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Hvordan man laver biodiesel af vegetabilsk olie 
 

Hvorfor ikke bare hælde planteolie i dieselmotoren? 
Mineralsk diesel består af lange kulhydratmolekyler, som 

resulterer i en væske, der er så “tynd” som vand. 

Vegetabilsk olie (planteolie) består af triglycerid molekyler. 

På grund af deres tregrenede struktur er disse olier er 

meget "tykkere” . For tyk til dieselmotorer med moderne 

brændstofindsprøjtningsdyser, der vil blive tilstoppet. 

 

Grundlæggende biodiesel kemi 
Triglyceriderne i vegetabilsk olie består af et glycerol-skelet 

og 3 fedtsyrer. Når olien blandes godt med methanol og 

kaliumhydroxid, brydes bindingerne mellem glycerol-

skelettet og fedtsyrerne, og der dannes nye molekyler: 

biodiesel og glycerol. Biodieselmolekylerne er lange kæder, 

der består af methanol og fedtsyre, hvilket resulterer i en 

væske, som er nogenlunde lige så "tynd" som diesel 

fremstillet af råolie. Både vegetabilsk olie og biodiesel er 

molekyler opbygget af en alkohol og en fedtsyre. Sådanne molekyler kaldes estere. Derfor 

kaldes den proces, hvor der dannes biodiesel for trans-esterificering (= konvertering fra en 

ester til en anden). Figuren nedenfor viser den kemiske reaktion. Hvert molekyle vegetabilsk 

olie skal bruge 3 molekyler methanol for at danne 3 molekyler biodiesel og 1 molekyle 

glycerol. 

Kaliumhydroxiden er katalysator (= får reaktionen til at ske, men forbruges ikke) . 
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Fremstillling af biodiesel i klasseværelset 
I dette forsøg skal du fremstille en lille mængde rå biodiesel. Det er sikkert at bruge i en 

dieselmotor, hvis det er blandet med mindst 5 l mineralsk diesel. Det langsomste trin er 

adskillelsen af biodiesel og glycerol, som tager ca. 4 timer. I industriproduktion anvendes en 

række efterbehandlinger for at opnå en kvalitet, der stemmer overens med strenge 

internationale standarder. Derfor tager den fuldstændige industrielle proces flere dage.  

  

 

 

 

 

Vær forsigtig!  
I forsøget arbejder du med farlige kemikalier , så brug kittel og sikkerhedsbriller! 

Kaliumhydroxid er giftig og ætsende. 

Methanol er giftig og kommer ind gennem huden og direkte ind i 

blodet. Hvis et af disse stoffer kommer i kontakt med din hud , så 

skal du straks skylle grundigt med vand og underrette din lærer. 
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Praktisk del 1: biodiesel fremstilling 

Materialer 
 bægerglas 600 ml 
 bægerglas 150 ml 
 måleglas 100 ml 
 måleglas 250 ml 
 magnetomrører og magnet 
 magnetfanger (eller gaffel) 
 teske 
 pH-papir 
 urglas med 1,8 g kaliumhydroxid 
 ca. 250 ml vegetabilsk olie (frisk solsikkeolie 

eller rapsolie på flaske ) 
 ca. 50 ml methanol i Erlenmeyerkolbe eller 

flaske 

OBS: Methanolen skal være af analysekvalitet. 
Denne kvalitet kan let skaffes fra (online) kemikalieleverandører. 

 

Fremgangsmåde - trin for trin 
 

☐ Placer det lille bægerglas på magnetomrøreren og tilsæt magnet 

☐ Afmål med det lille måleglas 44 ml methanol og noter værdien på side 8 

☐ Hæld methanol i det lille bægerglas, mål pH og noter værdien på side 8 

☐ 
Indstil omrøreren til lav hastighed (bare en lille hvirvel), og skub kaliumhydroxiden 
ned i bægerglasset ved hjælp af den lille teske 

☐ Mål 200 ml vegetabilsk olie af i det store måleglas og noter mængden på side 8 

☐ Mål pH-værdien i den vegetabilsk olie. Noter værdien på side 8 

☐ 
Stop omrøreren, fjern bægerglasset, mål pH i methanol-kaliumhydroxid-
opløsningen og noter værdien på side 8 

☐ Anbring det store bægerglas på omrøreren og hæld den vegetabilske olie i 

Hvordan man aflæser måleglasset korrekt 
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☐ 
Hæld methanol-kaliumhydroxidopløsningen, inklusive magneten, i den 
vegetabilske olie. 

☐ 
Vent et par sekunder, se nøje efter, hvad der sker. Beskriv dine iagttagelser på 
side 8 

☐ 
Indstil omrøreren til lav hastighed (kun en lille hvirvel) og lad den køre i 30 
minutter 

☐ Stop omrøreren, mål pH i blandingen og noter værdien på side 8 

☐ Fjern magneten med den magnetfangeren (eller en gaffel) 

☐ 
Hæld blandingen i 250 ml måleglasset, mål volumen og noter værdien på side 8 
(blandingen bør nu henstå i mindst 4 timer) 

☐ Følg lærerens instrukser for oprydning 

 

 

Til 2. del af det praktiske forsøgsarbejde skal du bruge et glas med låg (volumen  

på mindst 250 ml) og en lille plastikindkøbspose. 

