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Sammanfattning (på svenska) 

Biogasprocessen är en anpassningsbar och levande process med förmågan att hantera en rad 
olika organiska material i en mängd olika miljöer. Detta gör att förutsättningarna, i den miljö som 
sätts upp för processen, ofta skiljer sig från fall till fall. En ökad efterfrågan på substrat till 
processen och hårdare konkurrens medför att intresset i att hantera nya substratfraktioner samt 
blandningar av olika fraktioner, i befintliga anläggningar, ökar. En del av behovet för hantering av 
förändrad substratsammansättning är en bra processövervakning, tillgång till styrinstrument för 
att kunna balansera förändringar i processen samt underlag för hur t.ex. variationer i 
substratsammansättning och belastning hanteras av processen. Detta ökar behovet av 
experimentella försök som påvisar effekterna i det givna systemet.  

Med syfte att kunna undersöka processförändringar utan att påverka den fullskaliga 
biogasprocessen har Kalmar Biogas AB i samspel med Linnéuniversitetet i Växjö tagit fram 
underlag till ett examensarbete på magisternivå som innefattar planering, uppbyggnad och 
inkörning av teströtningsanläggning med batch- och tankreaktorsystem. Arbetet innefattar även 
utförandet av experiment, på batchreaktorsystem, som syftar till att ge en första inblick och 
vägledning för vidare studier kring optimering av processen. Detta med inriktning på tillsats av 
kolkälla och justering av kvoten mellan kol och kväve i substratblandningen för att öka 
nedbrytningen av flyktiga fettsyror (VFA) i reaktorcirkulation.  

 

Batchreaktorsystem 

Utifrån resultat från utförda försök observerades en positiv effekt, gällande ökad nedbrytning av 
VFA, vid tillsats av glukos till systemet med möjlig koppling till en lägre ammoniak/ammonium 
halt som tagit processen ur ett så kallat stabilt inhiberat tillstånd. Förändringar utfördes på 
tidigare utformning av anläggning för teströtning med batchreaktorer i mesofil miljö (Gregeby, 
2009) i syfte att anpassa det nya systemet till termofil miljö. På grund av gaspermeabilitet i 
gasuppsamlingssystem, som beroende på gasproduktionstakten kan ha olika stor påverkan på 
resultaten, bör en vidareutveckling av systemet med en ny typ av gasuppsamlingspåse 
utvärderas innan ytterligare försök utförs på anläggningen.  

 

Tankreaktorsystem 

Tankreaktorerna inhandlades i sin helhet med omrörare, temperaturstyrning och skumfälla 
vartefter en anpassning av systemet utfördes, där automatisk substratinmatning samt 
kontinuerlig gasflödesmätning installerades. Igångkörning av tankreaktorsystemet har varit 
lyckad i frågan om erfarenheter gällande handhavandet av anläggningen och driftsäkerheten, 
vad gäller t.ex. återstart efter strömavbrott, loggning av gasflödesdata, pålitlig substratdosering 
och substratuttag utan syreläckage in i systemet. Under inkörningen av systemet utsattes 
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processen för störningar genom snabba förändringar och avbrott i belastningen. Vid uppstart av 
nya försök på tankreaktorsystem bör utöver gasproduktionstakt och gassammansättning även 
koncentrationen av VFA bevakas kontinuerligt för att nå en stabil process.  

Nyckelord 
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Abstract (in English) 

This thesis includes planning, building and run in of a batch and tank reactor system for 
experimental anaerobic digestion.  Besides that the thesis also includes studies on optimization 
of the process, by addition of carbon source and adjustment of the ratio between carbon and 
nitrogen in the feed material in order to increase the digestion of volatile fatty acids in reactor 
circulation. Results from experimental digestion in batch shows a possible connection between 
increased digestion of volatile fatty acids with addition of glucose as a carbon source which may 
have a correlation to lower concentrations of ammonia/ammonium in the process. Run in of the 
tank reactor system gave experience in handling the system with for example restart after power 
outage, logging of gas flow measurements and reliable feed dosage. 
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Sammanfattning 

Biogasprocessen är en anpassningsbar och levande process med förmågan att hantera en rad 
olika organiska material i en mängd olika miljöer. Detta gör att förutsättningarna, i den miljö 
som sätts upp för processen, ofta skiljer sig från fall till fall. En ökad efterfrågan på substrat till 
processen och hårdare konkurrens medför att intresset i att hantera nya substratfraktioner samt 
blandningar av olika fraktioner, i befintliga anläggningar, ökar. En del av behovet för hantering 
av förändrad substratsammansättning är en bra processövervakning, tillgång till styrinstrument 
för att kunna balansera förändringar i processen samt underlag för hur t.ex. variationer i 
substratsammansättning och belastning hanteras av processen. Detta ökar behovet av 
experimentella försök som påvisar effekterna i det givna systemet.  

Med syfte att kunna undersöka processförändringar utan att påverka den fullskaliga 
biogasprocessen har Kalmar Biogas AB i samspel med Linnéuniversitetet i Växjö tagit fram 
underlag till ett examensarbete på magisternivå som innefattar planering, uppbyggnad och 
inkörning av teströtningsanläggning med batch- och tankreaktorsystem. Arbetet innefattar även 
utförandet av experiment, på batchreaktorsystemet, som syftar till att ge en första inblick och 
vägledning för vidare studier kring optimering av processen. Detta med inriktning på tillsats av 
kolkälla och justering av kvoten mellan kol och kväve i substratblandningen för att öka 
nedbrytningen av flyktiga fettsyror (VFA) i reaktorcirkulationen.  

 

Batchreaktorsystem 

Utifrån resultat från utförda försök observerades en positiv effekt, gällande ökad nedbrytning av 
VFA, vid tillsats av glukos till systemet med möjlig koppling till en lägre ammoniak/ammonium 
halt som tagit processen ur ett så kallat stabilt inhiberat tillstånd. Förändringar utfördes på 
tidigare utformning av anläggning för teströtning med batchreaktorer i mesofil miljö (Gregeby, 
2009) i syfte att anpassa det nya systemet till termofil miljö. På grund av gaspermeabilitet i 
gasuppsamlingssystem, som beroende på gasproduktionstakten kan ha olika stor påverkan på 
resultaten, bör en vidareutveckling av systemet med en ny typ av gasuppsamlingspåse utvärderas 
innan ytterligare försök utförs på anläggningen.  

