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ATEX�klassning för byggnation av biobränslefabrik

Eva Renbjörk

Detta examensprojekt är utfört på Ageratec AB som ligger strax utanför Norrköping. Syftet med hela
examensprojektet är att göra layoutritningar som används vid ATEX-klassning för byggnationer av
biobränslefabriker, som sedan skall ut till beställaren/kunden. 

Min huvuduppgift var att rita en layoutritning för en speciell modell av biobränslefabrik -  processor
P1000. Detta från uppmätning av processor P1000 till färdig layoutritning i 3D uppritad i AutoCAD,
med klassningsplan över farliga ställen och zoner i fabriken. Tanken var att om tiden medgav skulle
även ritningar tas fram för de resterande modeller av biobränslefabriker, vilket inte blev fallet. Ageratec
kunder måste ta hänsyn och följa ATEX-direktiv för arbete i explosionsfarlig miljö som gäller för att
driva en biobränslefabrik. 

Vad ATEX-klassning innebär, hur en biobränslefabrik byggs upp och fungerar från början till färdig
framställning av biobränsle samt en översikt över de olika typer av biobränslen som finns, tas upp i
denna rapport.

Ageratec startade år 2004 av Gert och David Frykerås. Det är ett familjeföretag med en omsättning på
30 miljoner per år och 32 anställda år 2007. Ageratec tillverkar och säljer helautomatiska processorer
över hela världen i olika storlekar som hanterar en volym mellan 1000-288 000 liter biodiesel per dygn.
Biobränslefabrikerna är helautomatiskt styrda med hjälp av ett PLC-system från Mitsubishi Electric.

Processorerna är framtagna för framställning av biobränsle av vegetabiliska oljor, där anläggningen
renar oljan och tillsätter metanol eller etanol. Produkten som kommer ut ur anläggningen är så rent och
lättflytande att det kan användas som bränsle till dieselmotorer som det är eller blandas med vanlig
diesel. 

Ageratec, ATEX, Biobränsle, Biodiesel, biobränslefabrik, zonklassning, EX, CE, RME, Processor
P1000, AutoCAD
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ATEX–klassning för byggnation av biobränslefabrik 
 

Sammanfattning 
Detta examensprojekt är utfört på Ageratec AB som ligger strax utanför Norrköping. Syftet med hela 
examensprojektet är att göra layoutritningar som används vid ATEX-klassning för byggnationer av 
biobränslefabriker, som sedan skall ut till beställaren/kunden.  

Min huvuduppgift var att rita en layoutritning för en speciell modell av biobränslefabrik - processor 
P1000. Detta från uppmätning av processor P1000 till färdig layoutritning i 3D uppritad i AutoCAD, 
med klassningsplan över farliga ställen och zoner i fabriken. Tanken var att om tiden medgav skulle 
även ritningar tas fram för de resterande modeller av biobränslefabriker, vilket inte blev fallet. 
Ageratecs kunder måste nämligen ta hänsyn och följa ATEX-direktiv för arbete i explosionsfarlig 
miljö som gäller för att driva en biobränslefabrik.  

Vad ATEX-klassning innebär, hur en biobränslefabrik byggs upp och fungerar från början till färdig 
framställning av biobränsle samt en översikt över de olika typer av biobränslen som finns, tas upp i 
denna rapport. 

Ageratec startade år 2004 av Gert och David Frykerås. Det är ett familjeföretag med en omsättning på 
30 miljoner per år och 32 anställda år 2007. Ageratec tillverkar och säljer helautomatiska processorer 
över hela världen i olika storlekar som hanterar en volym mellan 1000-288 000 liter biodiesel per 
dygn. Biobränslefabrikerna är helautomatiskt styrda med hjälp av ett PLC-system från Mitsubishi 
Electric. 

Processorerna är framtagna för framställning av biobränsle av vegetabiliska oljor, där anläggningen 
renar oljan och tillsätter metanol eller etanol. Produkten som kommer ut ur anläggningen är så rent och 
lättflytande att det kan användas som bränsle till dieselmotorer som det är eller blandas med vanlig 
diesel.  

Med hjälp av utrustning från Ageratec så är det nu möjligt för rapsodlare att även bli lokala 
drivmedelsproducenter och förvandla den odlade rapsen till biodiesel. Det enda som krävs är en 
processor från Ageratec samt tillgång till någon typ av fettsyra. Tider och sekvenser sköts automatiskt 
av PLC-systemet vilket gör att kunden inte behöver tänka på sådant. 

