer 
av adsorption. Fysisorption vilket är en typ av adsorption där gas- eller vätskepartiklar fastnar 
på adsorbenten på grund av van der Waals-krafter och denna adsorption är relativt lätt att bryta 
upp, då denna typ av bindning inte är särskilt stark. Den andra typen av adsorption är 
kemisorption vilket är när gas- och vätskepartiklar fastnar på adsorbenten som kovalenta 
bindningar, dvs att de delar på elektroner, och denna typ av adsorption är svårare att regenerera 
då dessa bindningar är relativt starka. Kemisorption kan enbart bilda ett lager på en adsorbents 
ytarea medan det är möjligt med fler lager på ytan om de binds genom fysisorption.20 

Tidigare experiment 

Tidigare experiment som undersökt biokols adsorptionsförmåga av nitrater och fosfater har 
gjorts på olika sätt. I en masteruppsats som gjordes på KTH av Gara Ramos Rodríguez 
undersöktes adsorptionsförmågan hos olika typer av organiskt material. För att ta reda på 
adsorptionsförmågan hos de olika materialen blandades olika lösningar innehållande destillerat 
vatten och nitrater respektive fosfater för att sedan mixas med de olika organiska materialen. 
Uppehållstiden var på två minuter för respektive prov innan proven filtrerades för att se om 
lösningens innehåll av nitrater eller fosfater hade minskat genom adsorption till kolmaterialet. 
Efter detta analyserades lösningarna i en kromatograf för att kunna se innehållet av nitrater och 
fosfater. De olika ämnenas struktur undersöktes med hjälp av en BET-analys för att få reda på 
porvolym, pordiameter och ytarea. Jodnummer för de olika ämnena användes också som metod 
för att ta reda på deras strukturer. Detta var främst för att undersöka sambandet mellan 
adsorbentens struktur och dess adsorptionsförmåga.21 

Slutsatsen av denna rapport var att adsorptionsförmågan var väldigt olika beroende på 
adsorbent (organiskt material) och generellt togs även fosfater upp bättre. Värdena på 
adsorption av kväve ansågs inte rimliga då det i vissa fall fanns mer kväve i filtratet än i den 
initiala lösningen och det diskuterades att det var för att det organiska materialet redan hade 
kväveföreningar på sin yta innan själva experimentet, alternativt att analysmetoden på filtraten 

                                                 
18 Hansson, Torbjörn et al. Filtermaterial mot kemikalieläckage. Alnarp: Sveriges lantbruksuniversitet, 2014. 
19 Krasniqi, Era. Biokol som åtgärd mot klimatförändringar. 2015. 
20 Coulson, J M et al. Chemical Engineering - Particle Technology & Serparation Processes. Vol. 2. Oxford: 
Elsevier, 2002, s. 971 
21 Ramos Rodríguez 
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inte var optimal för detektering av just kväve, då det fanns problem med störningar av kvävet 
i luften.22

Det har även gjorts tidigare experiment där adsorption på biokol har tillämpats och då använts 
som filter. I en rapport skriven av Malin Mellhorn diskuteras det huruvida biokolets ytladdning 
kan försvåra adsorptionen av de negativt laddade nitraterna och fosfaterna. En lösning som 
presenterades i rapporten var att bilda bryggor med positiva joner mellan biokolet och 
nitraterna och fosfaterna men detta prövades inte.23

I ett annat experiment gjort av Oscar Hassby är målet att rena dagvatten från nitrater och 
fosfater med hjälp av biokol. Metoden för att minska kväveinnehållet är nitrifikation och 
denitrifikation, dvs. omvandla nitraterna till kvävgas, och metoden för att minska fosfaterna är 
adsorption på biokolet. I denna rapport betonar författaren att biokolets innehåll av 
magnesiumoxidgrupper är betydande då fosfater enkelt kan byta plats med dessa grupper och 
på så sätt adsorberas av biokolet.24