Praktisk del 2 

Adskillelsen af biodiesel og glycerol 
Procesblandingen består af to lag. Afgør hvilket lag, der er biodiesel og hvilket der er glycerol 

(tip: check reaktionsskemaet på side 3 og volumenmålingerne på side 8). Nu skal du adskille 

de to lag og måle volumen og pH af de to produkter. 

 

Materialer 

 250 ml måleglas med produkterne af reaktionen 

 10 ml pipette  

 giftbold 

 250 ml bægerglas 

 pH papir 

 krukke/glas med låg 
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Fremgangsmåde - trin for trin. 
 

☐ Mål det totale volumen af produkterne og noter værdien på side 8 

☐ 
Hæld noget postevand i bægerglasset og øv dig med pipette og giftbold i at suge 
væske, stoppe med at suge samt tømme pipetten. Tøm bægerglasset, når du er 
færdig med at øve dig 

☐ 
Brug pipette og giftbold til at suge det nederste produkt/lag op af måleglasset og 
overfør det til det tomme bægerglas  

☐ Mål volumen af det produkt, der er tilbage i måleglasset og noter værdien på side 8 

☐ Anslå volumen af produktet i bægerglasset og noter værdien på side 8 

☐ Mål pH i glycerolen og noter værdien på side 8 

☐ Hæld produktet fra måleglasset og ned i krukken/glasset 

☐ Mål pH i biodieselen og noter værdien på side 8 
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Målinger 

 pH 
Volumen 

(ml) 

methanol   

methanol + kaliumhydroxid   

vegetabilsk olie   

procesblandingen   

total reaction products   

biodiesel   

glycerol   

 

Hvad skete der, da du hældte methanol-kaliumhydroxid opløsningen ned i den 
vegetabilske olie? 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vurdering 
Udfyld nedenstående tabel ved hjælp af måledata fra tabellerne ovenfor: 

Startvolumen (ml) Slutvolumen (ml) 

vegetabilsk olie: 

methanol: 

biodiesel: 

glycerol: 

start total: slut total: 

 

Forklar forskellen i volumen mellem vegetabilsk olie og biodiesel 

 
 

 

Forklar forskellen i volumen mellem methanol og glycerol 
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Placer forbindelserne på den rette plads på pH-skalaen. 

 

Hvilke af væskerne/blandingerne i forsøget er sure, 
neutrale eller basiske? 

basisk: 

neutral: 

sur: 

 

Hvad blev der af kaliumhydroxiden? 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

Sammenlign biodieselen med den vegetabilske olie og 
noter forskellen 
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Tændblokke 
Du kan bruge glycerolen til at lave 4 tændblokke. 

Tændblokkene pakkes ind i aluminiumsfolie. 

Aluminiumsfolien fjernes inden brug.  

 

Materialer 

 bægerglas med glycerol 

 plasticskål 

 træfibre (savsmuld eller træuld) 

 spiseske 

 A4 papir 

 aluminiumsfolie 

 plastikpose 
 

Fremgangsmåde - trin for trin 
 

☐ Bland glycerolen med 4-5 gange så meget træfiber, så det danner en klæbrig masse 

☐ Fold and riv et stykke A4 papir ind i 4 lige store stykker 

☐ Fordel blandingen over 4 stykker papir 

☐ Fold papiret til ”blokke” 

☐ Pak blokkene ind i aluminiumsfolie 

☐ Put tændblokkene og krukken/glasset i plasticposen 

☐ Følg lærerens instrukser for oprydning 

 

 

Hvad har du tænkt dig at gøre med biodieselen og tændblokkene? 
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Tips til læreren 
 

Dette forsøg er beregnet for børn på 12-16 år . 

Der anvendes standard laboratorieudstyr. 
Kemikalierne methanol og kaliumhydroxid kan være af teknisk kvalitet. 
 
Det praktiske arbejde er opdelt i 2 dele, der hver varer ca. 1,5-2 timer. 
Derimellem er det nødvendigt med mindst 4 timer, hvor procesblandingen omdannes til 
biodiesel og glycerol. 
I den første praktiske del er der er en ledig periode på ca. 0,5 time, mens biodieselen 
produceres. Denne periode kan bruges til at forklare biodiesel kemi, så på den måde bør du 
starte med den praktiske del. 
 
Forklaring kan også gives ved hjælp af denne video:  
 
 

http://youtu.be/LR1M7ThM-tE 

 

 

Kilder 
http://chemistry.about.com/od/chemistryhowtoguide/a/makebiodiesel.htm 

 

http://www.make-biodiesel.org/Introduction/basic-biodiesel-chemistry.html 
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