 

Tankreaktorsystem 

Tankreaktorerna inhandlades i sin helhet med omrörare, temperaturstyrning och skumfälla 
vartefter en anpassning av systemet utfördes, där automatisk substratinmatning samt 
kontinuerlig gasflödesmätning installerades. Igångkörning av tankreaktorsystemet har varit 
lyckad i frågan om erfarenheter gällande handhavandet av anläggningen och driftsäkerheten, vad 
gäller t.ex. återstart efter strömavbrott, loggning av gasflödesdata, pålitlig substratdosering och 
substratuttag utan syreläckage in i systemet. Under inkörningen av systemet utsattes processen 
för störningar genom snabba förändringar och avbrott i belastningen. Vid uppstart av nya försök 
på tankreaktorsystem bör utöver gasproduktionstakt och gassammansättning även 
koncentrationen av VFA bevakas kontinuerligt för att nå en stabil process.  
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Summary 

The anaerobic digestion process is a versatile and living process which can handle a number of 
different organic materials in diverse environments. Increased demand for organic material to 
feed the process and harder competition for the material may increase the interest in processing 
new types of feed material and mixtures of them. To handle changes in feed mixture to the 
process one needs good process surveillance, utensils to balance changes in the process and 
knowledge on how, for example, variations in feed mixture and feeding rate is handled by the 
given anaerobic digestion process. This increases the need to perform experiments that expands 
the knowledge on how these changes influence the given process.  

In order examine changes in the process without disturbing the full scale biogas process Kalmar 
Biogas AB and Linnaeus University in Växjö has designed an assignment suitable for a 30 hp 
master thesis which includes planning, building and run in of a batch and tank reactor system for 
experimental anaerobic digestion. Besides that the thesis also includes studies on optimization of 
the process, by addition of carbon source and adjustment of the ratio between carbon and 
nitrogen in the feed material in order to increase the digestion of volatile fatty acids (VFA) in 
reactor circulation. 

 

Batch reactor system 

In order to build a batch reactor system for thermophilic environment, former design of system 
for experimental anaerobic digestion with batch reactors in mesophilic environment (Gregeby, 
2009) was studied. High rates of gas permeability in gas collection system gives reason to adjust 
the system with a new type of gas sampling bag, which should be evaluated before further 
experiments is preformed on the system in order to increase the validity of the results. Results 
from experimental digestion shows a possible connection between increased digestion of VFA 
with addition of glucose as a carbon source which may have a correlation to lower 
concentrations of ammonia/ammonium in the system.  

 

Tank reactor system 

The tank reactor system was bought with mixer, temperature control and foam trap and then 
adjusted to add automatic feeding to the process and continuous gas flow measurements. Run in 
of the tank reactor system gave experience in handling the system with for example restart after 
power outage, logging of gas flow measurements and reliable feed dosage. During the run in of 
the system the process was affected by low feed rate, quick changes and interruptions in the feed 
rate. This contributed to the fact that a stable process was not reached. In further experiments 
more time should be given to reach a stable process and also increased process surveillance with 
VFA concentration should be considered.  
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Abstract 

Detta arbete innefattar planering, uppbyggnad och inkörning av teströtningsanläggning för 
biogasproduktion, bestående av batch- och tankreaktorsystem. Arbetet inbegriper även 
utförandet av experiment, på batchreaktorsystem, som syftar till att ge en första inblick och 
vägledning för vidare studier kring optimering av processen med inriktning på tillsats av kolkälla 
och justering av kvoten mellan kol och kväve. Utifrån de resultat som erhållits vid försök på 
batchreaktorsystemet observerades en positiv effekt, gällande ökad nedbrytning av VFA, vid 
tillsats av glukos till systemet. Igångkörning av tankreaktorsystemet gav erfarenheter gällande 
handhavandet av anläggningen samt driftsäkerheten, vad gäller t.ex. återstart efter strömavbrott, 
loggning av gasflödesdata, pålitlig substratdosering och substratuttag utan syreläckage in i 
systemet. 

 

satsvisa, kontinuerliga, reaktor, anaerob, rötning, biogas 
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Förord 

Detta har varit ett arbete med koppling till både teori och praktisk verklighet genom planering, 
uppbyggnad och inkörning av batch- och tankreaktorsystem för teströtning vid en fullskalig 
biogasanläggning. Ett tack till mina handledare Ulrika Welander, Docent och lektor i Bioteknik 
vid Linnéuniversitetet i Växjö och Halina Rybczynski, Utvecklingsingenjör – process vid Kalmar 
Vatten AB som med en ”push” i de rätta lägena har lett mig genom detta arbete. Jag skulle även 
vilja tacka anställda vid reningsverket i Kalmar för att de delat med sig av sina erfarenheter, hjälp 
mig i det praktiska arbetet samt skapat god stämning med ett vänligt bemötande.  
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1. Introduktion 

Sedan 1960-talet har biogasprocesser förekommit på svenska avloppsreningsverk, då 
med huvudmotivet att reducera slamvolymerna (Biogasportalen, 2010). Därefter har 
oljekriser inträffat och intresset för miljö och hållbar utveckling ökat, vilket har 
medfört ett ökat intresse för biogas som en klimatneutral energikälla. 

”Intresset för bioenergi och biogas ökar över hela landet och på många håll 
byggs eller planeras anläggningar för biogasproduktion.″ (WSP Sverige, 
2010) 

Biogasprocessen är en anpassningsbar och levande process med förmågan att hantera 
en rad olika organiska material, så kallade substrat, och blandningar av dessa i en 
mängd olika miljöer som förekommer för de mikroorganismer som är aktiva i 
processen. Detta gör att förutsättningarna, i den miljö som sätts upp för processen 
ofta skiljer sig från fall till fall. Flertalet organiska restprodukter som kan passa i en 
biogasprocess förekommer lokalt, så som restprodukter från slakterier, mejerier, 
lantbruk, storkök, restauranger och hushåll. Genom att ta tillvara på dessa 
restprodukter i biogasprocessen kan avfallsproblemen minskas samtidigt som energirik 
gas produceras. Med bland annat ett ökat intresse för förnybara fordonsbränslen i 
form av t.ex. uppgraderad biogas, så kallad fordonsgas, som bakgrund har efterfrågan 
på substrat till processen ökat och konkurrensen hårdnat (Rybczynski 1). Detta har 
medfört att nya substratfraktioner är av intresse och bland annat pågår utredningar 
kring marina substrat för biogasprocessen i form av vass, alger musslor och fiskslam 
(Regionförbundet i Kalmar län, 2010).  

 

1.1 Bakgrund 

En del av behovet för hantering av varierande substratfraktioner är en bra 
processövervakning, tillgång till styrinstrument för att kunna balansera förändringar i 
processen samt underlag för hur t.ex. variationer i substratsammansättning och 
belastning hanteras av processen. I samband med ett ökat intresse för 
biogasproduktion, processoptimering och hantering av flertalet restprodukter i 
varierande miljöer ökar också behovet av experimentella försök som påvisar effekterna 
i det givna systemet. I avsikt att öka underlaget och möjligheten att undersöka 
processförändringar utan att påverka den fullskaliga processen har Kalmar Biogas AB, 
som bland annat sköter den industriella biogasanläggningen vid reningsverket i 
Kalmar, i samspel med Linnéuniversitetet i Växjö tagit fram underlag till ett 
examensarbete på magisternivå som innefattar planering, uppbyggnad och inkörning 
av teströtningsanläggning samt utförandet av experiment med hjälp av färdigställd 
teströtningsanläggning. 