Biodiesel/RME (RapsMetylEster) är ett miljöbränsle som bildar koldioxid men skillnaden är att den 
mängd koldioxid som bildas av biobränslet är samma mängd som växterna behöver för sin tillväxt. 
Biodiesel släpper ut 60-80 procent mindre utsläpp av växthusgasen koldioxid jämfört med vanlig 
dieselolja. Koldioxidhalten ökar alltså inte vid förbränning av biobränsle. Det enda som bidrar till 
växthuseffekten är koldioxid, därför måste vi vara noga med att inte odla mer än vad vi behöver. 

Den svenska regeringens mål är att 5,75 procent av transportbränslet år 2010 ska utgöras av 
förnyelsebara drivmedel. Den svenska rapsarealen har ökat med över 70 procent, till 95 000 hektar 
under de senaste åren. De flesta dieselmotorer behöver inte anpassas på något sätt för att köra på 
biodiesel. 
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Förord 
Jag vill tacka mina handledare David- och Gert Frykerås på Ageratec AB i Norrköping som har gjort 
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hjälpt mig under projektets gång, för deras hjälp och tillmötesgående. Jag vill även tacka min 
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 1. 

1. Inledning 

1.1 Bakgrund 
Ageratec AB startade år 2004 av Gert och David Frykerås [2], ett familjeföretag med en omsättning år 
2006 på 30 miljoner/år [2]. År 2007 hade de 32 anställda och fler ska anställas framöver. Deras 
affärsidé är att tillverka och sälja standardiserad utrustning för små mängder biodiesel produktion, där 
de tillverkar och säljer processorer för framställning av biobränsle, av vegetabiliska oljor.  

Nu när bensin och dieselpriserna stiger kraftigt så blir det mer vanligt att man tittar efter andra 
alternativ till exempel el, etanol, biogas och raps (metanol, metan) [1]. Med hjälp av utrustning från 
Ageratec så är det nu möjligt att förvandla den odlade rapsen till biodiesel. 

Ageratecs processorer har en kapacitet på 1.000 – 288 000 liter biodiesel per dygn. De levererar 
processorer till hela världen [14]. 

De olika processorer som finns att tillgå på Ageratec är: 

• P1000 

• P2000 

• P3000 

• P5000 

• P8000 

• P16000 

• P22000 

• P32000 

Ageratecs helautomatiska processorer, som styrs med hjälp av PLC-system från Mitsubishi Electric, 
gör det möjligt för rapsodlare att även bli lokala drivmedelsproducenter. 

Lantbrukare och åkerier som är Ageratecs kunder producerar på gården biobränsle på rapsolja eller 
begagnad frityrolja. Det säljs även till lokala bensinstationer vilket gör att andra konsumenter kan 
tanka och använda det miljövänliga biobränslet [10].  

1.2 Syfte  
Syftet med examensprojektet på Ageratec AB är att i AutoCAD göra en layoutritning över en viss typ 
av biobränslefabrik som skall användas vid så kallad ATEX-klassning.  

I denna typ av layoutritning ritar man in olika zoner runt processorn som sedan skall ut till 
beställaren/kunden. Kunden i sin tur måste ta hänsyn och följa ATEX-direktiv för arbete i 
explosionsfarlig miljö som gäller för att driva en biobränslefabrik. 

1.3 Mål 
Tillsammans med min handledare David Frykerås kom vi fram till att de olika målen är: 

1. Rita en layoutritning för en speciell modell av biobränslefabrik - processor P1000. Detta från 
uppmätning av processor P1000 till färdig layoutritning i 3D uppritad i AutoCAD, med 
klassningsplan över farliga ställen och zoner i fabriken.  Viktigt var att Ageratec:s logga 
infogas i  layoutritningen. 

2. Om tiden medgav skulle även ritningar tas fram för de resterande modeller av 
biobränslefabriker. 
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 2. 