Ett annat experiment som gjordes av Mats Larsbo, Elisabeth Löfstrand, David van Alphen de 
Veer och Barbro Ulén studerades biokols förmåga att kunna adsorbera pesticider. I dessa 
experiment blandades jord-biokolsblandningar i olika halter med en pesticid- och vattenlösning 
för att sedan skakas ett dygn i rumstemperatur. Sedan centrifugerades proverna och vätskan 
analyserades för att se om pesticidhalten hade minskat i lösningarna. Analyser av lösningarna 
gjordes blanda annat med hjälp av spektrometer och jonkromotografi och slutsatsen var att jord 
med högre halt biokol adsorberade pesticider bättre än jord med mindre innehåll av biokol.25

22 Ramos Rodríguez 
23 Mellhorn, Malin. Biokol som filtermaterial i anslutning till dränering av åkermarksdiken. Uppsala: Uppsala 
universitet, 2015. 
24 Hassby, Oskar. Biokol för rening av kväve och fosfor ur dagvatten i Segeåns avrinningsområde. Lund: Lunds 
universitet, 2014.
25 Larsbo, Mats et al., ”Pesticide leaching from two Swedish topsoils of contrasting texture amended with 
biochar.” Journal of Contaminant Hydrology, 2013.
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Experiment 

BET-metoden 

BET (Brunauer, Emmet and Teller) är en analysmetod som används för att mäta provets 
specifika ytarea, porernas diameter samt porernas volym. Först avgasas provet genom att 
värmas och bli utsatt för ett sug som skapar ett vakuum så att alla gaser lämnar provet. Sedan 
adderas kväve till provet för att detta ska adsorberas på provets yta genom fysisorption. 
Därefter mäts mängden kväve som adsorberats av provet vid olika tryck på intervall som är 
förinställda på maskinen. Detta görs vid temperaturen för flytande kväve (77 K). Utifrån 
volymen kväve som adsorberats vid de olika trycken och vikten av provet efter avgasningen 
kan den specifika ytarean, med porerna inkluderat, av provet beräknas.26

Denna typ av analys grundas på BET-teorin, vilken menar att gasen adsorberas med hjälp av 
van der Waals-krafter till provytan. Gasen antas först adsorberas i ett monomolekyllager på 
provet och det är utifrån detta antagande beräkningen av den specifika ytarean kan beräknas. 
Därefter adsorberas gasen i multimolekyllager på provet.27 Då provet inte kan adsorbera mer 
kväve inleder maskinen desorption av provet. Då avlägsnas kvävet från provet och mängden 
kväve i provet mäts än en gång vid olika tryck. Denna desorption och adsorption av kvävgas 
gör det möjligt att bestämma ytarean på provet men även porernas diameter, volym och kvävets 
fördelning på provet.28

Jodnummer 

Jodnummer är ett sätt att mäta adsorptionsförmågan hos olika ämnen och är ett värde på hur 
många gram jod som adsorberas av 100 gram av det ämnet som önskas analysera. Det betyder 
att ju större jodnummer desto större kapacitet för adsorption har ämnet. Denna analys utförs 
oftast på fetter och oljor, men har även använts för att analysera aktivt kol och biokol.29

För kol inleds experimentet med att blanda iordning olika lösningar. De lösningar som görs 
iordning är saltsyralösning, natriumtiosulfat, kaliumjodatlösning, en stärkelselösning och en 
standardiserad jodlösning. Sedan behöver kolet mortlas om det inte redan är i pulverform samt 
torkas i en ugn. För att få ett säkert resultat är det bra att ta fler prover ur samma kolprov för 
undersökningen av kolets jodnummer. Saltsyralöningen tillsätts i kolprovet och värms upp så 
att det kokar. Sedan kyls det ner till rumstemperatur innan den standardiserade jodlösningen 
tillsätts och provet skakas för att få en ordentlig omblandning för att sedan filtreras. 
Natriumtiosulfat titreras sedan ner i filtratet tills att det får en blekgul färg, då stärkelse tillsätts 
provet för att sedan fortsätta titreringen tills provet är genomskinligt igen. Det är viktigt att 
notera mängden natriumtiosulfat som används. Med hjälp av beräkningar på förhållandet 