                                                      

1 Halina Rybczynski Utvecklingsingenjör - process Kalmar Vatten AB, samtal den 23 april 

2010. 
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1.1.1 Industriell biogasanläggning – Kalmar Biogas AB 
 

Den industriella biogasanläggningen vid reningsverket i Kalmar hanterar flertalet 
olika lokala substratfraktioner från bland annat lantbruk, slakteri och mejeri (se 
figur 1.1, nedan). Förutom den så kallade industriella rötkammaren finns även en 
rötkammare där avloppsslammet från reningsverket rötas. Substratfraktionerna till 
den industriella rötkammaren tas emot i en blandningstank på 500 m3 där de 
blandas och förvaras innan matning till processen. Innan substratblandningen når 
rötkammaren hygieniseras denna i 70°C under 1 h. Ut från processen kommer 
biogödsel samt rågas. Biogödseln, som är certifierad enligt SPCR 120, sprids på 
jordbruksmarker medan 44 %, 1,09 Nm3, av den producerade rågasen på totalt 
cirka 2,51 miljoner Nm3 från båda rötkammarna, under 2009, uppgraderades till 
fordonsgas (se figur 1.1).  

Koncentrationen av flyktiga fettsyror (VFA) i reaktorcirkulation varierade under 
mars månad 2009 mellan 3310-5588 mg/l med ett genomsnitt på cirka 4900 mg/l. 
Nedbrytning av VFA är sammankopplat med biogasproduktion varför en låg och 
jämn koncentration i utgående rötrest är att föredra. Variationer i 
substratsammansättning och en låg kvot mellan kol och kväve (C/N), 10,7 vid 
analys mars 2009, har väckt intresse för hur en justering av C/N-kvot i ingående 
substrat skulle kunna balansera substratsammansättningen, förbättra miljön för 
mikroorganismerna och öka nedbrytningen av VFA. 

 

 

Figur 1.1. Översikt av industriell biogasanläggning – Kalmar Biogas AB 
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1.2 Syfte 

Syftet med detta arbete är dels att upprätta en teströtningsanläggning, med batch- samt 
tankreaktorsystem, genom att framföra förslag för olika systemlösningar samt 
inhandla, installera och köra in teströtningsanläggningen. Experiment som syftar till att 
ge en första inblick och vägledning för vidare studier kring optimering av processen, 
med inriktning på tillsats av kolkälla och justering av kvoten mellan kol och kväve, 
ingår som en del av inkörningen. 

 

1.3 Mål 

Huvudmålet med arbetet är att leverera en inkörd, driftssäker teströtningsanläggning 
bestående av batch- och tankreaktorsystem samt att etablera rutin i handhavandet av 
dessa system. 

 

1.3.1 Delmål – batchreaktorsystem 

Att färdigställa batchreaktorsystemet till teströtningsanläggningen, köra in systemet 
samt utföra utrötningsförsök kopplade till tillsats av kolkälla och justering av kvoten 
mellan kol och kväve i substratet. 

 

1.3.2 Delmål – tankreaktorsystem 

Iordningställa tankreaktorsystemet, testköra de olika delarna i systemet samt utföra 
kortare inkörningsförsök, på hela systemet, som ger erfarenhet i uppstartsförfarandet 
för att nå en stabil process. 

 

1.4 Avgränsningar 

På grund av att tidsåtgången för utförliga teströtningar är lång, speciellt i fallet med 
tankreaktorsystemet, kan i samband med upprättandet av teströtningsanläggning, inte 
huvudfokus ligga på den experimentella delen. Efter det att en stabil process erhållits 
bör försök på tankreaktorer, vid processförändring, pågå i ytterligare cirka 3 
hydrauliska uppehållstider vilket begränsar möjligheten att utföra dessa typer av försök 
inom ramen för detta projekt.  



4 

 

2. Teori 

Organiskt material bryts under biogasprocessen ned, i en syrefri miljö, av 
mikroorganismer för att bilda huvudsakligen CH4 och CO2, se figur 2.1. 
Sammansättningen av mikroorganismsamhället i biogasprocessen påverkas av den 
miljö som sätts upp genom olika processförhållanden vad gäller t.ex. 
substratsammansättning, reaktortyp, processtemperatur och belastning. Flertalet 
mikroorganismer med olika funktion är aktiva under det anaeroba 
nedbrytningsförloppet, i en kedja som i stor utsträckning beror på samspelet mellan 
dessa (Schink & Stams, 2006).  

 

 

Figur 2.1. Anaerobt nedbrytningsförlopp  

 

Hydrolyserande samt fermenterande mikroorganismer är aktiva där komplexa 
molekyler i det organiska materialet bryts ned till mindre beståndsdelar, t.ex. 
polysackarider till enkla socker, för att i huvudsak producera H2, CO2 och acetat samt 
andra flyktiga fettsyror och en del alkoholer som bryts ned ytterligare av bakterier 
aktiva under den anaeroba oxidationen, till H2 och acetat. Under så kallad 
metanogenes produceras slutprodukten, i form av huvudsakligen CH4 och CO2, från 
H2 och CO2 alternativt acetat (Ahring, 2003) av mikroorganismer som är aktiva inom 
de olika nedbrytningsvägarna.  

2.1 Reaktortyper 

Val av reaktortyp och försöksupplägg vid experimentella försök på biogasprocessen 
kan delvis grundas i teorin (vilken reaktortyp och miljö passar bäst för denna typ av 
substrat?) och i praktiken (hur kan dessa försök kopplas till praktisk verklighet?) samt 
begränsas av tid, resurser, befintlig kunskap om den givna processen samt möjligheter 
till utvärdering av försök. 
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2.1.1 Batchreaktor 

Batchreaktorer är den enklaste typen av reaktor där substratet som skall rötas placeras i 
reaktorn som tillsluts under rötningsförloppet för att sedan tömmas på innehåll och 
fyllas igen med nästa ”batch” av organiskt material. Dessa typer av reaktorer är vanliga 
vid experimentella försök, förmodligen på grund av att dessa försöksanläggningar ofta 
är billigare och försöken mindre tidskrävande än försök på t.ex. tankreaktorsystem. 
Därigenom går det att utföra en större mängd försök vars resultat kan ge en indikation 
på hur försök på t.ex. tankreaktorsystem bör utformas. Batchreaktorsystem används 
ofta till att utföra så kallade utrötningsförsök där den totala gaspotentialen för ett 
substrat fastställs. Under dessa typer av försök kan även en utvärdering av 
nedbrytningsförloppet, genom att studera produktionstaken över tid, vara av intresse.  

 

2.1.2 Tankreaktor 

Kontinuerlig tankreaktor är den vanligaste typen av reaktor, i fullskala, och skiljer sig 
från batchreaktorer i det att systemet är kontinuerligt med inflöde av substat samt 
utflöde av rötrest. Detta ändrar förutsättningarna för mikroorganismerna som i teorin 
får en stabilare miljö. Kontinuerliga tankreaktorer ger experimentella data som i större 
grad är kopplade till praktiken, då många anläggningar bygger på denna typ av process. 
Denna reaktortyp öppnar upp för andra typer av experimentella försök så som 
belastningsprover där en anpassning av mikrofloran till nya processförhållanden kan 
ske över längre tid.   