2. ATEX-klassning 
ATEX är en förkortning för ATmosphères EXplosibles [17]. 

Enligt [12] gäller ATEX-direktivet för arbete i explosionsfarlig miljö. Direktivet gäller alla 
arbetsplatser med explosionsfara. ATEX 137 regleras i Sverige genom Arbetsmiljöverkets AFS 
2003:3 samt Räddningsverkets SRVFS 2004:7, vilka gäller alla anläggningar, såväl nya som gamla 
och ställer bl.a. krav på:  

1. Riskbedömning av verksamheten i lokaler och utrustning  

2. Klassning och upprättande av dokumentation.  

3. Upprättande av explosionsskyddsdokument 

2.1 Explosionsfarliga miljöer och explosionsskyddsdokument 
Explosionsfarliga miljöer kan vara anläggningar med pumpar, rörsystem, silos för brännbart damm, 
kvarnar, filteranläggningar eller transportsystem. Riskbedömning görs genom en fördjupad analys det 
vill säga en riskanalys. Dokumentationen i riskbedömningen ska innehålla: 

• Förteckning över explosionsbenägenhet hos ämnen och blandningar, möjliga tändkällor och 
utrustning och material av betydelse för explosionsrisken. 

• Beräknad varaktighet av explosiv atmosfär och sannolikhet för dess uppkomst och antändning.  

• Dokumentationen ska även innehålla en beskrivning av konsekvenserna vid explosion och 
rutiner för säkerhet och skyddsutrustning t.ex. behov av utbildning eller säkerhetsgenomgång. 

Explosionsskyddsdokumentet består av riskbedömning, zonklassning, teknisk beskrivning över 
anläggningen, driftinstruktioner, brandinstruktioner, rutiner för utfärdande av arbetstillstånd, samt 
övriga säkerhetsrutiner i anläggningen [12]. 

Exempel på potentiella antändningskällor enligt [16] som bedöms som explosionsfarliga: 

• lågor och heta gaser 

• kemiska reaktioner 

• heta ytor 

• elutrustning  

2.2 Zonklassning 
Zonklassningens uppgift är informera om var de farliga områdena finns i anläggningen. Områden som 
har zonklassificerats är märkta med en varningsskylt, som är beskriven antingen i text eller bildformat 
[12]. 

Det är märkt med ZON 0, 1 eller 2 när atmosfären består av en blandning av lättantändliga ämnen som 
gas, ånga, dimma eller luft. De märks olika beroende på hur ofta de förekommer. 

ZON 0: Kontinuerligt, under längre tidsperioder eller ofta. 

ZON 1: Ibland eller under normala förhållanden. 

ZON 2: Under normala förhållanden men under kort varaktighet. 

ZON 0 är därmed den zon med högst säkerhetskrav, och detta kan exempelvis vara inuti en tank 
medan längst ut i ZON 2 är det lägst säkerhetskrav. 
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 3. 

2.3 EX-utrustning 

Exempel på utrustning som ATEX-produktdirektivet gäller för: 

• pumpar 
• elmateriel och elkomponenter 
• förbränningsmotorer 
• pump/motorkombinationer 

2.4 EX- och CE-märkning 
För att göra en ATEX-biobränsle fabrik så måste kraven för EX- och CE-märkning finnas. Kraven för 
CE-märkning är att AFS 1995:5 och ELSÄK-FS 1995:6 måste uppfyllas. Anläggningar som är EX-
märkta visar att utrustningen klarar speciella tester [12]. 

Exempel på CE- och EX-märkning se figur1. 

 

Figur 1. CE-märkning till vänster och EX-märkning till höger [16]. 

 

Exempel på hur en biodieselfabrik med processor P1000 kan vara uppbyggd och är ATEX-klassad 
med inritade zoner och CE och Ex märkta, se sidan 8. 
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 4. 

3. Biobränsle 

3.1 Allmänt om biobränsle 

3.1.1 Första generationens biobränsle 
Det finns ett antal olika typer av biobränslen idag. Ett vanligt är bioetanol från till exempel sockerrör, 
majs eller spannmål. Bioetanol används främst i Brasilien och USA medan EU använder 
biodiesel/RME (RapsMetylEster). Biogas är ett biobränsle som är vanligt främst i Sverige.  

3.1.2 Andra generationens biobränsle 
Andra generationens biobränsle tillverkas i försöksanläggningar och kan börja användas om cirka 10 
år. Exempel på detta är bioetanol framställd av lignocellulosa (cellulosa med lignin som finns naturligt 
i trädstammar) och drivmedel framställda av biomassa via syntesgas. 