26 Particle Analytical. BET. 2017.
27 Matshitse, Refilwe. Brunauer-Emmett-Teller (BET) surface area analysis. Grahamstown, u.d.
28 Particle Analytical. BET. 2017.
29 Encyclopaedia Britannica. Iodine value. 1998.
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mellan det testade kolets massa och den mängd natriumtiosulfat som tillsatts kan jodnumret för 
det specifika kolet tas fram.30 

Spektroskopi 

Spektroskopisk analys är ett verktyg som använder olika ämnens förmåga att absorbera olika 
specifika våglängder för att kunna undersöka innehållet i olika lösningar och utseendet av olika 
ytor. Lampor med olika våglängder används för att detektera olika ämnen i en lösning.31 För 
att kunna detektera nitrater behövs en lampa som emitterar ljus med våglängd 313 nm för nitrat 
(NO3

-) och 360 nm eller 280 nm för nitrit (NO2
-).32 Då dessa ämnen blir utsatta för ljus med en 

specifik våglängd absorberar lösningen en del av ljuset. På andra sidan av provet finns en 
detektor och en datamätare. Utifrån våglängderna som fångas upp av detektorn kan 
koncentrationen av olika ämnen i lösningen mätas. De våglängder som är svagare har 
absorberats av lösningen vilket betyder att deras motsvarande ämnen finns i lösningen. Utifrån 
styrkan på den delvis absorberade våglängden kan en koncentration av det motsvarande ämnet 
beräknas. På detta sätt kan lösningens innehåll och koncentration av olika ämnen bestämmas.33  

ICP 

Inductively Coupled Plasma - Atomic Emission Spectroscopy (ICP-AES) är ett instrument som 
kan användas för att bestämma innehållet av specifika grundämnen i ett prov. Maskinen drivs, 
i många fall, av argongas som vid upphettning bildar en plasma. Genom induktion av 
elektricitet i argongasströmmen bildas joner som kan komma upp i mycket höga temperaturer 
(ungefär mellan 6 000 K och 10 000 K) och vid dessa temperaturer kan innehållet av ett 
specifikt grundämne i ett prov bestämmas. Detta är för att grundämnen vid dessa höga 
temperaturer ger ifrån sig ljus i en karaktäristisk våglängd som kan mätas i instrumentet. 
Mängden ljus som detekteras kan bestämma halten av det ämne som eftersöks.34  

I plasman tillsätts proven av det som önskas analysera i små vätskedroppar som direkt 
omvandlas till aerosol (partiklar i luft). Provets innehåll av, troligtvis, flera olika grundämnen 
skickar ut ljus med olika våglängder. Detektorer fångar upp dessa ljus vilket betyder att en 
provtagning kan ge resultat av flera olika grundämnen i ett prov på en gång. För att ämnena 
ska kunna detekteras brukar lägstanivån för ämnets halt vara omkring en μg/L vatten.35 

Detta instrument fungerar vid detektering av fosfor men detektering av kväve är svårare. Detta 
beror på att när provet tillsätts blandas det med luften i maskinen vilket naturligt innehåller 

                                                 
30 ASTM International. Standard Test Method for Determination of Iodine Number of Activated Carbon. West 
Conshohocken, PA: ASTM International, 2006. 
31 Skoog et al., Principles of Instrumental Analysis, Fourth Edition. Rochester, NY: Saunders College Printing, 
1992, s. 123 f 
32 Ibid, s. 155 
33 Ibid, s. 138 ff 
34 Ibid, s. 235 f 
35 ALS. Analystekniker. 2016. 
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kväve och resultatet på provets innehåll av kväve blir då lätt fel då även luftens kväve detekteras 
i provet. Detta betyder att ICP-AES inte kan användas för att analysera halten av kväve i 
vattnet.36 37

Material och metod för experiment

Vid de experimenten som gjordes använde tre olika typer av kol. De kol som användes var helt 
vanligt grillkol och två olika sorter av biokol. De biokol som användes kommer från Stockholm 
Vatten och avfalls anläggning i Högdalen utanför Stockholm, där ett pilotprojekt om biokol 
har gjort att det funnits tillgång till en pyrolysmaskin (PYREG 500).

