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Sammanfattning (på svenska) 
Produktions- och optimeringspotentialen vid anaerob rötning av flytgödsel från nötkreatur 
granskades. Detta genom att, i laboratoriemiljö, undersöka förändringar i processtabilitet, 
gasproduktion och metanhalt vid tillsats av kycklinggödsel (R7-R12) och pH-buffert (R1-R3, R7- 
R9) med flytgödsel från nötkreatur som grundsubstrat (R1-R12). Den anaeroba 
rötningsprocessen är ett känsligt och komplext samspel mellan olika mikroorganismgrupper som 
påverkas av flertalet faktorer så som pH, alkalinitet, C/N-kvot, inhibering av ammoniak och 
flyktiga fettsyror, temperatur och omblandning.  

Försöksuppställningen bestod av 12 stycken enkla reaktorer, 4 försök med 3 replikat, placerade i 
vattenbad vid 35 °C. Försöken startades upp utan ti llsatt ymp och med minimal omblandning av 
substratet i en enkel försöksuppställning som efterliknar satsreaktorn. Försöken pågick i 79 (R1-
R6) respektive 44 dygn (R7-R12). 

Flytgödsel från nötkreatur (R1-R6), med tillsatt pH-buffert (R1-R3) 

Tillsatsen av pH-buffert underlättade tillväxtfasen för mikroorganismerna, snabbare ökning i 
metanhalt och den totala metangasproduktionen ökade med 19 %. Skillnaden var som störst 
under tillväxtfasen och avtog sedan från stationärfas och framåt. Metanhalten steg till ett 
maxvärde på 74,2 % (R1-R3) respektive 75,3 % (R4-R6) och mängden producerad metangas 
uppgick till 196,4 l CH4/kg TS (R1-R3) respektive 164,7 l CH4/kg TS (R4-R6). Under en period på 
30 dygn, beräknat från det att produktionstakten nått sitt maxvärde och framåt, producerades 
129,6 l CH4/kg TS (R1-R3) samt 114,9 l CH4/kg TS (R4-R6) vilket står för 66 % respektive 69,8 
% av den totala metangasproduktionen.  

Flyt- och kycklinggödsel (R7-R12), med tillsatt pH-buffert (R7-R9) 

Tanken var att en ökning av organiskt material genom tillsats av kycklinggödsel skulle öka 
biogasproduktionen, men i detta fall har processen inhiberats. Möjligtvis på grund av 
ammoniakinhibering vid tillsats av det kväverika substratet som kycklinggödsel är. Små mängder 
gas producerades med en maximal metanhalt på 28,7 % (R7-R9) respektive 20,2 % (R10-R12). 
Gasproduktionen upphörde efter 24 dygn i två av replikaten, R11 och R12, i försök utan tillsatt 
pH-buffert och vid detta tillfälle var den totala mängden producerad metangas 74,5 % högre i 
försöken med tillsatt pH-buffert.  
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Abstract (in English) 
Production potential and basis for optimization of anaerobic digestion with cattle manure was 
reviewed by examining process stability, gas production and methane content in a laboratory 
environment via addition of pH buffer and chicken manure with slurry from cattle manure as 
basic feedstock. Addition of pH buffer facilitated the growth of microorganisms by more rapid 
increase in methane content and greater quantities of produced methane gas. The effects were 
high during the growth stage but decreased, during and after, the stationary phase. Addition of 
chicken manure caused inhibition of the process, probably caused by ammonia inhibition from 
high nitrogen content in chicken manure. 
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Sammanfattning 
Produktions- och optimeringspotentialen vid anaerob rötning av flytgödsel från nötkreatur 
granskades. Detta genom att, i laboratoriemiljö, undersöka förändringar i processtabilitet, 
gasproduktion och metanhalt vid tillsats av kycklinggödsel (R7-R12) och pH-buffert (R1-R3, R7- 
R9) med flytgödsel från nötkreatur som grundsubstrat (R1-R6). Den anaeroba 
rötningsprocessen är ett känsligt och komplext samspel mellan olika mikroorganismgrupper som 
påverkas av flertalet faktorer så som pH, alkalinitet, C/N-kvot, inhibering av ammoniak och 
flyktiga fettsyror, temperatur och omblandning.  

Försöksuppställningen bestod av 12 stycken enkla reaktorer, 4 försök med 3 replikat, placerade i 
vattenbad vid 35 °C. Försöken startades upp utan tillsatt ymp och med minimal omblandning av 
substratet i en enkel försöksuppställning som efterliknar satsreaktorn. Försöken pågick i 79 (R1-
R6) respektive 44 dygn (R7-R12). 

Flytgödsel från nötkreatur (R1-R6), med tillsatt pH-buffert (R1-R3) 

Tillsatsen av pH-buffert underlättade tillväxtfasen för mikroorganismerna, snabbare ökning i 
metanhalt och den totala metangasproduktionen ökade med 19 %. Skillnaden var som störst 
under tillväxtfasen och avtog sedan från stationärfas och framåt. Metanhalten steg till ett 
maxvärde på 74,2 % (R1-R3) respektive 75,3 % (R4-R6) och mängden producerad metangas 
uppgick till 196,4 l CH4/kg TS (R1-R3) respektive 164,7 l CH4/kg TS (R4-R6). Under en period 
på 30 dygn, beräknat från det att produktionstakten nått sitt maxvärde och framåt, producerades 
129,6 l CH4/kg TS (R1-R3) samt 114,9 l CH4/kg TS (R4-R6) vilket står för 66 % respektive 69,8 
% av den totala metangasproduktionen.  