Den andra generationens biobränsle anses mer konkurrenskraftig eftersom det tillverkas på billigare 
råvaror.  

Förutom bioetanol, biodiesel, biogas, biometanol så hör även dessa till gruppen som kan kallas 
biobränsle [3]: 

• Biodimetyleter, framställs av biomassa 

• Bio-ETBE, framställs av bioetanol 

• Bio-MTBE, framställs av biometanol 

• Syntetiska biodrivmedel, blandning av syntetiska kolväten, framställs av biomassa 

• Bioväte, biologiska nedbrytbara delen av avfall, framställs av biomassa 

• Ren vegetabilisk olja, olja framställd från växter. 

3.1.3 Hur är biobränsle bättre för miljön än t ex bensin? 
Biobränsle bildar också koldioxid, men skillnaden är att den mängd koldioxid som bildas av 
biobränslet är samma mängd som växterna behöver för sin tillväxt. Koldioxidhalten ökar alltså inte vid 
förbränning av biobränsle. Det enda som bidar till växthuseffekten är gasen, därför måste vi vara noga 
med att inte odla mer än vad vi behöver [1].  

Biogas; metangas som bildas när metanbakterier får dirigera (”smälta”) organiskt material. 

Energi; det finns latenta eller potentiella energiformer. Exempel är den kemiska energi som kan 
frigöras ur en liter bensin eller ur andra bränslen. Olika energiformer kan omvandlas i varandra, och 
vetenskapen om detta kallas termodynamik. Energin i biosfär och samhälle. Solen är vår viktigaste 
energikälla. Tack vare solenergin så kan molekylerna i en växt byggas upp igen av solenergi. Kol, olja 
naturgas, torv och uran är exempel på icke förnyelsebara energikällor. Dessa förbrukas helt när de 
används. Fossila ämnen som kol och olja är dock solenergi som bundits och lagrat i biomassa under 
gågna geologiska epoker. 

Metanol; (skogsbruk) Under 1900-talet har odling av energiskog för bränsle kommit i gång och 
försök pågår att ersätta bensin helt eller delvis med metanol (träsprit). I en framtid med minskande 
tillgång på olja och plast kan skogsprodukter få ännu mer betydelse.  

Fakta om metanol; Metylalkohol, ”träsprit”, en färglös och lättantändlig vätska. Framställs genom 
torrdestillation av trä genom hydrering av koldioxid [5]. Nackdelar: Lägre energiinnehåll än bensin, 
svårstartat på vinter på grund av den låga flampunkten, metanol är mer aggressivt mot metall och 
gummiplaster i jämfört med bensin. Fördelar: Snällare mot miljön, metanol är inte lika explosivt som 
bensin och kan släckas med vatten [6]. 
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 5. 

 

Fakta om Etanol; 

Annat namn: etylalkohol, vanlig sprit. 

Finns i öl, vin och sprit. Både metanol och etanol kan användas som bilbränsle men är alldeles för dyrt 
för att användas helt och hållet. Helt ren etanol är färglös vätska med stark, kraftig brännande smak. 
Etanol väger lite mindre än vatten.  

Kokpunkt: ca 78 grader 

Fryspunkt: ca –111 grader [7].  

3.2 Biodiesel/RME 
Biodiesel/RME framställs av rapsolja och metanol (träsprit). Idag är metanolen fossil men i framtiden 
byts den ut mot billig etanol. RME kan även tillverkas av återfunna fetter – vegetabiliska såväl som 
animaliska. 

Exempel på råvaror som används är: 

• Vegetabiliska och animaliska fetter. 

• Rapsolja. 

• Panelfett. 

• Palmolja. 

• Talgolja. 

• Återvunnet fritösfett.  

Övrig tillverkning av RME: 

• Metanol. 

• Kaliumhydroxid. 

RME framställs genom omförestring av någon form av fett. Vid omförestring byts glycerol ut mot 
metanol för att den bildar avlagringar på kolvar och spridare.  

RME är inte allergiframkallande eller miljöfarlig för varken människan eller naturen. Det är 
miljövänligt bränsle som bryts ner av naturen på 21 dagar. Eftersom det inte är brandfarligt så finns 
det inga restriktioner vid transport eller förvaring [3]. 