2.1.3 Flerstegsprocesser 

Olika mikroorganismer är aktiva i olika steg av den anaeroba nedbrytningen. 
Mikroorganismer som är aktiva under hydrolys och fermentation trivs i en miljö som 
till viss del skiljer sig från den optimala miljön för mikroorganismer som är aktiva 
under anaerob oxidation och metanogenes t.ex. genom skillnader i optimalt pH. Detta 
gör att en uppdelning av processen, med en anpassad miljö för de olika stegen, kan ge 
fördelaktiga resultat i processen (Schober m. fl., 1999). Mikroorganismernas tillgång till 
det organiska materialet kan t.ex. ökas genom ett separerat, inledande biologiskt 
hydrolyssteg (Persson m.fl., 2010).  

 

2.1.4 Kvarhållning av aktiv biomassa 

I kontinuerliga processer sker ett utbyte av aktiv biomassa, som följer med utgående 
rötrest, till substrat vilket gör att mikrofloran delvis, kontinuerligt, följer med rötresten 
ut ur reaktorn. Genom att låta mikroorganismerna växa på packmaterial i reaktorn kan 
man i större grad undvika att mikroorganismerna spolas ut med utgående rötrest. Ett 
annat tillvägagångssätt kan vara en ökad uppehållstid för fasta partiklar (SRT) där t.ex. 
rötrest får sedimentera och viss del av det sedimenterade materialet återcirkuleras i 
processen. 
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2.2 Processövervakning 

Vid anaerob nedbrytning talas ofta om intervall eller givna värden för t.ex. optimal 
temperatur, pH, alkalinitet, C/N-kvoter med mera. Detta kan till viss del vara 
missvisande, självklart kan dessa riktlinjer ge värdefull information i samband med 
processtyrning och optimering dock bör inte glömmas att en viktig del i att hålla en 
stabil process ligger i bevakning av förändringar av viktiga parametrar över tiden. En 
låg alkalinitet i processen kan t.ex. medföra att förändringar i ingående 
substratsammansättning, mot högre koncentrationer av VFA, ger en snabb och stor 
inverkan på processens pH värde. Samtidigt som låg alkalinitet i ett system med väldigt 
jämn substratsammansättning, inte behöver vara ett problem.  

2.2.1 Online-övervakning 

För att kunna följa och utvärdera processens tillstånd krävs kontinuerlig övervakning 
av viktiga processparametrar.  

 

2.2.1.1 Temperatur 

Temperaturmätningar sker kontinuerligt i processen, dels för att övervaka och behålla 
en jämn temperatur i reaktorn, men kan också användas indirekt tillsammans med 
andra analysdata för att t.ex. beräkna jämvikten mellan ammoniumjoner och fri 
ammoniak. Eftersom mikroorganismerna i biogasprocessen inte påverkar 
reaktortemperaturen i någon stor utsträckning, i samband med andra omgivande 
faktorer som påverkar temperaturdata, kan denna i sig självt inte användas för någon 
typ av feedback eller styrning av processen. 

 

2.2.1.2 Gasflöde och CH4-halt  

Gasflödet kan ge en anvisning om hur processen mår t.ex. genom att påvisa om 
gasproduktionen motsvarar normalen vid en given belastning. Gasflödesdata bör 
analyseras i samband med mätning av CH4-halt, som om den också sker online kan ge 
mer pålitlig feedback för hur processen mår i realtid.  

2.2.2 Offline-analyser 

Analyser som inte sker kontinuerligt, av offline-format, kan ske på interna laboratorier 
kopplade till processövervakningen alternativt att de delvis eller helt och hållet skickas 
vidare till andra laboratorier. För t.ex. slamprover finns väldefinierade analysmetoder 
men på biogasområdet, vad gäller ingående substrat, finns ett behov av standardisering 
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av analysmetoder och provhantering (Van Hees 2). Oavsätt analysmetod är inbördes 
förändringar vanligen av störst betydelse kopplat till styrning av processen. Dock kan 
det i jämförelsen mellan olika anläggningar bli en problematisk situation. Under 2009 
utfördes ett ringtest där samma prover, hygieniserat substrat in till och biogödsel ut 
från rötkammaren, skickades till 8 olika laboratorier för analys på vanliga parametrar 
som är viktiga för styrning och övervakning av biogasprocessen. Jämförelsen visade, i 
vissa fall, på betydande avvikelser (Rybczynski 3).  

 

2.2.2.1 Torrsubstans, glödförlust 

Analys av torrsubstans (TS) och glödförlust (VS) kan variera mycket vid analys av icke 
homogena prover, varför finfördelning av partiklar och omblandning innan analys är 
viktigt. Även temperaturen på provet innan analys kan ha betydande effekt på prover 
innehållande fett där en låg temperatur kan medföra att fett fäster på väggarna i 
provtagningsburken och på så vis påverkar analysresultatet (Rybczynski 4). Vid 
analyser av TS och VS sker en upphettning av proverna för att torka, för TS, 
respektive bränna, för VS. Detta innebär att analyser på prover som innehåller 
betydande delar flyktiga substanser påverkas då dessa vid upphettning kan avgå från 
provet redan innan analys av VS genomförts. VS är den fraktion av substratet som kan 
brytas ned av mikroorganismerna, med vissa undantag t.ex. lignin, och kan ge en bild 
av hur effektiv processen är att bryta ned substratet.  

 

2.2.2.2 pH och alkalinitet 

Ett pH-värde på mellan 6,0 och 8,5 kan anses sätta ramen för den anaeroba 
nedbrytningen. Olika grupper av mikroorganismer har olika optimalt pH där 
metanogener och mikroorganismer aktiva under den anaeroba oxidationen har ett 
optimum runt pH 7 medans fermentativa mikroorganismer har ett optimum vid pH 6 
(Angelidaki, Ellegaard & Ahring, 2003). Alkalinitet kan användas som ett mått på hur 
väl processen kan motstå förändringar i pH, buffringskapacitet, och kan ge en 
indikation på om balansen i processen håller på att rubbas. Analyser på totalalkalinitet 
(TA) och bikarbonatalkalinitet (BA) kan användas för att övervaka biogasprocessen. I 
samband med analys på VFA kan TA, eller rättare sagt kvoten mellan VFA/TA, 
användas som ett mått på processtabilitet, se riktvärden nedan (Svenska vatten- och 
avloppsverksföreningen, 1981). 