Flyt- och kycklinggödsel (R7-R12), med tillsatt pH-buffert (R7-R9) 

Tanken var att en ökning av organiskt material genom tillsats av kycklinggödsel skulle öka 
biogasproduktionen, men i detta fall har processen inhiberats. Möjligtvis på grund av 
ammoniakinhibering vid tillsats av det kväverika substratet som kycklinggödsel är. Små mängder 
gas producerades med en maximal metanhalt på 28,7 % (R7-R9) respektive 20,2 % (R10-R12). 
Gasproduktionen upphörde efter 24 dygn i två av replikaten, R11 och R12, i försök utan tillsatt 
pH-buffert och vid detta tillfälle var den totala mängden producerad metangas 74,5 % högre i 
försöken med tillsatt pH-buffert.  
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Summary 
Production potential and basis for optimization of anaerobic digestion with cattle manure was 
reviewed by examining process stability, gas production and methane content in a laboratory 
environment via addition of pH buffer (R1-R3, R4-R6) and chicken manure (R7-R12) with 
slurry from cattle manure as basic feedstock (R1-R12). The anaerobic digestion process is a 
sensitive and complex interplay between different groups of microorganisms which is affected 
by factors as pH, alkalinity, C/N, inhibition of ammonia and volatile fatty acids, temperature 
and mixing. 

The experiment consisted of 12 simple reactors, 4 tests with 3 replicas, which were placed in 
water bath at 35 ° C. No incolum was used and minimal mixing applied in a simple 
configuration which resembles a batch reactor system. The experiment was conducted for 79 
(R1-R6) and 44 days (R7-R12). 

Cattle manure slurry (R1-R6), with and without addition of pH buffer 

Addition of pH buffer facilitated the growth of microorganisms by more rapid increase in 
methane content and greater quantities of produced methane gas, 19 %. The effects were high 
during the growth stage but decreased, during and after, the stationary phase. Methane content 
reached a maximum value of 74,2 % (R1-R3) and 75,3 % (R4-R6). The total amount of methane 
gas produced was 196,4 l CH4/kg TS (R1-R3) and 164,7 l CH4/kg TS (R4-R6). During a 30 day 
period, calculated from the point where the productionrate was highest and ahed, the process 
produced 129,6 l CH4/kg TS (R1-R3) and 114,9 l CH4/kg TS (R4-R6) which stands for 66 % 
and 69,8 % of the total amount produced methane gas. 

Cattle manure slurry and chicken manure (R7-R12), with and without addition of pH buffer 

The basic idea was that an addition of organic material, trough chicken manure, would increase 
biogas production but in this case the process was inhibited. Probably caused by ammonia 
inhibition linked to addition of chicken manure which has high nitrogen content. Low amounts 
of gas was produced with a maximum methane content of 28,7 % (R7-R9) and 20,2 % (R10-
R12). After 24 days the gas production in R11 and R12 stopped and at this point the total 
amount of produced methane gas was 74,5 % higher in trials with added pH buffer. 
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Abstract 
Produktions- och optimeringspotentialen vid anaerob rötning av flytgödsel från nötkreatur 
granskades. Detta genom att, i laboratoriemiljö, undersöka förändringar i processtabilitet, 
gasproduktion och metanhalt vid tillsats av kycklinggödsel och pH-buffert med flytgödsel från 
nötkreatur som grundsubstrat. Tillsatsen av pH-buffert underlättade tillväxtfasen för 
mikroorganismerna, snabbare ökning i metanhalt och den totala metangasproduktionen ökade. 
Skillnaden var som störst under tillväxtfasen och avtog från stationärfas och framåt. Tillsats av 
kycklinggödsel har i detta fall inhiberat processen, möjligtvis på grund av ammoniakinhibering 
vid tillsats av det kväverika substratet som kycklinggödsel är. 

Nyckelord: biogas, anaerob, rötning, flytgödsel, nötkreatur, kycklinggödsel, pH-buffert  
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Förord 
Idén till detta arbete uppkom i kontakt med Växjö Kommun som förmedlade kontakten till en 
mjölkbonde med intresse för att producera biogas av flytgödsel från nötkreatur. Tanken till en 
början var att lägga fram ett övergripande beslutslutsunderlag för eventuell investering i 
biogasanläggning med bedömning av produktionspotential, avsättningsmöjligheter, 
anläggningsstorlek, anläggningstyp med mera. Arbetet behövde avgränsas och under de 
inledande diskussionerna kring den anaeroba rötningsprocessen ökade förståelsen för dess 
komplexitet med många faktorer som påverkar stabilitet och produktionspotential. Det är ofta 
inte så enkelt som att slänga in gödsel och låta gasen komma. Arbetet styrdes därav, under 
planeringsfasen, in på att försöka lägga fram ett mera specifikt underlag kring den anaeroba 
rötningsprocessen för produktions- och optimeringsmöjligheter.  

Jag vill tacka min handledare Ulrika Welander, docent och lektor i bioteknik vid Växjö 
universitet, för hennes stöd, engagemang och tålamod under arbetets gång.  Jag vill också tacka 
Steve Karlsson (Växjö Kommun), Stellan Gustafsson (Biogasentusiast) och Christer Carlman 
(Orraryds Gård). 
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1. Introduktion 
I samarbete med Växjö Kommun upprättades kontakt med en mjölkbonde i Orraryd, 
25 km sydost om Växjö. Gården har cirka 300 mjölkkor och 180 tjurar. Runt 12 000 
m3 flytgödsel från nötkreatur produceras årligen, kycklinggödsel finns att tillgå från 
närliggande gårdar och det föreligger ett intresse att investera i en biogasanläggning. 
Arbetet syftar till att, genom praktiska försök i laboratoriemiljö, utreda en del av 
produktions- och optimeringspotentialen i substratet som ett kunskapsunderlag för 
tänkbart kommande satsning på biogasanläggning. 

1.1 Bakgrund 

Antalet jordbruksföretag i Sverige, från 1980 till 2004, har minskat med 56 % under 
tiden som antalet jordbruksföretag med arealstorlek över 100 ha ökat med 90 % till 
6129 stycken (Statens Jordbruksverk 2005). Samtidigt som jordbruket utvecklas mot 
effektivisering med större och färre gårdar så ökar möjligheterna att ta tillvara på de 
resurser, till biogasproduktion, som är tillgängliga. Enligt Statens Energimyndighet 
(2008) finns, i enlighet med statistik från 2006, totalt 223 biogasanläggningar i Sverige 
varav 8 stycken är lantbruksbaserade. 2-3 TWh/år uppskattas som maximal praktisk 
potential vid biogasframställning från gödsel (Statens offentliga utredningar 2007).  