Framställning av biodiesel positivt respektive negativt sammanfattat i Tabell 1: 

Positivt   Negativt 

Unik teknik för att rena biodiesel utan vatten [8]. Tufft klara snabb tillväxt. 

Stor efterfrågan på diesel. Leveranstiderna måste kortas. 

Snabb tillväxt både i Sverige och internationellt Brist på råvara kan hämma intresset för biodiesel 
[8]. 

Minskad växthuseffekt [4].  

Tabell 1: Positivt respektive negativt sammanfattat av biodieselframställning. 
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 6. 

3.2.1 Miljömässiga aspekter på biobränsle 
Biodiesel/RME är ett miljöbränsle som släpper ut 6080 procent mindre utsläpp av växthusgasen 
koldioxid jämfört med vanlig dieselolja [1].  
 
Luftföroreningar jämfört med diesel [4]: 

o Kolmonoxid –41% 
o Kolväten –55% 
o Koldioxid –78% 
o Kväveoxid +5% 
o Partiklar –55%  

 
Svensk standard anger att biobränsle är bränslen där biomassa är utgångsmaterialet [11]. Bränslet kan 
ha genomgått kemisk eller biologisk process eller omvandling och ha passerat annan vändning.  
 
Den svenska regeringens mål är att 5,75 procent av transportbränslet är 2010 ska utgöras av 
förnyelsebara drivmedel. Den svenska rapsarealen har ökat med över 70 procent, till 95 000 hektar 
under de senaste åren. De flesta diselmotorer behöver inte anpassas på något sätt för att köra på 
biodiesel. Låginblandning av RME i diesel är ett bra sätt att spara fossila bränslen. Förut fick man bara 
blanda i 2 procent men nu är ett fritt fram att blanda i 5 procent av RME, vilket bland annat Statoil gör 
[2].   

3.2.1.1 Utsläpp 
Transportsektorn svarar för 1/3 del av utsläppen av växthusgaser i Sverige. Genom att till viss del 
ersätta de fossila drivmedlen med biodrivmedel kan utsläppen av växthusgaser reduceras.  

Uppgifter från bland annat IEA och SOU 2004:133 tyder på att biogas, sockerrörsetanol och 
cellulosaetanol har kapacitet att minska utsläppen med 90%.  

Den svenska produktionen av etanol på Agroetanol i Norrköping använder bioenergi i 
produktionsprocessen, vilket enligt Naturvårdsverket ger ett resultat på cirka 80% reduktion av 
växthusgaserna [3]. 

3.2.1.2 Ny produktionsanläggning Norrköping 2008 
Så fort man får tillstånd av miljödomstolen i Växjö så kommer en ny produktionsanläggning att öppna 
för rapsolja, biodiesel och bränslepellets i Norrköping. Produktionsstark beräknas tills första kvartalet 
år 2008. Regeringen har beslutat att Sverige ska vara oberoende av fossil olja år 2020. Enligt den 
svenska Bioenergiföreningen, Svebio, fördubblandes användningen av biobränsle i Sverige mellan 
åren 1980-2000 [13]. 

Regeringens beslut att skattebefria den biobaserade delen av RME och etanol från energi – och 
koldioxidskatt [15]. 

Det som kommer ut ur anläggningen är så rent och lättflytande att det kan användas som bränsle till 
dieselmotorer som det är eller blandas med vanlig diesel. Det finns tre olika storlekar på anläggningar. 
En för 1 000 liter biodiesel om dagen, en för 8 000 och en för 44 000 liter. [9]. 
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4. Framställning av biodiesel enligt Ageratec:s metod 
För att kunna producera biodiesel, se figur 2, krävs det tillgång till någon typ av fettsyra samt en 
processor från Ageratec. Tider och sekvenser sköts av ett medföljande PLC-system vilket gör att 
kunden inte behöver tänka på det.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 2. Blockschema över biodieselframställning med processor från Ageratec. 

Det krävs ungefär 3 ton rapsfrö för att framställa tusen liter RME. När fröna pressas blir en tredjedel 
till olja och resterande två tredjedelar proteinrika rapskakor. Dessa kan användas som bränsle eller 
säljas som foder till mjölkbönder.  