Material 

Grillkolen som användes var helt vanlig grillkol, som går att hitta i en dagligvaruhandel. 
Innehållet i grillkolen var 3 % aska, 7 % fukt och 83 % kol. Biokolet som användes var 
producerat i en pyrolysmaskin under ett temperaturintervall på 350-700 °C och med mycket 
begränsad tillgång på syre med ett undertryck på 50 Pa. Inmatningen i pyrolysmaskinen skedde 
med en skruv. Ett av biokolet tillverkades av stubbar och liknande material som krossades 
innan pyrolys och har troligtvis ett relativt högt innehåll av aska. Tillverkningsmaterialet 
förvarades på ett sätt så att det fanns risk för kontamination av grus, sand och sten. Det andra 
biokolet som användes tillverkades av diverse trädgårdsavfall som flisats innan pyrolys och 
innehåller troligtvis relativt låg halt aska. Detta på grund av tillverksmaterialet och för att det 
förvarades på ett sätt som minskade risken för kontamination av grus, sand och sten.  

Metod för BET-analys 

BET-analysen i detta projekt gjorde i en BET-ASAP-2010. Proven förbereds genom att mortla 
dem så att de blir mer homogena vilket är ett krav för att BET-analysen ska gå att genomföra. 
Därefter placeras ungefär 1 gram av provet i provbehållaren. Sedan placeras ett glasrör i 
behållaren som sedan sluts med en kork. Behållaren vägs både innan och efter att provet 
placerats i den. När detta är klart placeras behållaren i maskinen för avgasning. Värmemanteln 
sätts på kring botten av behållaren och en termos med flytande kväve kopplas in. Provet får 
sedan stå och avgasas till dess att vakuum är nästintill uppnått. Då placeras behållaren i 
analysdelen av maskinen. Därefter analyserar maskinen provet i cirka 4 timmar och ger digitala 
svar på en dator kopplad samman med maskinen. 

För det första provet, som var grillkol, tog avgasningen lång tid, över två dygn. De andra två 
proven torkades innan avgasningen i en ugn för att förkorta tiden för avgasningen då mindre 
vätskehalt i proven avkortar avgasningstiden. Tiden förkortades markant och proven blev 

36 van de Wiel, Henk J. Determination of elements by ICP-AS and ICP-MS. Bilthoven: National Institute of 
Public Health and the Environment, 2003, s. 9
37 PerkinElmer. Preparing Your Laboratory for the Optima 8000 ICP-OES Spectrometer. Waltham:
PerkinElmer, 2011, s. 3
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avgasade på mindre än 6 timmar. För dessa prov tog dock analysen längre tid än för provet 
med grillkol. Provet med biokol utan aska tog längst tid, ca 16 timmar. Se tabell 1 för ytarea 
och porstorlekar.  

Tillvägagångssätt för experiment

För att undersöka adsorptionsförmågan hos de olika kolen analyserades olika tidigare liknande 
experiment för att sedan designa en testmetod som genomfördes. Till en början förbereddes två 
lösningar med natriumfosfat (Na3PO4) med olika koncentration. Den första lösningen (lösning 
1) var en mer utspädd lösning med 8,20 mg natriumfosfat per 1 liter avjoniserat vatten. Detta
ger en koncentration på 4,75 mg PO4

3-/L vatten vilket motsvarar 1,55 mg P/L vatten. Den andra
lösningen (lösning 2) var mer koncentrerad med en koncentration på 42,00 mg natriumfosfat
per 1 liter avjoniserat vatten. Detta ger en koncentration på 24,33 mg PO4

3-/L vatten vilket
motsvarar 7,93 mg P/L vatten.