Gödsel är en av de resurser, lämplig för biogasproduktion, som finns till hands inom 
lantbruket. Anaerob rötning av gödsel har flera positiva effekter. Klimatpåverkan 
minskar då metanläckage från gödsellagring reduceras, produktionen av förnyelsebar 
energi ökar och gödslets kvalité förbättras. Lantbrukarnas Riksförbund påpekar att 
näringsinnehållet till stor del bevaras genom rötningsprocessen samt en ökad kvalité på 
gödslet efter rötning genom; 

- Minskat innehåll av smittspridande mikroorganismer och ogräsfrön 

- Sänkt torrsubstanshalt och ökad homogenitet 

- Minskad lukt 

Under åren 2009-2013 kan jordbruksföretag på landsbygden, under förutsättningen att 
stallgödsel står för ≤ 50 % av det substrat som rötas, söka investeringsstöd på upp till 
30 % med ett maxbelopp på 200 000 euro (Statens Jordbruksverk 2008; Länsstyrelsen 
2009). Förutsättningarna för lantbruksbaserad biogasproduktion varierar beroende på 
bland annat grad av processoptimering, anläggningsstorlek, anläggningstyp, typ av 
substrat och avsättningsmöjligheter för den producerade biogasen.  

 
Jag är övertygad om att det krävs ett nationellt projekt för att informera, 
kalkylera och ge tillräcklig grund så att enskilda lantbrukare skall kunna ta 
beslut om investering. Vi ser också ett stort behov av teknikutveckling på 
biogasområdet. […] Dessvärre är konkurrensen i stort sett obefintlig och 
utrustningen kostar för mycket. (Lantbrukarnas Riksförbund 2008 s. 49) 
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1.2 Syfte 

Syftet med detta arbete är att uppskatta produktions- och optimeringspotentialen vid 
anaerob rötning av flytgödsel från nötkreatur. Detta genom att undersöka förändringar 
i processtabilitet, biogasproduktion och metanhalt vid; tillsats av kycklinggödsel och 
pH-buffert med flytgödsel från nötkreatur som grundsubstrat.  

 

1.3 Mål 

Huvudmålet är att utifrån försöken få fram tydliga och användbara resultat som kan ge 
en bild av produktions- och optimeringspotentialen. Målet är även att presentera 
teoretisk kunskapsgrund som ökar förståelsen för den anaeroba rötningsprocessen och 
klargör relevansen av försöksresultaten, för att sedan kunna lägg fram ett tydligt 
underlag.  

 

1.4 Avgränsningar 

Arbetet är avgränsat till teori kring den anaeroba rötningsprocessen, den miljö som 
sätts upp för denna, försöksbeskrivning och resultatutvärdering. Resultaten analyseras 
till största delen inbördes då de förenklingar som gjorts i försöksuppställningen endast 
tillåter detta.  
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2. Teori 
Rötningsprocessen är ett känsligt och komplext samspel mellan olika 
mikroorganismgrupper som påverkas av flertalet faktorer. 

2.1 Rötningsprocess 

I en syrefri miljö, under så kallade anaeroba förhållanden, kan organiskt material brytas 
ned av mikroorganismer och i processen bildas biogas. Rötningsprocessen består av 
fyra huvudsteg uppdelat efter de mikroorganismgrupper som är aktiva i respektive 
steg; hydrolys, syrabildning, ättiksyrabildning och metanbildning. Under hydrolysen 
bryts det organiska materialet ned till lösliga organiska föreningar i form av bland 
annat kolhydrater, aminosyror och glycerol. Syrabildning bidrar till att materialet bryts 
ned ytterligare till exempelvis flyktiga fettsyror och alkoholer. Till viss del kan 
produkter från syrabildningen direkt nyttjas av metanbildare medan andra bryts ned av 
ättisksyrabildare till vätgas, koldioxid och ättiksyra som metanbildarna sedan brukar 
för att bilda metangas och koldioxid. (Murto 2003) 

 

2.1.1 Substrat 

Stallgödsel är en bra källa av organiskt material som kan brytas ned i en anaerob 
rötningsprocess. Faktorer som art, ras, tillväxtfas, utfodring, strömaterial, lagring och 
uppsamlingssystem påverkar substratets potential i en anaerob rötningsprocess. 
Metanbildare är aktiva i nötkreaturens tarmsystem vilket gör att det organiska 
materialet i gödseln redan är delvis nedbrutet samt att en kultur av metanbildande 
mikroorganismer finns att tillgå. I syfte att snabbt få igång rötningsprocessen kan 
substratet ympas med en stadig kultur av mikroorganismer till exempel med substrat 
ifrån en igångsatt, stabil, rötningsprocess. 

 

2.1.2 pH och alkalinitet 

Huvudorsaken till inhibering i den anaeroba rötningsprocessen anses vara sänkning av 
pH (Murto 2003). Idealt pH för en anaerob rötningsprocess ligger mellan 6,8 och 7,2. 
Vid pH under 6,6 reduceras tillväxttakten av metanbildare kraftfullt (Ward m.fl. 2008). 
Alkalinitet även kallat buffringskapacitet är ett mått på förmågan att motstå 
förändringar av pH och därigenom också ett mått på processtabilitet. Alkalinitet kan 
ses som en följd av kemisk jämvikt mellan tre buffringssystem som uppstår hos 
flyktiga fettsyror, bikarbonat och ammoniak under rötningsprocessen. 
Buffringskapaciteten hos bikarbonat minskas av flyktiga fettsyror men ökar vid tillsats 
av ammoniak (Georgacakis 1982). Alkaliniteten är proportionell mot koncentrationen 
av bikarbonat i substratet och kan ge en bättre bild av processtabiliteten jämfört med 
direkta mätningar av pH (Ward m.fl. 2008).  
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2.1.3 C/N-kvot 

Kol och kväve utnyttjas generellt i ett förhållande på 25-30:1 av mikroorganismer 
(Ward m.fl. 2008). Med hänsyn till processtabilitet har förhållandet mellan biologisk 
nedbrytbara kol- och kväveföreningar i substratet, C/N-kvot, betydelse. Tillsats av 
kväve, till en viss gräns, ökar processtabiliteten via buffringsförmågan medans en för 
hög koncentration av ammoniak, som en följd av ökat kväveinnehåll, kan inhibera 
processen. Georgacakis (1982) visade, efter försök på svingödsel, att reaktorer med 
C/N-kvot under 10:1 visar prov på ammoniakinhibering medan reaktorer med C/N-
kvot över 18:1 fallerade på grund av låg bikarbonatalkalinitet. En hög C/N-kvot, lågt 
kväveinnehåll, minskar den bufferthöjande effekten av ammoniaktillsats och kan på så 
sätt störa processtabiliteten. Dessa gränser varierar från fall till fall och Hills (1979) 
rapporterar optimal metanproduktion, vid anaerob rötning av gödsel från mjölkko, 
med en C/N-kvot på 25:1.  