Vid själva omförestringen av rapsoljan tillsätts kaliumhydroxid och cirka tio procent metanol. Detta 
görs för att skilja bort glycerolen som annars ger avlagringar i motorerna. Annars så är inte glycerol 
miljöfarligt, man kan efter man har renat den använda glycerolen som bas i tvål och kosmetika [2]. 

I bilaga 1 finns även en utförligare beskrivning över detta enligt Skeppsta Maskin AB. 
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Förvärmningstank 
Processtank där 
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4.1 Uppbyggnad av Processor P1000 i AutoCAD 
Nedan följer bilder på Processor P1000 med egenhändigt uppritade CAD-ritningar i 3D i mitten.  

Elskåp med styrsystem etc.                Vattenavskiljare 

                    

 
Intagnings filter                 Filter 

                      
Figur 3. Processor P1000 uppritad i AutoCad från sidan i 3D. För konstruktion av ram och processor 
P1000 se bilaga 2. Fler bilder av processor P1000 finns i bilaga 3. 
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Förvärmningstank K1  Separator   

    

 
 

Mix pump                             Processor K2 

            
Figur 4. Processor P1000 uppritad i AutoCad uppifrån i 3D. 
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4.2 Biobränslefabrik från Ageratec 
Nedan ser man ett egenhändigt uppritat förslag på hur en biodieselfabrik kan se ut, se figur 5, med 
processor P1000. I figur 6 ser man hur de olika ATEX-zonerna är markerade för bland annat metanol 
och ventilation med mera.  

 

 
Figur 5. Förslag på hur en biodieselfabrik kan se ut, med processor P1000. 
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Figur 6. Layoutritning för ATEX-klassning med utmarkerade zoner. 
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5. Avslutning 

5.1 Resultat 
Under min tid på Ageratec har jag lyckats att uppnå min huvuduppgift, vilket var att rita en 
layoutritning för en speciell modell av biobränslefabrik - processor P1000. Detta från uppmätning av 
processor P1000 till färdig layoutritning i 3D uppritad i AutoCAD, med klassningsplan över farliga 
ställen och zoner i fabriken. Tiden medgav ej någon framtagning av ritningar för de resterande 
modellerna av Ageratecs biobränslefabriker.  

5.2 Diskussion 
Jag tycker att det har varit en intressant tid på Ageratec. Det är ett familjeföretag med stor omsättning 
och bra personal. Jag har haft både David Frykerås (son) och Gert Frykerås (far) som handledare 
eftersom David är mycket på resande fot och är mycket uppbokad.  

Den svåraste biten var att sätta sig in i själva funktionen av maskinen P1000. Hela processen från raps 
till färdig biodiesel är ingen enkel process utan kräver viss förståelse. För att jag skulle få den 
förståelsen för hur det fungerade, började jag med att i AutoCAD rita på andra ej helt färdigställda 
befintliga ritningar. 

Det var inte lätt i början när jag skulle mäta upp själva ramen. Måtten på ramen ändrades hela tiden 
och det gjorde att det blev svårt att hinna med ändringarna. När den delen var klar var det dags för att 
mäta på processtankarna och de olika delarna. När måtten väl stämde var det bara att rita upp den först 
i 2D och sedan i 3D. För att sedan få in processor P1000 i en fabrik. 

5.3 Vidareutveckling 
Att vidareutveckla det arbete som jag har gjort fram till nu, skulle vara att göra lika på alla Ageratecs 
övriga maskiner. Nästa steg skulle kanske vara att uppdatera handboken för användare.  
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Bilaga 1 - Process från raps till biobränsle i 8 steg från Skeppsta 
maskin AB 

1. 

Värm upp rå kallpressad rapsolja i en isolerad tank till 55°C (130GrF ), denna tank kallas 
Processortank. Värm genom att köra rapsoljan genom en värmeväxlare.  

2. 

Mät upp  kaliumhydroxiden (KOH) och Metanol (CH3OH)  som ska gå åt till den mängd 
rapsolja som ska förestras. 
 

3. 

Blanda ihop kaliumhydroxiden och metanol i en tank "Alkohol/Metanoltank" helst rostfri tank 
med omrörare. Blanda ordentligt i 6 minuter till 10 minuter så att inga klumpar finns. 

4. 