 

VFA/TA < 0,3 Normal drift 

VFA/TA 0,3-0,5 Störning under utveckling 

VFA/TA > 0,5 Kraftig störning föreligger 

                                                      

2 Van Hees Docent, projekt koordinator Eurofins, telefonsamtal den 28 maj 2010. 

3, 4 Halina Rybczynski Utvecklingsingenjör - process Kalmar Vatten AB, samtal den 7 maj 2010. 
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2.2.2.3 Ammoniumkväve 

Analys av ammoniumkväve (NH4-N) ger utslag på den mängd kväve som finns bundet 
i ammoniumjoner, NH4

+, och kan tillsammans med mätningar på temperatur och pH 
ligga till grund för beräkning av mängden fri ammoniak. Vid analys övergår fri 
ammoniak till NH4

+ och analysen ger utslag på total ammoniak/ammonium 
koncentration. Följande formel kan sedan användas för att beskriva jämvikten mellan 
NH4

+ och fri ammoniak som funktion av temperatur och pH (Hansen, Angelidaki & 
Ahring, 1998): 

  

ionkoncentrat mmoniumammoniak/a Total ][TNH

ammoniak fri av tion Koncentra ][NH

)
)

T(K)
2729,92(0,09018

10

pH10
(1][TNH][NH

3

3

33










 

 

Anledningen till intresset för koncentrationen av just fri ammoniak är att denna anses 
kunna vara orsaken till ammoniakinhibering i biogasprocessen. Varje process är unik 
och mikroorganismerna har visats kunna vänjas vid successivt högre koncentrationer 
av fri ammoniak men också nå ett så kallat stabilt inhiberat tillstånd. Det stabila 
inhiberade tillståndet uppkommer på grund av att inhiberingen av fri ammoniak bidrar 
till ansamling av VFA som i slutändan sänker pH. Ett sänkt pH bidrar samtidigt till att 
jämvikten mellan fri ammoniak och ammonium förskjuts mot ammonium vilket 
minskar inhiberingen. I en balans mellan dessa två faktorer kan ett stabilt inhiberat 
tillstånd inträda (Angelidaki, Ellegaard & Ahring, 2003) 

 

 

2.2.2.4 Organiska syror, flyktiga fettsyror 

Organiska syror, fettsyror, kan analyseras som ett samlat mätvärde där flera fettsyror 
ingår i analysvärdet. Förändringar i koncentrationen av VFA kan användas som en 
parameter för att övervaka processen där speciellt butan- respektive iso-butansyra har 
visats kunna indikera störningar i processen (Ahring, Sandberg & Angelidaki, 1995). 
Detta medför att en utförligare analys på uppdelade VFA så som ättiksyra, propansyra, 
butansyra, iso-butansyra och pentansyra kan ge en noggrannare bild av processens 
tillstånd.  Dessa mätvärden kan också användas t.ex. för att utvärdera slutgiltig 
nedbrytning av substratet med tanke på att cirka 70 % av metanbildningen sker via 
ättisksyra (Ahring, 2003).   
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2.2.2.6 Fett, proteiner och kolhydrater 

En analys av fett-, protein- och kolhydratinnehåll på substratfraktioner kan användas 
som underlag för att beräkna den teoretiska gasproduktionspotentialen enligt 
(Angelidaki & Sanders, 2004): 

 

lipider - VS av % Z proteiner, - VS av % Yr,kolhydrate - VS av %X

VS] /gCH [dm Z/100)(1,014Y/100)(0,496 X/100)(0,415 4

3




 

 

Då dessa olika beståndsdelar har olika egenskaper vad gäller gasproduktion, 
gassammansättning och nedbrytningsförlopp kan en uppfattning kring uppdelningen 
mellan dessa ge en indikation på substratets egenskaper.  

  

2.2.2.7 Kvoten mellan kol och kväve 

C/N-kvoten spelar en viktig roll vid ammoniakinhibering samt i ett systems 
buffringsförmåga, se mer under 2.2.3, som kan anses vara ett mått på processtabilitet 
(Georgacakis, Sievers & Iannotti 1982). Ur denna synvinkel kan C/N-kvoten ha 
potential att vara en vägledande faktor vid blandning av olika substratfraktioner.  

Generellt sett brukar mikroorganismer kol och kväve i ett förhållande på mellan 25-
30:1 (Ward et al., 2008). Georgacakis, Sievers och Iannotti (1982) rapporterar en 
optimal C/N-kvot mellan 10-15:1 vid rötning av svingödsel. Varje process är unik och 
den optimala C/N-kvoten varierar med de förhållanden som föreligger t.ex. påverkas 
den av att olika kolföreningar bryts ned olika snabbt i processen. En hög C/N kvot 
kan i vissa fall medföra ökad risk för försurning med snabb nedbrytningstakt och 
bildning av fettsyror, i andra fall kan det underlätta och stimulera tillväxten av 
metanbildande mikroorganismer (Schnürer & Jarvis, 2009). 

Kvoten mellan kol och kväve (C/N) kan beräknas som kvoten mellan flertalet olika  
analysmetoder. För analys av kolinnehåll t.ex. kemiskt syreförbrukning (COD), totalt 
organiskt kol (TOC), totalt kol (TC) eller som VS gånger en omräkningsfaktor och för 
kväve t.ex. totalt kväve (TN) och total Kjeldahl kväve (TKN). Olika analysmetoder 
kan ge varierande utslag på olika typer av prov, t.ex. kan en felkälla vid elementaranalys 
av kväve ligga i avgång av ammoniak. Vissa analysmetoder är inte anpassade för vissa 
typer av prov som förekommer och kan då kräva provbearbetning som ger höga 
felmarginaler.  

  

2.2.3 Flyktiga fettsyror, bikarbonat och ammoniak - buffringssystem 

Georgacakis, Sievers och Iannotti (1982) beskriver buffringssystem vid anaerob 
rötning som samspel, i kemisk jämvikt, mellan tre primära buffrar i form av flyktiga 
fettsyror, bikarbonat och ammoniak.  De lyfter även fram buffringssystemet såsom en 
av de viktigaste parametrarna som påverkar reaktorstabilitet vid anaerob rötning. En 
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minskning av buffringskapaciteten hos bikarbonatjoner sker vid tillsats av flyktiga 
fettsyror samtidigt som en ökning av buffringskapaciteten hos bikarbonatjoner sker 
vid tillsats av ammoniak, se ekvationer nedan (Georgacakis, Sievers & Iannotti 1982). 

 

 

 

2.3 Försöksupplägg 

I fullskaliga sammanhang är ofta biogasanläggningarna beroende av att kunna hantera 
avvikelser i substratkvalité och kvantitet utan möjlighet att fritt blanda 
substratfraktioner för att nå en optimal sammansättning. Vid experimentella försök på 
biogasprocessen eftersträvas en balans mellan att försöka efterlikna praktisk verklighet 
och följa teoretiska riktlinjer för att skapa möjlighet till en bra utvärdering. 

En förändring av kvoten mellan kol och kväve för en given process, kan ske via en 
förändring av belastningen, med tillsats/uttag av kol- eller kvävekälla, eller vid ett 
utbyte av substrat med samma belastning. Dessa olika tillvägagångssätt ger olika 
förutsättningar för resultatanalys. Vilka egenskaper, i processen, har den fraktion som 
byts ut jämfört med den som tillsätts, i fallet då man behåller en och samma 
belastning? Hur urskiljs effekten av ökad belastning från effekten av en förändring av 
C/N kvoten vid en eventuell ökad biogasproduktion? 