 

2.1.4 Ammoniak och flyktiga fettsyror 

Höga koncentrationer av ammoniak kan inhibera den anaeroba rötningsprocessen. 
Ammoniak finns inte bara i utgångssubstratet utan frigörs också ur urea och proteiner 
under rötningsprocessen, detta gäller i stor utsträckning för svin- och kycklinggödsel 
(Angelidaki och Ahring 1992). Gradvis anpassning till högre halter av ammoniak kan 
öka mikroorganismernas tolerans (Murto 2003).  

Flyktiga fettsyror (VFA) kan inhibera processen och indikation på en obalanserad 
process kan ges från ansamlingen av dessa. Alkaliniteten minskar av flyktiga fettsyror 
(Georgacakis 1982) och som tidigare nämnt anses huvudorsaken till inhibering i den 
anaeroba rötningsprocessen vara en sänkning i pH. Koncentrationen av flyktiga 
fettsyror är därav en viktig faktor i processövervakning. (Murto 2003)  

 

2.1.5 Blandning av substrat 

Blandning av olika substrat, till exempel olika typer av gödsel och växtmaterial, kan ha 
positiva effekter på den anaeroba rötningsprocessen. Detta genom till exempel 
eventuell ökning i metanproduktion vid tillstats av organiskt material och 
näringsämnen samt förbättrad processtabilitet vid justering av C/N-kvoten. Relativt 
stora mängder av ammoniak återfinns i svin- och kycklinggödsel som förslagsvis kan 
blandas med gödsel som innehåller en högre andel kol vilket förbättrar C/N-kvoten 
(Murto 2003). Som exempel påvisar Møller m.fl. (2003) en ökning av metanproduktion 
med 10% vid tillsats av 1/100 viktandel halm från vete till gödselsubstratet. Val av 
strömaterial kan alltså påverka metanproduktionen beaktansvärt. Substratens 
egenskaper i rötningsprocessen varierar och genom försök i laboratoriemiljö eller med 
hjälp av matematiska modeller kan effekten av olika blandningar utvärderas. 
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2.2 Reaktor 

Det är flertalet faktorer som påverkar produktionen av biogas i rötningsprocessen. De 
huvudsakliga målen med en kontinuerlig rötningsprocess är att upprätthålla ett stabilt 
flöde av organiskt material, kort uppehållstid och maximal produktion av metangas.  

2.2.1 Reaktortyper 

Vanliga reaktortyper där den aktiva biomassan följer med substratet kan delas in i 
satsreaktorer, enstegs tankreaktorer och flerstegs tankreaktorer. Den enklaste modellen 
är satsreaktorn. Substratet placeras i reaktor och hålls där tills det att substratet anses 
tillräckligt utrötat, vilket definieras som substratets uppehållstid. Tankreaktorn har, till 
skillnad från satsreaktorn ett kontinuerligt in- och utflöde av substrat. En fördel med 
tankreaktor är att det kontinuerligt tillförda substratet kan fungera som en fortlöpande 
tillsats av organiskt material och näringsämnen för mikroorganismerna i reaktorn vilket 
gör att en stabil kultur mikroorganismer kan bevaras nära stationärfas. Till skillnad från 
satsreaktorn där substratet bearbetas av en kultur mikroorganismer som går igenom 
större tillväxtfas vid varje ny uppstart. En flerstegs tankreaktor består av flera steg, 
reaktorer, som substratet går igenom i syfte att ha en så gynnsam miljö som möjligt för 
de enskilda stegen i rötningsprocessen, vanligen uppdelat efter syra- och 
metanbildning (Kaparaju m.fl. 2009).  

Den vanligaste typen av reaktor, på grund av sin enkelhet, är kontinuerligt omrörd 
tankreaktor där den aktiva biomassan följer med substratet (Murto 2003). Den aktiva 
biomassan kan återanvändas genom att låta mikroorganismerna växa på till exempel 
packningsmaterial i reaktorerna men dessa tekniker passar inte med gödslets höga 
partikelinnehåll och viskositet (Kaparaju m.fl. 2009), som kan hindra flödet genom 
reaktorn (Jantsch 2003). 

 

2.2.2 Temperatur 

Den anaeroba rötningsprocessen kan delas in i tre temperaturområden: psykrofil 4-25 
°C, mesofil 25-45 °C och termofil rötning vid 50-60 °C. Temperaturen påverkar 
processen och ökad temperatur kan medföra snabbare rötningstakt och ökad 
gasproduktion men också minskad gasproduktion på grund av ökad ammoniak 
inhibering (Chae m.fl. 2008). 7 av de 8 lantbruksbaserade biogasanläggningarna i 
Sverige körs i det mesofila temperaturintervallet (Statens Energimyndighet 2008). Den 
ökade energiinsatsen för värmehållning bör övervägas i jämförelse med eventuell 
produktionsökning. Wenxiu och Mengjie (1989) kom fram till en optimal 
reaktortemperatur på 35 °C, vid anaerob rötning av kogödsel, beräknat med avseende 
på energibalansen vid en utomhustemperatur på – 7 till -6 °C.  
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2.2.3 Omblandning 