Därefter placerades 1 gram kol tillsammans med 25 ml av den ena lösningen i en bägare och 
placerades på en magnetomrörare. Två olika omrörningstider användes för både lösningarna, 
5 minuter respektive 2 timmar. När lösningarna och kolet rörts i den tid deras respektive tid 
filtrerades kolet bort med hjälp av filterpapper. Därefter placerades filtratet i provrör med kork. 
När alla prover var filtrerade späddes de med 5 % salpetersyra (HNO3) i vatten så att 
koncentrationen av natriumfosfat var 1-10 mg/L vatten. Detta innebar att filtraten från lösning 
1 blandades med salpetersyralösningen enligt 1:5 så att 10 ml prov erhölls. Lösning 2 blandades 
1:10 med salpetersyran så att 10 ml prov erhölls. Detta gjordes även på två blankprov av lösning 
1 och 2. Totalt gav detta 14 prover. För vissa prover analyserades även filtraten utan att blanda 
dem med salpetersyra för att undersöka om spädningen gav någon skillnad på analysresultatet. 
Efter att alla lösningar förberetts genomgick de en ICP-analys. Totalt skickades 20 prover på 
analys. Se tabell 2 och 3. 

Data

Resultat från BET-analys 

Se appendix för adsorptionskurvor för de olika kolen. 

Tabell 1: Data från BET-analysen av de olika kolproven som använts. 
Prov BET - Ytarea 

[m2/g]
Genomsnittlig 
pordiameter [nm]

Porvolym [cm3/g]

Grillkol* 3,913 ± 0,123 52,677 0,00572
Biokol med aska 72,032 ± 1,041 7,142 0,0305
Biokol utan aska 85,984 ± 1,442 31,544 0,0131

*Reservation för orimliga värden för detta prov. Se analys.
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Resultat från ICP-analys

Tabell 2: Data från ICP-analysen av proverna som gjort med Lösning 1. 

Kol Uppehållstid 
[min]

Koncentration av P, 
rådata [mg/L]

Koncentration av P, 
behandlad data [mg/L]

Referensprov - 0,266 1,329

Referensprov* - 1,374 1,374

Grillkol 5 0,267 1,335

Biokol med aska 5 0,836 4,179

Biokol utan aska 5 0,580 2,901

Biokol utan aska* 5 3,774 3,774

Grillkol 120 0,323 1,613

Biokol med aska 120 1,009 5,045

Biokol med aska* 120 5,400 5,400

Biokol utan aska 120 0,569 2,844

Biokol utan aska* 120 3,366 3,366

*Prover som inte spätts med salpetersyra inför ICP-analys

Tabell 3: Data från ICP-analysen av proverna som gjorts med Lösning 2. 

Kol Uppehållstid 
[min]

Koncentration av 
P, rådata [mg/L]

Koncentration av P, 
behandlad data [mg/L]

Referensprov - 0,911 9,115
Referensprov* - 10,131 10,131

Grillkol 5 0,898 8,982

Biokol med aska 5 1,126 11,258

Biokol utan aska 5 1,038 10,380
Grillkol 120 0,889 8,890

Biokol med aska 120 1,201 12,013

Biokol med aska* 120 13,758 13,758

Biokol utan aska 120 1,032 10,318

*Prover som inte spätts med salpetersyra inför ICP-analys
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Analys 

De resultat som framkommit från litteraturstudier och experiment kan tolkas som att biokol är 
svårt att analysera. Detta gäller både biokolets struktur, dess adsorptionsförmåga och 
sambanden mellan dessa. Antal studier på biokol är relativt begränsade jämfört med andra 
likanande material, till exempel aktivt kol. Detta då biokol som förnyelsebart filtermaterial är 
relativt nytt i vårt samhälle.  