2.3.1 Försök på batchreaktorsystem 

Vid försök på batchreaktorer bör noga hänsyn tas till hur mycket man belastar ymp, 
om sådan är aktuell, samt vilken typ av ymp man använder till ett specifikt substrat då 
mikrofloran i ympen är anpassad till en specifik substratsammansättning. Som riktlinje 
finns rekommendationer på minst 2:1 i förhållandet mellan VS i ymp och VS i substrat 
(Schnürer & Jarvis 2009).   

 

2.3.2 Försök på tankreaktorsystem 

Vid kontinuerliga försök är det inte bara belastningen av organiskt material per dygn 
som har betydelse utan också hur det portioneras ut. Ett system som redan ligger nära 
gränsen för överbelastning kan som exempel störas vid högre punktbelastning.  

I fallet då ympmaterial används i uppstart av reaktor bör den hydrauliska 
retentionstiden (HRT) till en början ökas med cirka 25 % från de förhållanden som 
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ympen togs ifrån.  Koncentrationen av VFA bör följas dagligen och om en fortsatt 
minskning observeras efter 3 dygn kan en ökning av belastningen utföras. Med en 
återupprepning av detta mönster bör en stabil process kunna erhållas efter cirka 1 
månad. (Ahring, 2003) 

Efter det att en stabil process erhållits bör försök vid processförändring pågå i 
ytterligare cirka 3 hydrauliska uppehållstider, efter vilket cirka 95 % (Hellström, 
Jonsson & Vallin, 2009) av reaktorinnehållet anses utbytt i en totalomblandad reaktor.  
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3. Metod 

Med hjälp av teoretiskt underlag kring anaerob nedbrytning, vad gäller miljö för 
mikroorganismer samt övervakningsmöjligheter i processen, har en 
teströtningsanläggning samt rutin för övervakning av försök upprättats. Försök har 
även utförts på delar av teströtningsanläggningen. Detta till största delen i syfte att 
köra in systemen för att hitta möjligheter till förbättring men även till viss del för att få 
fram inledande experimentella resultat som kan ge en första visning kring hur 
processen reagerar vid tillsats av kolkälla för att justera kvoten mellan kol och kväve i 
processen.  

 

3.1 Batchreaktorsystem för teströtning 

Förändringar utfördes på tidigare utformning av anläggning för teströtning med 
batchreaktorer i mesofil miljö (Gregeby, 2009), se figur 3.1, i syfte att anpassa denna 
till ny, termofil, miljö. 

  

Figur 3.1. Tidigare experimentell uppställning vid batchförsök – Linnéuniversitetet i Växjö 

Anpassningen av systemutformning skedde genom att ett vattenbad (utan skakbord), 
varigenom temperaturen i systemet hålls stabil, förseddes med ett lock på grund av 
hög vattenavdunstningstakt vid termofila processer. Den producerade gasen samlas 
upp i gasuppsamlingspåsar, så kallade Tedlarpåsar, och gassammansättningen 
analyseras med handburet gasanalysinstrument (Gas Data, GFM Series Gas Analyser).  
För att få plats med gasuppsamlingspåsarna, som inte fick plats under locket, 
förlängdes slangen mellan reaktor och påse samt en ventil installerades, för lättare 
hantering vid analys av gassammansättning, se figur 3.2, nedan. 
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Figur 3.2. Översikt av batchreaktorsystem – Kalmar Biogas AB 

Batchreaktorsystemet består av 18 stycken reagensflaskor, 500 ml, med PTFE-
packning mellan skruvlock och flaska samt lockgenomföring med tätning för 
påkoppling av gasuppsamlingssystem.  

 

3.1.2 Försöksupplägg: processövervakning och analyser 

Den aktiva volymen i batchreaktorerna bestämdes utifrån en fast mängd ymp, 250 
ml/reaktor, samt vald riktlinje för förhållande mellan VS i ymp och VS i tillsatt 
substrat på 4:1. Den producerade gasen flyttas mellan två gasuppsamlingspåsar med 50 
ml gasspruta för registrering av producerad volym. Efter det att gasvolymen uppmätts 
analyseras gasen i gasuppsamlingspåsen med portabelt gasanalysinstrument som 
registrerar sammansättningen hos gasen med uppgifter om halter av CH4, CO2 samt 
O2.  

 

Innan igångsättning av försök på batchreaktorsystem, analyseras TS, VS, pH, 
alkalinitet, organiska syror, NH4-N på respektive försöks blandning. Dessa analyser 
sker på plats vid laboratoriet tillhörande reningsverket i Kalmar. Analys av råfett, 
råprotein, NFE (kvävefria extraktivämnen – lättnedbrytbara kolhydrater), TKN och 
TC (C/N-kvoten bestäms här genom TC/TKN) utförs på respektive fraktion som 
skickas till utomstående analyslabb.  

 

3.1.2.1 Försöksomgång 1 

Vid detta försök låg fokus på de praktiska förhållanden som föreligger i fullskala vid 
den industriella rötkammaren på reningsverket i Kalmar. Kompositionen av mottaget 
substrat varierar med tiden. Förutom för flytgödsel från nötkreatur och vassle finns 
litet utrymme för att styra mängden substrat som anländer till anläggningen. I detta 
läge skulle tillsats av kolkälla, i form av glukos, kunna användas som ett styrinstrument 
för ökning av C/N-kvoten, med ökad belastning som följd. Ett sådant upplägg på 
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försöket kan ge en del svårigheter vid resultatanalys på grund av en justering av både 
C/N-kvoten samt belastningen.  

3.1.2.2 Försöksomgång 2 

Inför försöksomgång 2 utfördes en förändring av försöksupplägget där glukos, som 
kolkälla, tillsattes reaktorerna genom ett utbyte av substrat vilket ökar C/N-kvoten 
med bibehållen belastning.  

 

3.2 Tankreaktorsystem för teströtning 

Tankreaktorerna med en aktiv volym på 30 l inhandlades i sin helhet med omrörare 
(40 rpm, kontinuerlig drift), temperaturstyrning och skumfälla vartefter en anpassning 
av systemet utfördes, där automatisk substratinmatning samt kontinuerlig 
gasflödesmätning installerades, se figur 3.3. 

 

 

Figur 3.3. Översikt av tankreaktorsystem 



15 

 

3.2.1 Automatisk substratinmatning 

3.2.1.1 Omrörarmotorer och kylskåp 

För att minimera nedbrytning av substrat innan det når tankreaktorerna fryses substrat 
in i doser som räcker till en veckas matning av processen. Efterhand tinas substrat för 
respektive vecka och hålls sedan kylt (+6 °C) och omrört (400 rpm) innan det med 
slangpump pumpas vidare in i processen. 

3.2.1.2 Slangpump - PLC 

Slangpump (Watson-Marlow 323U/D2) används för att pumpa substratet från lagring 
i kylskåp till reaktor. För att undvika igensättningar i slang filtreras substratet genom en 
hålplatta med hål på 5 mm i diameter. För att undvika sedimentering i slangen används 
ett högt flöde på cirka 300 ml/min och kort doseringstid med matning 12 ggr/dygn. 
Pumparna styrs av en PLC (Omron ZEN 10C1DR-D-V2) som programmeras för till- 
och frånslagning av pumpar, genom interna reläer kopplade till inbyggd pumpstyrning.  