Omblandning i reaktorer används för att undvika sedimentering, frigöra gasbubblor 
och transportera organiskt material till den aktiva biomassan. Omblandningen kan ske 
på många olika sätt som exempel med propeller eller genom återcirkulering av gas 
alternativt substrat och kan vara kontinuerligt men också periodiskt återkommande. 
Formationen av anaeroba granulat är av stor betydelse för den anaeroba 
rötningsprocessen. En viss omblandning av substratet krävs men formationen av 
anaeroba granulat, metanproduktionen och reaktorns förmåga att klara belastning av 
tillsatt organiskt material kan minska vid överdriven omblandning. (Ward m.fl. 2008) 

 

2.2.4 Tillsatstakt av organiskt material 

I tankreaktorer kan tillsatstakten av organiskt material justeras. Homogeniteten och 
tillsatstakten av det organiska materialet kan påverka processtabiliteten. Minskning i 
tillsatstakten kan vara ett bra sätt att öka alkalinitet i processen och en för hög 
tillsatstakt kan överbelasta reaktorn och bidra till ökad inhibering. (Ward m.fl. 2008) 
Generellt varierar tillsatstakten i tankreaktorer mellan 1-3 kg COD/m3 dygn (Murto 
2003). Kemisk syreförbrukning (COD) är ett mått på den mängd syre krävs för att 
oxidera allt organiskt material i ett prov.  

 

 



 

3. Metod och material

3.1 Försöksuppställning

Försöksreaktorerna bestod av 12 stycken 1000 ml
lockgenomföring för fäste av PVC
tedlarpåse, kopplad till slangen.
35 °C. I syfte att undersöka processtabilitet
grundpotential i flytgödsel från 
kycklinggödsel upprättades följande försöksuppställning

Tabell 3.1: Försöksuppställning

Försök 
(Reaktor) 

Flytgödsel 
[vikt %]

F1 (R1-R3) 100
F2 (R4-R6) 100
F3 (R7-R9) 91

F4 (R10-R12) 91

R1-R6 innehållande flytgödsel från nötkreatur blandades efter den beräknade andelen 
producerad gödsel: 83 vikt % mjölkko och 17 vikt % tjur. I R7
kycklinggödsel in med flytgödseln efter förutsättningen med en torrsubstanshalt (TS) 
på max 15 % viket gav en inblandning av kycklinggödsel på 9 vikt %. 

Tre replikat användes för att öka tillförlitligheten i resultaten, mycket på grund av den 
låga reaktorvolymen. Reaktoruppställn
skakades om ordentligt, för hand, vid uppstart. 
vattenbaden, 100 U/min i 10 minuter
ett hårt lager bildades på toppen

 

3.1.1 Substrat 

Flytgödsel, innehållande träck, urin och va
samma dag som försöken sattes igång 
färska gödseln lagrats i maximalt två dygn. 
gödsellagring utomhus
substrat och substratblandningar kan avläsas i tabell 3.2.

Tabell 3.2: Substrat och substratblandningar

Substrat 

Flytgödsel mjölkko 

Flytgödsel tjur 

Kycklinggödsel 

Blandning 1 (R1-R6) 

Blandning 2 (R7-R12)

  

och material 

Försöksuppställning 

Försöksreaktorerna bestod av 12 stycken 1000 ml reagensflaskor med 
lockgenomföring för fäste av PVC-slang och en gasuppsamlingspåse, 2 l

kopplad till slangen. Reaktorerna var placerade i vattenbad vid 
I syfte att undersöka processtabilitet vid tillsats av pH-buffert, 

flytgödsel från nötkreatur samt effekt vid inblandning av 
gödsel upprättades följande försöksuppställningar: 

1: Försöksuppställningar 

Flytgödsel  
[vikt %] 

Kycklinggödsel  
[vikt %] 

pH-buffer,  
NaHCO3 [4g/l] 

100 
 

X 
100 

  91 9 X 
91 9   

R6 innehållande flytgödsel från nötkreatur blandades efter den beräknade andelen 
producerad gödsel: 83 vikt % mjölkko och 17 vikt % tjur. I R7-R12 blandades 
kycklinggödsel in med flytgödseln efter förutsättningen med en torrsubstanshalt (TS) 

max 15 % viket gav en inblandning av kycklinggödsel på 9 vikt %.  

Tre replikat användes för att öka tillförlitligheten i resultaten, mycket på grund av den 
låga reaktorvolymen. Reaktoruppställningen efterliknar satsreaktorn. Alla reaktorer 

ntligt, för hand, vid uppstart. Reaktorerna skakades också 
100 U/min i 10 minuter, en gång i veckan. Detta i syfte att motverka att 

ett hårt lager bildades på toppen av substratet.  

lande träck, urin och vatten, från mjölkko och tjur införskaffades 
samma dag som försöken sattes igång från respektive mellanlagringstank
färska gödseln lagrats i maximalt två dygn. Kycklinggödseln hämtades ifrån 
gödsellagring utomhus där gödslet lagras i högst 7 dygn. Vidare information om 
substrat och substratblandningar kan avläsas i tabell 3.2. 

: Substrat och substratblandningar 

TS 
[%] C/N 

Totalkväve  
[kg/ton] 

Ammoniumkväve  
[kg/ton] 

 7,8 16 3,8 1,8 

12,3 19 6,2 3,4 

76,7 9,2 41,7 5,6 

 8,5 16,5 4,2 2,1 

R12) 15 15,8 7,7 2,4 

 

7

2 l 
placerade i vattenbad vid 

av 

R6 innehållande flytgödsel från nötkreatur blandades efter den beräknade andelen 
R12 blandades 

kycklinggödsel in med flytgödseln efter förutsättningen med en torrsubstanshalt (TS) 

Tre replikat användes för att öka tillförlitligheten i resultaten, mycket på grund av den 
Alla reaktorer 
också i 

, en gång i veckan. Detta i syfte att motverka att 

från mjölkko och tjur införskaffades 
n respektive mellanlagringstank där den 

gödseln hämtades ifrån 
dare information om 
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3.1.2 Uppstart 

Reaktorerna fylldes med 500 ml av respektive substratblandning och i de aktuella 
rektorerna tillfördes även 50 ml buffertlösning i form av bikarbonat, 4 g/l NaHCO3. 
Ingen ymp användes. Innan reaktorerna slöts och placerades i vattenbadet spolades 
varje reaktor med ren kvävgas i 2 minuter. Locken tätades med upprepade varv av 
parafilm.  Detta för att skapa en anaerob startmiljö i reaktorerna. Försöken pågick i 79 
(R1-R6) respektive 44 dygn (R7-R12). 