Från BET-analysen framkom det att alla material inte gick att analysera. För grillkolen blev 
resultatet orimligt litet (3,913 m2/g) och orimligheten stärktes med att adsorptionskurvan för 
grillkolet inte fick den form som eftersträvas vid denna typ av analys, vilket är den formen som 
framkom av analyserna av de båda biokolet. Se skillnaden på kurvornas former i appendix 1-
3. Denna felaktiga analys kan bero på att kväve inte är det optimala ämnet att använda som 
adsorptionsmedel vid analys av kol. Då kol generellt har stora ytareor kan det vara bättre att 
använda koldioxid (CO2) som adsorptionsmedel för vissa kolprover. Detta är dock inte möjligt 
att göra då det inte fanns möjlighet att använda en BET-maskin som använder CO2 som 
adsorptionsmedel.38 Värdena på grillkolens porvolym och pordiameter är inte heller 
tillförlitliga då analysen inte fungerade för grillkolen. 

Analysen av biokolet gav mer klara resultat. BETn fungerade för dessa även med kväve som 
adsorptionsmedel. Ytarean blev större för det biokolet som innehåller mindre aska. Detta kan 
bero på att askan i sig inte har en stor ytarea och då den är en större andel i biokolet med mer 
aska blir den totala ytarean av detta biokol bli mindre än för biokolet med lägre askinnehåll. 
Skillnaden i storleken på pordiametern antas vara av samma anledning. Porvolymerna var 
relativt lika trots den större skillnaden på diameter. Detta antas vara på grund av att biokolet 
utan aska har större men färre porer. Detta skulle dock behöva styrkas genom att göra fler 
prover då endast två prover kan anses vara otillräckligt för att ge ett tillförlitligt resultat. Det 
som också uppmärksammades vid analyserna var att analystiden för det kolet med högre ytarea 
tog längre tid, vilket antas bero på att mer kväve behöver adsorberas för att täcka ytarean. 

Även för att kunna utvärdera kolets adsorptionsförmåga skulle fler prover behövas. Då skulle 
samband mellan ytarean eller porvolym och kolens adsorptionsförmågor kunna hittas. Utan ett 
tydligt samband är denna analys inte relevant för att hitta ett fungerande biokol i och med att 
BET-analysen endast undersöker strukturen och inte den direkta adsorptionsförmågan. En 
alternativ metod för att få ett mått på den direkta adsorptionsförmågan skulle kunna vara 
jodnummeranalys då denna analys mäter den direkta adsorptionsförmågan av jod hos de 
analyserade materialen. Denna metod testades dock inte experimentellt. 

Resultaten från ICP-analysen visade att filtraten efter biokolsbehandling innehöll mer fosfor 
än de initiala lösningarna, vilket var ett resultat som var tvärtemot det som förväntades. En 

                                                 
38 Bartholomew, C H. et al. Fundamentals of Industrial catalytic processes. 2 uppl. Hoboken, NJ: Wiley- 
Interscience, 2005, s. 126 
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trolig förklaring till detta är att biokolet från början hade ett innehåll av fosforföreningar, som 
löstes i vattnet under experimentet. Eftersom att ICP-instrumentet mäter innehållet av 
fosforatomer och inte fosfater är det dessutom omöjligt att veta i vilken form som fosforn i 
filtratet är i. Detta betyder att det är möjligt att kolet har adsorberat fosfatjoner men fällt ut 
andra fosforföreningar. En möjlig analysmetod som skulle kunna hitta koncentrationen av olika 
fosforföreningar var för sig är spektroskopi. Denna metod skulle även kunna fungera för 
nitrater, vilket inte fungerar i en ICP på grund av kvävet i luften. Det fanns dock inte resurser 
till att analys med spektroskopi så detta experiment har inte testats i detta projekt. 

De resultat som erhållit från ICP-analysen blev som sagt inte som förväntad. Olika förklaringar 
kan finnas, bland annat som nämnt ovan, att kolen innehöll fosforföreningar. Resultatet skulle 
antas kunna bli annorlunda om biokol från andra tillverkningsmaterial eller om parametrar eller 
metoder för tillverkning förändras så att kolen får en annan struktur. Eftersom nitrater och 
fosfater är negativa joner måste det finnas positiva säten på biokolet för att nitraterna och 
fosfaterna ska fästa. Det betyder att ett biokol som domineras av negativa säten kommer ha 
dålig adsorptionsförmåga av dessa näringsämnen. En lösning på detta problem som har 
diskuterats i tidigare experiment skulle kunna vara att skapa bryggor mellan biokolet och 
näringsämnena så att de på det sättet kan binda. 

