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Hva er biokull? Svar, litt av hvert fra noe organisk

Biokull furu over og 
til høyre

Biokull med leire 
Under



STANDARD BIO

driver med opp sirkulering, nesten alle
strømmer kan få øket verdi

Produkter, utstyr og løsninger for å
“oppsirkulere” problematiske material 
strømmer fra landbruk, skog og
treindustrier, akvakultur og
mineralindustrier. 

Utstyret er modulært og kan tilpasses
lokale behov. Viktig å utnytte all 
energien for å få karbon negativitet



Vårt fokus er å lage produkter av tilgjengelige
material strømmer

• Rent bio kull & aktivt kull.

• Jordforbedrings og gjødselprodukter.

• Betong og asfalt forsterkere.

• Frøbelegg

• Flytende biokull gjødsel.

• Dyrefor tilsetning.

• Produkter for grønne tak og flom vern



Pyrolyse er bare en del av total 
løsningen, vi jobber med:

• Flameless combustion, mest egnet 
mot avfalls bransjen.

• System med indirekte oppvarming.
• Tørking og homogenisering av hva 

som skal behandles.
• Etterbehandling av ulikt slag som 

torrefaction hvor energien fra pyrolyse 
prosessen benyttes.

Det er fullt mulig å lage høyverdige 
produkter fra slam i synergi med biokull
prosessen.



1. Selv avvannet, er slammet fortsatt 
vått, 65% +++

2. Lite fiber
3. PLAST
4. Patogener
5. Organiske kjemikalier
6. Ikke alltid homogent
7. Dyrt å transportere
8. Avrenning av næringsstoffer ved 

spredning
9. Ikke optimal 

plantenæringssammensetning

Synergi med 
Biokull prosessen

1. Energien fra biokull prosessen kan 
benyttes til å hygienisere bio slammet 
før fermentering.

2. Bio kullet tilsettes av avvannet slam og 
energien fra biokull prosessen brukes til 
å forkulle slammet ved 240C . Da blir 
plasten til energi rik gass.

3. Den sterile og tørre massen Ph og 
nærings justeres og har blitt til et egnet 
jordforbedringsmiddel som er lett å 
lagre/transportere.

Utfordringer for biologiske 
behandlingsmetoder



Microplastic  konvertert til
karbon og micro partikler av  
silica + CaCo3

Kloakkslam forkullet ved 240C sammen med biokull og ikke
resirkulerbar plast.  Plasten fungerer som bindemiddel



Incubation Experiment Using BF BBF abd BKF at 450C

MICROBES
TAKES UP 
NANO
NUTRIENTS
ON THE 
BIOCHAR 
SURFACE 

OUR 
PRODUCTS 
CAN ACT AS A 
CARRIER FOR 
MICROBES 
BUT ITS MORE 
EFFICIENT IF 
THEY 
STIMULATE 
THE LOCAL 
«GOOD 
BUGS»