 

3.2 Analysmetod 

3.2.1 Mätinstrument 

Metanhalten i den producerade gasen analyserades i en gaskromatograf med 
flamjoniseringsdetektor, GC-FID Varian MODEL 3700 GAS CHROMATOGRAPH, 
kopplad till en integrator, Varian 4270 INTEGRATOR. Packad kolonn, Supelco 5 % 
Carbowax 20M, användes med N2 som bärgas. Temperatur i injektor var 120 °C, 
detektor 150 °C och kolonn 40 °C. 

Ytterligare analys av metanhalt utfördes vid ett tillfälle, för att dubbelkolla resultaten, 
på gaskromatograf med värmeledningsdetektor, Mikro GC-TCD (se bilaga 1). 

Gasvolymen mättes genom att gasen drogs ut ur gasuppsamlingspåsen, tedlarpåsen, 
med en graderad 100 ml spruta. 

 

3.2.2 Kalibrering 

GC-FID kalibrerades för att fastställa linjäritet för metanhalter inom området 12,5 till 
49,5 %. Standardgas med 49,5 % metanhalt späddes med luft, 400 ml totalvolym, i 1 l 
tedlarpåsar till 25 respektive 12,5 % metanhalt. Respektive blandning och 
standardgasen analyserade 4 gånger i GC-FID. Linjäritet fastställdes (se bilaga 2). 

Då linjäritet var fastställd utfördes endast en färskkalibrering med standardgas som 
analyserades 3 gånger innan varje provtagningsomgång. Resultat från färskkalibrering 
användes för att beräkna metanhalten i de analyserade proven. Kalibreringsgasen 
förvarades i 2 l tedlarpåse. Kalibreringsgasens beständighet i tedlarpåsen kontrollerades 
vid två tillfällen med goda resultat och byttes även ut varannan vecka. 
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3.2.3 Provtagning 

Försöksuppställning har vid provtagningen delats upp i två grupper. Blandning 1, R1-
R6, med flytgödsel från nötkreatur samt blandning 2, R7-R12, där kycklinggödsel 
blandats in. Provtagning skedde vid behöv, vanligen 2 ggr i veckan per grupp. 
Provtagning skedde genom septa direkt ur tedlarpåse med gasspruta, 1 ml Hamliton 
81330. Gasproverna injicerades i GC-FID och analysen upprepades tre ggr per prov. 
Gaspåsarna tömdes efter varje provomgång med 100 ml spruta i syfte att mäta 
volymen av den producerade biogasen. 
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4. Resultat och analys 
Resultaten från analys av metanhalt och volym producerad biogas framställs nedan 
som ett medelvärde av de tre replikat som ingick i respektive försök. Resultat för 
enskilda reaktorer kan ses i bilaga 3. Volymen producerad biogas är omräknad till ren 
metangas utifrån producerad gasvolym och metanhalt. 

4.1 Blandning 1, flytgödsel från nötkreatur 

   

 

Figur 4.1: Metanhalt, blandning 1 (R1-R6)  

Ingen ymp användes och 18 dygn efter uppstart sker en snabb och stadig ökning i 
metanhalt, se figur 4.1, vilket kan tolkas som att kulturen av mikroorganismer har 
anpassat sig till den nya miljön och ökar sin tillväxt. Metanhalten steg till ett maxvärde 
på 74,2 % (R1-R3) respektive 75,3 % (R4-R6). Biogas består vanligen av 48-65% 
metan (Rasi m.fl. 2006). Metanhalten, i de 8 lantbruksbaserade biogasanläggningar som 
fanns i Sverige 2006, hade ett medelvärde på 64,9 % (Statens Energimyndighet 2008). 
Medelvärdet från det att processen nått sin högsta metanhalt och 30 dygn framåt har 
beräknats till 69,4 % (R1-R3) och 67,8 % (R4-R6). 
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Figur 4.2: Volym producerad metangas, blandning 1 (R1-R6) 

En snabbare ökning i metanhalt vid försök med tillsatt pH-buffet kan urskiljas från 
resultaten i figur 4.1. Även den totala volymen producerad metangas är högre, 19 %, 
vid tillsats av buffertlösning, se figur 4.2. Totalt producerades 196,4 l CH4/kg TS (R1-
R3) respektive 164,7 l CH4/kg TS (R4-R6).  

 

 

Figur 4.3: Produktionstakt, blandning 1 (R1-R6) 

Om en period på 30 dygn studeras, med start då processen nått högsta 
produktionstakt (se figur 4.3) och framåt, kan metangasproduktionen beräknas till 
129,6 l CH4/kg TS (R1-R3) samt 114,9 l CH4/kg TS (R4-R6).  
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Figur 4.4: Volym producerad metangas, jämförelse av försök med och utan pH-buffert, 

blandning 1 (R1-R6) 

Figur 4.4 visar skillnaden i producerad metangas uppdelat per analysomgång. 
Skillnaden är störst i tillväxtfasen och avtar sedan under och efter den stationära fasen. 
Vilket tyder på att tillsats av pH-buffert underlättar tillväxtfasen hos 
mikroorganismerna. 
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4.2 Blandning 2, flyt- plus tillsatt kycklinggödsel 

 

 

Figur 4.5: Metanhalt, blandning 2 (R7-R12)  

Under de fem första dygnen inträffade en stadig ökning i metanhalt som därefter 
avtog, visserligen har en svag ökning i metanhalt observerats de kommande 39 dygnen 
men processen producerar små mängder gas (se bilaga 4) med en maximal metanhalt 
på 28,7 % (R7-R9) respektive 20,2 % (R10-R12). 24 dygn in i försöken upphörde 
gasproduktionen från R11 samt R12 och endast ett av replikaten, R10, har fortsatt 
gasproduktion. Försöken med tillsatt pH-buffert producerade, fram till och med att 
gasproduktionen i R11 och R12 upphörde, 74,5 % mer metangas. 