Andra möjliga anledningar till det oväntade resultatet är otillräcklig noggrannhet vid 
genomförandet av experimentet. Den delen under experimenten där lösningar med Na3PO4

behandlades med de olika kolen inleddes med att blanda de två lösningarna. Vid vägning av 
Na3PO4 är det möjligt att det blev fel då massan var mycket liten (i storleksordning mg) och 
vågen fluktuerade. Felkällorna i detta skede kan dels bero på den mänskliga faktorn men även 
på otillräckligt noggranna instrument. Denna anledning till fel kan även appliceras på 
uppvägning av kol samt vid utspädning med salpetersyra av de filtrat som erhållits. Vissa av 
de prov som lämnades in till ICP-analys var spädda och andra var ospädda. Resultatet på dessa 
prov borde teoretiskt ha blivit precis samma vilket de inte blev. Detta kan dels bero på att 
spädningen inte var precis vilket betyder att beräkningarna ger en fel med en faktor 5 respektive 
10 beroende på lösning. En annan anledning kan vara att de ospädda proverna hade för hög 
halt av fosfor för att ICP-analysen skulle kunna ske korrekt.  

En del av syftet med experimentet var att se om en skillnad på uppehållstiden för lösning och 
kol gav skillnad i adsorptionsförmåga. Omrörningen skedde under 5 respektive 120 minuter 
men filtreringen efter omrörningen gick så pass långsamt att det är troligt att tidsaspekten för 
detta experiment inte kan utvärderas. Detta då uppehållstiden blev mycket längre då lösningen 
var i kontakt med biokolet en längre tid än tänkt, då filtreringen tog mycket längre tid än 
förväntat. Dessutom finns det ytterligare osäkerheter med uppehållstider då alla filtreringar tog 
olika lång tid (45-180 minuter). Filtraten innehöll olika mängd kol, då grumligheten var olika. 
Generellt var färgen klarare ju längre tid filtreringen tog.  

Metoderna och undersökningarna i detta projekt skulle vara intressant att vidareutveckla. Detta 
har inte varit möjligt att göra i detta projekt på grund av tids- och resursmässiga begränsningar. 
Det som skulle kunna utvecklas är att skala upp projektet. Dels skulle det vara intressant med 
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fler typer av kol med olika strukturer, tillverkningsmetoder och/eller tillverkningsparametrar 
samt tillverkningsmaterial för att få mer data för jämförelse och analys. Dels skulle det vara 
intressant att experimentellt testa de metoder som presenterats men inte praktiskt genomförts i 
detta projekt. Dessutom har det visat sig under arbetets gång att spektroskopi skulle kunna vara 
en bättre analys än analysmetod än ICP-metoden då den kan analysera kväve men också se 
separata joner.  
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Slutsats 

Slutsaten på detta projekt är att analys av biokols adsorptionsförmåga är komplex. En BET-
analys visar ett bra resultat på biokolets struktur. Dock skulle ett samband mellan struktur och 
adsorptionsförmåga behöva verifieras för att BET-analysen ska vara användbar för detta mål. 
Ett alternativ för att hitta adsorptionsförmåga är med hjälp av jodnummer. Analys av lösningar 
behandlade med biokol innehållande näringsämnen kan göras med hjälp av ICP men har då 
problemet att det inte går att avgöra i vilken form näringsämnena är i samt att det inte går att 
analysera kväveföreningar. Ett alternativ till denna analysmetod är att använda spektroskopi.  
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Appendix

1. BET-resultat av grillkol
2. BET-resultat av biokol med aska
3. BET-resultat av biokol utan aska
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