3.2.3 Kontinuerlig gasflödesmätning 

Gasflödesmätare (Alicat Instruments M-200SCCM-D) kopplades till dator för 
loggning av data på massflöde, gastemperatur och tryck. Programvara (Flow Vision 
SC) användes för att lagra data i databas samt ge direkt översikt av data i diagramform. 
För att undvika kondensering av vattenånga i gasflödesmätare installerades en 
gastvättningsflaska med kiselgel (Silica gel, 1-3 mm) för upptagning av vatten i rågasen. 
En genomsnittlig uppehållstid i gastvättflaskan på cirka 5,5 minuter samt att rågasen, 
under transporten mellan uppvärmd reaktor och gastvättflaska, kyls till 
rumstemperatur, bör säkerställa att ingen vattenånga kondenserar i gasflödesmätaren.  

3.2.4 Processövervakning och analyser 

Utöver gasflödesmätning planeras analys på gassammansättning 2 ggr/veckan samt 
analys av TS, VS, pH, alkalinitet, organiska syror, NH4-N 1 gång/vecka för 
kontinuerlig uppföljning av processen. 
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4 Genomförande 

I detta kapitel presenteras en del av de problemställningar och erfarenheter som har 
uppstått under uppbyggnad och inkörning av teströtningsanläggningarna. 

4.1 Batchreaktorsystem 

4.1.1 Försöksomgång 1, gasläckage – silikonslang 

Inför den första försöksomgången justerades C/N-kvoten från 10,7 till mellan 12 och 
16,5:1 och belastningen varierade då från 7,0:1 - 4,4:1 vad gäller VS i ymp mot VS i 
substratblandning. Försöken utfördes med tre replikat vilket ger sex försök av vilken 
ett var med endast ymp, ett med ymp och substrat efter hygienisering samt fyra 
stycken med ökad belastning genom tillsats av kolkälla till substrat efter hygienisering.  

Två försök har utförts på batchreaktorsystemet, varav det första avslutades efter 28 
dagar på grund av syreläckage i systemet. Syreläckaget i systemet berodde till stor del 
på val av silikonslang mellan ventil och gaspåse. För att skapa plats för förvaringen av 
gasuppsamlingspåsar valdes två olika längder på silikonslang vilket också gav utslag vid 
analys av syrekoncentrationen, se figur 4.1. Längre silikonslang (F. 2,4,6) gav högre 
syrehalt och silikonslangen ersattes med PVC-slang. Försöken fortsatte i syfte att 
utvärdera systemförändringen med utbytt slang, men låg produktionstakt förhindrade 
pålitlig analys och försöksomgång 2 startades.  

 

 

Figur 4.1. O2 koncentration vid analys av gassammansättning, dag 9 - försöksomgång 1 
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4.1.2 Försöksomgång 2, gaspermeabilitet – gasuppsamlingspåsar 

C/N-kvoten justerades från 10,7 till mellan 12,9-17,4:1, med en given belastning på 4:1 
vad gäller VS i ymp mot VS i substratblandning. Av sex stycken försök var ett med 
ymp, ett med ymp + substrat efter hygienisering, ett med ymp + glukos samt tre 
stycken med olika utbyte av substrat efter hygienisering till glukos (25, 37,5 samt 50 
%), i ymp.  

Ytterligare syreläckage konstaterades och en felsökning påbörjades där kalibreringsgas 
användes för att utesluta syreläckage vid analys av producerad gasvolym och 
sammansättning. Kalibreringsgas användes även för att, på ett förenklat 
tillvägagångssätt, testa möjligt läckage i gasuppsamlingspåsarna. Längden PVC-slang 
minimerades och tätningar mellan flaska och lock samt lock och lockgenomföring sågs 
över. Efter felsökningen konstaterades att en för hög gaspermeabilitet i gaspåsarna 
bidrog till att syre läckte in i påsarna samtidigt som metangas och koldioxid läckte ut, 
se tabell 4.1. 

 

Tabell 4.1. Gaspermeabilitet i gasuppsamlingspåsar 

  Gaspermeabilitet [ml/dygn] * Gaspermeabilitet [ml/dygn] ** 

CH4 19 - 

CO2 7 16 

O2 5,3 4,6 

 

* Resultat från förenklade 
försök 

** Uppgifter från tillverkare  
(DuPont, 2010) 

Resultaten från förenklade försök, där gasuppsamlingspåsarna fylldes med 
kalibreringsgas och gassammansättningen analyserades efter 4 dygn för att utreda 
läckage i gasuppsamlingspåsarna, jämförs med analyser på syrekoncentration och 
volym producerad gas uppmätt under försök. Under försök, vid andra 
mätningsomgången hade 3,4 ml O2/dygn, i genomsnitt, läckt in i 
gasuppsamlingspåsarna vilket kan jämföras med 5,3 ml O2/dygn vid läckagetest med 
kalibreringsgas. 

 

4.2 Tankreaktorsystem 

Delar av tankreaktorsystemet har testkörts individuellt innan inkörning av systemet 
utförts. Gasflödesmätare har kopplats till PC för dataloggning och visuell överblick av 
data, slangpumpar har flödeskalibrerats samt kopplats till PLC för styrning av 
matningsintervall och mängd, temperaturstyrning och omblandning provkördes. I 
syfte att köra in systemet och skaffa erfarenhet i uppstart av kontinuerlig process 
kördes systemet in med ymp och substrat efter hygienisering från industriell 
anläggning. I samband med ett strömavbrott kontrollerades samt justerades 
inställningar på slangpump, PLC, gasflödesmätare och dataloggning för att återstarta 
efter avbrott.  
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4.2.1 Automatisk substratinmatning 

För att undvika nedbrytning av substrat, genom tillgång på syre innan matning till 
processen, förseddes substratförvaringsdunken, se figur 4.2, med rör kring 
omröraraxel och pumpslang som gick ner under lägsta substratnivå i 
substratlagringsdunken. Denna lösning medförde att ett varierande undertryck byggdes 
upp i dunken som påverkade doseringen varför denna lösning övergavs och 
substratförvaringen öppnades mot syret i atmosfären. I princip bör inget bakåtflöde 
ske på sugsidan då slangpumpen i alla lägen sluter en del av slangen, i vilket fall 
placerades slangpumpen under nivån för substratförvaringen för att undvika att 
dödvolymer skapas mellan matningarna.  

 

 

 

 

Figur 4.2. Förvaring av substrat, slangpump 

4.2.2 Gasflödesmätning 

För att på ett förenklat sett utvärdera processtabilitet vid inkörning av systemet 
beräknades en rimlig produktionsnivå för olika belastning genom att ta riktvärden från 
gasproduktion och sammansättning i den industriella rötkammaren, se avsnitt 5.2.  
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5. Resultat och diskussion 

5.1 Batchreaktorsystem 

För försöksomgång 1 redovisas inga resultat nedan, då denna försöksomgång anses ha 
påverkats för mycket av gasläckage i silikonslang och gasuppsamlingspåse. Även fast 
ett visst gasläckage, i gasuppsamlingspåse, har uppmärksammats även under 
försöksomgång 2 presenteras delar av resultaten från dessa försök nedan. 