0,0
5,0

10,0
15,0
20,0
25,0
30,0
35,0

20
09

-0
4-

05

20
09

-0
4-

12

20
09

-0
4-

19

20
09

-0
4-

26

20
09

-0
5-

03

20
09

-0
5-

10

20
09

-0
5-

17

M
et

an
ha

lt
 [

%
]

Flyt- och kyklinggödel + pH-buffert, R7-R9

Flyt- och kyklinggödel, R10-R12

R10



    

14

5. Diskussion och slutsatser 
Diskussion och slutsatser återges allmänt men har även inriktats efter förutsättningar 
för processen vid olika reaktortyper, den vanligaste: tankreaktorn och den enklaste: 
satsreaktorn.  

5.1 Blandning 1, flytgödsel från nötkreatur 

Försöken pågick i 79 dygn och efter 18 dygn verkar mikroorganismerna ha anpassat 
sig till den nya miljön och en stadig tillväxt startar. Efter ytterligare 7 (R1-R3) 
respektive 11 dygn (R4-R6) nådde processen en stabil nivå och sin högsta metanhalt.  

Den totala mängden producerad metangas, 196,4 l CH4/kg TS (R1-R3) och 164,7 l 
CH4/kg TS (R4-R6), står sig t.ex. bra i jämförelse med det överslagsvärde som ges i 
beräkningsunderlag från Lantbrukarnas Riksförbund, 162,5 l CH4/kg TS men dessa 
resultat bör vägas mot uppehållstiden. Under en period på 30 dygn, beräknat från det 
att produktionstakten nått sitt maxvärde och framåt, producerades 129,6 l CH4/kg TS 
(R1-R3) samt 114,9 l CH4/kg TS (R4-R6) vilket står för 66 % respektive 69,8 % av den 
totala metangasproduktionen. Försöken startades upp utan tillsatt ymp och med 
minimal, periodiskt återkommande, omblandning av substratet i en enkel 
reaktoruppställning som efterliknar satsreaktorn. Substratvolymen i försöken är 
mycket liten i jämförelse med en verklig process och det bör sannolikt vara lättare att 
hålla en jämn temperatur i en mindre volym. En kraftigare omblandning kan då 
behövas i en verklig process men överdriven omblandning kan störa processen.  

Tillsatsen av pH-buffert underlättade tillväxtfasen för mikroorganismerna. En 
snabbare ökning i metanhalt och större mängd producerad metangas erhölls men 
effekten avtog från stationärfas och framåt. I en tankreaktor med kontinuerlig tillförsel 
av organiskt material är målet att den stationära fasen, där tillväxten av 
mikroorganismer är i fas med bortgången, skall vara bestående. En kontinuerlig tillsats 
av pH-buffert behöver därför inte vara lika fördelaktig i scenariot då en tankreaktor 
används. Detta på grund av att den stationära fasen då är av störst betydelse. Även 
fastän gasproduktionen var, till viss del, högre även under den stationära fasen måste 
andelen producerad metangas vägas mot den ökade kostanden vid tillsats av pH-
buffert. Alternativt kan tillsats av pH-buffert användas för att underlätta 
uppstartsfasen. En möjlighet kan vara att endast använda tillsats av pH-buffert vid 
uppstartsfasen för att sedan avbryta inblandningen när processen nått stationär fas, 
effekterna av detta måste dock utredas ytterligare. 

I det fallet då en satsreaktor skulle användas är de positiva effekterna vid tillsats av 
pH-buffert betydande. Processen kommer igång snabbare, andelen metangas som 
produceras under en period av 30 dygn efter det att processen nått maximal 
produktionstakt är 12,8 % högre. I fallet med en satsreaktor bör därför tillsats av pH-
buffert övervägas mot dessa fakta.  
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5.2 Blandning 2, flyt- plus tillsatt kycklinggödsel 

Även i försöken med tillsatt kycklinggödsel, som pågick under 44 dygn är 
metangasproduktionen högre vid tillsats av pH-buffert. Gasproduktionen upphörde, 
efter 24 dygn, i två av replikaten med försök utan tillsatt pH-buffert. Den totala 
metangasproduktionen upp till detta tillfälle var 74,5 % högre vid tillsatt pH-buffert 
vilket visar, också vid dessa försök, på en underlättad tillväxt för mikroorganismerna 
vid tillsatt pH-buffert.  

Tanken var att en ökning av organiskt material genom tillsats av kycklinggödsel skulle 
öka biogasproduktionen, men i detta fall har processen inhiberats. Möjligtvis på grund 
av kväveinhibering vid tillsats av det kväverika substratet som kycklinggödsel är. Vid 
försök med tillsatt pH-buffert fortsatte gasproduktionen under försöket med små 
volymer och låg metanhalt, ett stabilt inhiberat tillstånd. En minskning av andelen 
tillsatt kycklinggödsel kan minska effekten av inhibering och i det fallet då inblandning 
av andra substrat är av intressen kan förslagsvis mindre mängd av ett substrat med 
högre C/N-kvot, följaktligen lägre kväve- och ammoniakinnehåll, blandas in.  

I det fallet med en tankreaktor kan en successiv ökning av andel inblandat substrat och 
justeringar i tillsatstakten av organiskt material underlätta inblandning av substrat i en 
samrötningsprocess. Minskad tillsatstakt kan förbättra processtabiliteten och en 
gradvis ökning av ammoniakkoncentrationen kan öka mikroorganismernas tolerans.  

I fallet med en satsreaktor blir de negativa effekterna vid inblandning av 
kycklinggödsel större då tillsatstakten och andelen inblandat substrat inte kan styras 
över tiden. En gradvis anpassning skulle dock kunna ske genom att låta en del av den 
aktiva biomassan vara kvar mellan tömning och tillsats av nytt substrat i samband med 
en successiv ökning av andelen inblandat substrat.  
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7. Bilagor 
Bilaga 1: Ytterligare analys av metanhalt, Mikro GC-TCD 

Bilaga 2: Kalibrering GC-FID 

Bilaga 3: Resultat för enskilda reaktorer 

Bilaga 4: Metangasproduktion, R7-R12 
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BILAGA 1 (antal sidor: 1) 

Resultat från ytterligare analys av metanhalt på Mikro GC-TCD, Varian CP-4900 
Micro Gas Chromatograph, i jämförelse med samma analys på GC-FID finns 
sammanställt i figur 1 nedan. 