Häll i och blanda in Alkohol/Metanol i processortank eller topptanken som nu har rapsolja 
som är uppvärmd till + 55°C eller + 16°C. Pumpa runt ordentligt i 2 minuter Värmen till 
tanken slås av. Orörning slås av. Kranen till bottentanken öppnas. Låt sedimentera i 8 till 36 
timmar. Nu har glycerolen sjunkit till botten eller till bottentanken som innehåller tvål, KOH 
och metanol mm. Resterande RME innehåller tvål glycerol och metanol. Glycerolen blir cirka 
14 % av rapsoljans volym. Till exempel av  500 liter är cirka 70 liter glycerol. Densiteten 
minskar på den råa rapsoljan till 0.88 från 0.92 när vi gjort bra RME av rapsoljan.Densiteten 
på metanol är 0.79. Densiteten för glycerol är 1.228 vid +20°C 

5. 

Med en tank under som samlar upp glycerolen har du nu bara RME i topptanken eller så kan 
man suga med ett sugrör ur rapsoljan "RME" ur processortank till ytterligare en tank som 
kallas "Tvättank". Genom att sänka ned ett rör med böj uppåt i tanken. Sugröret kan ha en vit 
skiva som visar nivån på glycerolen. När skivan inte syns är röret för långt ned, risk kan då 
vara att man får med glycerol med RME ut ur tanken. Otvättad RME har ett pH på omkring 9. 

6. 
Om man gör små satser som används direkt i en bil eller traktor kan man använda 
kvarvarande metanol som bränsle.  

Spruta in vatten med lite citronsyra 10 ml = 0.001 liter (C6H8O7) av varje liter vatten i 
"Tvättanken" 1/4 vatten av 3/4 volym  RME samt blås luft genom vattnet och genom RMEn 
med ett munstycke i botten av tanken. Detta för att förhindra tvålbildning i tvättvattnet. Detta 
för att få bort kvarvarande glycerol och metanol. Eller destillera bort metanolen. Detta gör 
man för att få ut överskottet av metanol och glycerol lättare. Citronsyra inblandning i vattnet 
förkortar tvättningen. Rör om vattnet och RMEn i 5 minuter. Munstycket för omrörning kan 
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användas av en eller flera kompressor sil som gör att luften fördelas jämt. Vattnet skiktar sig i 
tanken. Det kan ta någon dag. Prova olika tider och sköljningar för att lära. Man kan även 
tvätta oljan vid ett senare tillfälle.  

Fyll på nytt vatten och tappa ur vattnet 3 till 4 gånger tills det inte kommer ut något med tvål. 
Klart vatten och klart RME, så att man kan läsa en text bakom oljan i ett dricksglas. Vattnet 
från tredje fjärde gången kan användas till nästa sats direkt om den mellanlagras i en tank. 
Första tvättvattnet kan lagras i en särskild tank så att föroreningar lagras och tas bort när det 
blivit för mycket på botten. Använd 1000 liters lagringstankar av plast som finns att köpa 
begagnade billigt på annons. 

Tappa nu ur RME till en "Torktank" Enligt ASTM standard bör det inte vara mer alkohol i 
bränslet än 0.2%. Otvättad biodiesel har ett PH på omkring 9. 

7. 
RME får nu stå i en öppen tank några dagar. Metanol avdunstar . Vatten tappas ur i botten och 
vattnet dunstar bort ur RMEn. Låt RMEn stå och sätta sig i "Torktanken/Färdigtank" Tappa 
aldrig ur från botten. Ta alltid urtappningen cirka 10 cm från botten när den ska användas till 
bränsle i motorfordon. Förvara "Torktanken/Färdigtank" i torrt och ventilerat rum.  

8. 

Filtrera RMEn till 5 mikron och använd olja eller lagra den upp till 6 månader i en mörk och 
torr tank i ett ventilerat rum. 
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Bilaga 2 - AutoCAD-ritningar över Processor P1000 
 

Ram av P1000 i AutoCAD från sidan 
 

 
 
 
 
 
Ram av P1000 i AutoCAD uppifrån. 
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Processor P1000 i AutoCAD från sidan med ram. 

 
 

Processor P1000 i AutoCAD uppifrån med ram. 
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Bilaga 3 - Bilder på Processor P1000 

   
5 stycken ventiler                         Vakumpump och Intagsventil för metanol,  

                        metylat och additiv.  

   
Till V El-panna till H Värmepump Kondensor värmepump            

   
Kylfläkt   Kondensor K2 

  