 

Teoretisk möjlig gasproduktion har beräknats efter fett, protein och kolhydratinnehåll, 
se tabell 5.1 (formel för beräkning se avsnitt 2.2.2.6).  

 

Tabell 5.1. Teoretisk samt uppmätt gasproduktion, försöksomgång 2 

  Teoretisk [Ndm3 CH4/g VS] Resultat [Ndm3 CH4/g VS] 

Glukos 0,415 0,320 

Substrat efter hyg. 0,686 0,374 

25 % glukos 0,618 0,409, (0,360*) 

37,5 % glukos 0,584 0,396, (0,354*) 

50 % glukos 0,551 0,289, (0,347*) 

* Beräknat utifrån resultat från respektive substratfraktion 

 

Substrat efter hygienisering uppvisade en högre metangasproduktion än glukos, där en 
naturlig förklaring kan vara att substrat efter hygienisering, utöver kolhydrater (31 % 
av VS) även innehåller proteiner (27 % av VS) och fetter (42 % av VS) som teoretiskt 
sett har en högre gaspotential än kolhydrater. I jämförelse med beräknad 
produktionspotential för blandningarna av substat efter hyg. och glukos, utifrån 
resultat från respektive substratfraktion, kan konstateras att glukosen medfört en 
produktionsökning på 13,5 respektive 12 % vid 25 respektive 37,5 % utbyte av 
substrat efter hygienisering mot glukos. Detta kan möjligtvis bero på att en högre 
C/N-kvot, från 10,7 (substrat efter hyg.) till 12,9 (25 % glukos) och 14,7 (37,5 % 
glukos), skapar bättre förhållanden för mikrobiell tillväxt och därigenom kan plocka ut 
en större potential ur fraktionen substrat efter hygienisering. Försök med 50 % glukos 
ligger under såväl substrat efter hygienisering som glukos vad gäller totalproduktion (se 
figur 5.1). Möjligtvis har blandningen med två betydande mängder av olika 
substratfraktioner påverkat samspelet mellan olika organismgrupper.  
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Figur 5.1. Totalproduktion, försöksomgång 2 

 

Analys av VFA efter avslutade försök visar en låg koncentration, 1339 mg/l, vid 
försök med glukos i jämförelse med ymp, 2294 mg/l. Detta är ett intressant resultat, 
som kan bero på t.ex. minskad koncentration ammoniumkväve, se tabell 5.2. 

 

Tabell 5.2. Analysresultat efter avslutad försöksomgång 

Försök/Analys 
1. 

ymp 

2. 
substrat 

efter hyg.  
3. 

glukos 

4. 
25 % 

glukos 

5. 
37,5 % 
glukos 

6. 
50 % 

glukos 

pH 8,4 8,32 8,37 8,34 8,38 8,31 

Alkalinitet, BA [mg/l] (titrering till pH 5,75) 19642 17843 18727 17355 17377 17263 

Alkalinitet, TA [mg/l] (titrering till pH4,0) 25986 26840 24248 26047 25956 25224 

NH4-N [mg/l] (LANGE, kyvettmetod - LCK 303) 4330 4300 3400 4370 3990 4220 

Organiska syror [mg/l] (LANGE, kyvettmetod - LCK 365) 2294 5190 1339 4851 4680 4376 

 

Möjligen har den fullskaliga processen vid industriella biogasanläggningen nått ett så 
kallat stabilt inhiberat tillstånd där andelen flyktiga syror i reaktorcirkulation hålls höga. 
Genom att justera kvoten mellan kol och kväve i substratblandningen, i ett 
kontinuerligt försök, skulle över tiden halten av ammoniumkväve kunna minskas och 
möjligtvis en ökad gasproduktion genom ökad nedbrytning av VFA inträda. 
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5.2 Tankreaktorsystem 

Vid full belastning bör gasproduktionen i en aktiv volym på 30 l, beräknat utifrån ett 
medelvärde från produktion i fullskala, ligga runt cirka 80 Nml rågas/min. 
Ingångkörningen av systemet har haft som huvudsyfte att köra in systemet med 
minimal processövervakning i form av rågasflöde och gassammansättning.  

 

19 – 23/5-2010: 12,5 % av belastning i fullskala på grund av fel i dosering kopplat till 
dödvolymer och undertryck i substratlagringstank 

24 – 31/5-2010: 75 % av belastning i fullskala, den 27/5 stannar dosering av under 
cirka 1 dygn på grund av strömavbrott 

1/6 – 7/6-2010: Sänkning till 50 % av belastning i fullskala på grund av låg CH4-halt 
(cirka 35 %) och hög halt CO2 (cirka 55 %)  

   

 

Figur 5.2. Rågasflöde under inkörning, reaktor A 

 

Under inkörningen av systemet fick processen utsättas för störningar genom snabba 
förändringar och avbrott i belastningen. Detta i samband med att processen endast 
följts en kort tid bidrar till att ingen stabil process uppnåtts vid inkörningen av 
anläggningen. 
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6. Slutsatser 

Utifrån resultat från utförda försök på batchreaktorsystemet observerades en positiv 
effekt, gällande ökad nedbrytning av VFA, vid tillsats av glukos till systemet med 
möjlig koppling till en lägre ammoniak/ammonium halt som tagit processen ur ett så 
kallat stabilt inhiberat tillstånd. Detta resultat är en liten anvisning, men samtidigt en 
intressant punkt att undersöka vidare. Vidare försök på justering av C/N-kvoten med 
målet att minska koncentrationen ammoniumkväve i reaktorcirkulation bör utföras i 
kontinuerliga försök där en mindre justering av C/N-kvoten, över tid kan få 
genomslag på koncentrationen ammoniumkväve i reaktorcirkulation.  

På grund av gaspermeabilitet i gasuppsamlingssystem, som beroende på 
gasproduktionstakten kan ha olika stor påverkan på resultaten, bör en vidareutveckling 
av systemet med en ny typ av gasuppsamlingspåse utvärderas innan ytterligare försök 
utförs på anläggningen.  

Igångkörning av tankreaktorsystemet har varit lyckad i frågan om erfarenheter gällande 
handhavandet av anläggningen och driftsäkerheten, vad gäller t.ex. återstart efter 
strömavbrott, loggning av gasflödesdata, pålitlig substratdosering och substratuttag 
utan syreläckage in i systemet. Under inkörningen av systemet fick processen utsättas 
för störningar genom snabba förändringar och avbrott i belastningen. Vid uppstart av 
nya försök på tankreaktorsystem bör utöver gasproduktionstakt och 
gassammansättning även koncentrationen av VFA följas noga under uppstart för att 
nå en stabil process.  
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