 

Figur 1: Jämförelse vid analys av metanhalt 
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BILAGA 2 (antal sidor: 1) 

Resultat från kalibreringen av GC-FID, i syfte att fastställa linjäritet vid analys av 
metanhalt i gasprover, finns sammanställt i tabell 1 och figur 1 nedan. 

 

Tabell 1: Mätpunkter och utslag 

Konc. [%] Areaenheter 

0 0 
12,5 685163 
12,5 674605 
12,5 709361 
12,5 787264 
25 1377232 
25 1395046 
25 1454144 
25 1445351 
50 3093192 
50 2964206 
50 3297559 
50 2982093 

 

 

 

Figur 1: Kalibrering av GC-FID
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BILAGA 3 (antal sidor: 3) 

Resultat från analys av metanhalt och producerad mängd metangas för de enskilda 
reaktorerna finns sammanställt i tabeller nedan. Metanhalten för respektive reaktor 
och analys har beräknats från medelvärdet av de 3 analyser som utförts. 

 

Tabell 1: Metanhalt [%], R1-R6 

 
R1 R2 R3 R4 R5 R6 

2009-04-05 0 0 0 0 0 0 
2009-04-09 17,5 16,8 18,5 17,8 11,8 16,9 
2009-04-13 19,7 19,7 19,8 19,5 10,8 18,9 
2009-04-16 19,2 22,8 23,0 19,5 16,9 21,4 
2009-04-20 23,2 26,4 26,5 19,9 18,0 24,0 
2009-04-23 29,1 32,3 33,1 23,9 20,9 27,5 
2009-04-27 53,7 49,9 48,7 37,7 30,6 35,3 
2009-04-30 73,3 68,8 69,1 56,1 49,9 50,0 
2009-05-04 75,0 73,9 73,6 74,5 67,1 66,2 
2009-05-07 70,4 73,4 74,1 75,1 75,2 75,6 
2009-05-12 70,5 67,3 69,9 69,4 71,0 72,0 
2009-05-15 67,8 65,6 66,8 64,4 66,1 68,9 
2009-05-18 67,4 64,8 64,8 60,9 64,0 62,0 
2009-05-22 72,2 71,0 70,4 67,5 63,0 68,0 
2009-05-27 68,2 67,8 71,0 64,2 65,3 65,4 
2009-05-31 68,2 63,1 71,0 64,0 68,7 71,2 
2009-06-07 70,2 65,9 69,3 69,9 66 69,7 
2009-06-11 61,3 60,8 70,7 64,5 62,1 65,3 
2009-06-18 59,8 48,1 51,1 55,9 67,6 59,8 

2009-06-23 63,7 62,8 61,1 63,9 68,1 65,6 
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Tabell 2: Total metangasproduktion [ml], R1-R6 

 
R1 R2 R3 R4 R5 R6 

2009-04-05 0 0 0 0 0 0 
2009-04-09 76 79 87 61 24 62 
2009-04-13 132 149 163 107 64 130 
2009-04-16 163 182 191 124 82 146 
2009-04-20 214 249 251 149 104 172 
2009-04-23 303 343 348 182 134 202 
2009-04-27 824 776 777 357 255 341 
2009-04-30 1536 1397 1455 761 583 650 
2009-05-04 2528 2292 2422 1561 1356 1416 
2009-05-07 3157 2914 3024 2039 1821 1885 
2009-05-12 3894 3789 3761 2641 2474 2567 
2009-05-15 4317 4225 4215 3096 2876 2975 
2009-05-18 4792 4683 4710 3531 3350 3396 
2009-05-22 5535 5448 5566 4162 3982 4033 
2009-05-27 6164 6202 6506 4821 4686 4740 
2009-05-31 6530 6578 7018 5212 5254 5270 
2009-06-07 7134 7184 7655 5918 5960 5978 
2009-06-11 7343 7424 7913 6186 6224 6255 
2009-06-18 7941 7609 8404 6558 6724 6677 

2009-06-23 8348 7882 8807 6871 7143 6982 

 

  



    

3

Tabell 3: Metanhalt [%], R7-R12 

 
R7 R8 R9 R10 R11 R12 

2009-04-05 0 0 0 0 0 0 
2009-04-08 14,9 14,9 14,3 15,1 13,3 12,6 
2009-04-10 16,6 17,6 17,1 18,0 21,3 21,4 
2009-04-14 17,7 19,3 17,0 16,6 21,0 21,1 
2009-04-17 20,4 21,8 18,0 15,7 18,3 20,6 
2009-04-21 15,9 22,6 18,7 14,5 15,7 19,3 
2009-04-25 16,9 24,0 21,7 14,8 17,5 22,0 
2009-04-29 17,5 25,9 22,3 15,2 20,2 21,0 
2009-05-13 25,7 30,2 29,1 18,6 

  2009-05-19 34,9 22,6 28,7 22,6     

 

Tabell 4: Total metangasproduktion [ml], R7-R12 

 
R7 R8 R9 R10 R11 R12 

2009-04-05 0 0 0 0 0 0 
2009-04-08 129 135 134 52 108 102 
2009-04-10 176 183 179 75 137 136 
2009-04-14 239 237 219 93 155 154 
2009-04-17 284 281 252 116 175 180 
2009-04-21 311 318 288 135 189 199 
2009-04-25 335 346 311 148 200 213 
2009-04-29 357 367 324 160 209 223 
2009-05-13 421 418 348 186 209 223 
2009-05-19 504 442 380 218 209 223 
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BILAGA 4 (antal sidor: 1) 

Mängd producerad metangas i R7-R12 presenteras nedan i figur 1. På grund av att 
gasproduktionen i R11 och R12 nådde ett stopp har även resultat från R10 
presenterats. 

 

 

Figur 1: Volym [ml] producerad metangas, blandning 2 (R7-R12)
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