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Abstract 

Methane (CH4) is formed by anaerobic (oxygen-free) digestion of biological materials. One of 

Sweden's largest biogas plants is placed in Linköping. The plant is operated by Svensk Biogas 

AB, which is owned by Tekniska Verken i Linköping AB (publ.). In their biogas plant a large 

amount of protein rich material is handled. High amounts of protein leads to high levels of 

ammonia (NH3) and ammonium (NH4
+
) in the digestion chamber. High levels of ammonia 

(NH3) are toxic to the most dominant methane forming microorganism. High concentrations 

of ammonia (NH3) and ammonium (NH4
+
) can inhibit these methane forming microorganisms 

which may lead to a reduction in gas production. 

 

This aim with this master thesis was to reduce high ammonium levels by adding zeolites to a 

lab scale continuous digestion chamber. The hypothesis is that at reduced levels of 

ammonium (NH4
+
) the most effective methane forming microorganism will reestablish. This 

thesis also aims to experimentally investigate all types of effects that zeolites may have in an 

anaerobic digestion process. Which effect zeolites at low concentration have in a digestion 

chamber will be investigated by using lab scale batch digestion chambers. In addition, a 

material study on the capacity of the zeolites in different environments will be investigated. 

 

The material study showed that the selected zeolite, clinoptilolite, had a cat ion exchange 

capacity around 19 mg NH4
+
/g zeolite. It was also found that the zeolites with a diameter less 

than 1 mm had significantly better capacity than zeolites with larger diameter. In the 

continuous digestion experiment it was found that clinoptilolite can be used in a digestion 

chamber to reduce high levels of ammonium (NH4
+
). This without any serious disorder on the 

process. Around 175 g zeolite/l was needed to reduce ammonium levels (NH4
+
) from 5300 mg 

NH4
+
/l to 3200 mg NH4

+
/l. However, it is not realistic to use such large amounts of zeolites in 

a full-scale digestion chamber. No changes in the culture of methane forming microorganisms 

were found. 

 

The results of the batch experiment showed that concentrations of 5 g zeolite/l and 

10 g zeolite/l had a positive effect on the methanogenesis compared to batches without 

additives. In the batches with 1-10 g zeolite/l the forming of methane began about 14 days 

earlier than in the batches without any zeolites. After 16 days, batches with 5-10 g zeolite/l 

had produced about 500 ml of methane (CH4), compared with series without additives, which 

at the same time had produced about 75 ml of methane (CH4). The methane yield increased in 

all series which included zeolites compared to the batches without zeolites. Addition of 5 g 

zeolite/l increased the specific methane production by approximately 19 % compared to no 

additives. The conclusion is that clinoptilolite in small concentrations; 5-10 g/l have a positive 

effect on as well the kinetics as on the methane yield for the anaerobic process. The best 

concentration of zeolites in a mesophile anaerobic digestion chamber appears to be between 

5-10 g zeolite/l. 
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Sammanfattning 
Biogas är benämningen för metangas (CH4) som är producerad via anaerob (syrefri) rötning 

av biologiskt material. I Linköping finns en av Sveriges största biogasanläggningar. 

Anläggningen drivs av Svensk Biogas AB som ägs av Tekniska Verken i Linköping AB 

(publ.). I anläggningen rötas stora mängder proteinrikt substrat vilket leder till höga halter av 

ammoniak (NH3) och ammonium (NH4
+
) i rötkammaren. Ammoniak (NH3) är toxiskt för de 

metanbildare som i en välmående process står för den största delen av metangasproduktionen. 

Höga halter av ammoniak (NH3) och ammonium (NH4
+
) kan inhibera dessa metanbildare 

vilket leder till minskad gasproduktion. 

 

Detta examensarbete syftar främst till att genom ett kontinuerligt rötkammarexperiment 

utreda om zeoliter är ett lämpligt hjälpmedel för att reducera ammonium (NH4
+
) i en anaerob 

process. Vid sänkta halter ammonium (NH4
+
) är hypotesen att de mikroorganismer som är 

aktiva i den mest effektiva metanbildningsvägen återetableras. Arbetet syftar även till att 

experimentellt utreda vilka effekter zeoliter i sin helhet har på den anaeroba processen. 

Zeoliters effekt vid låga zeolitkoncentrationer utreds i en serie utrötningsexperiment i batch. 

Dessutom har en materialstudie kring zeoliternas kapacitet i olika miljöer genomförts.  

 

Materialstudien visade att den valda zeoliten som studerades, clinoptilolite, hade en maximal 

katjonbytarkapacitet på ≈ 19 mg NH4
+
/g zeolit. Vidare konstaterades att zeoliter med mindre 

diameter än 1 mm har avsevärt bättre kapacitet än zeoliter med större diameter. I det 

kontinuerliga rötkammarexperimentet konstaterades att clinoptilolite kan användas i en 

rötkammare för att reducera ammoniumhalten (NH4
+
). Detta utan att några allvarliga 

processtörningar uppstår. Cirka 175 g zeolit/l krävdes för att reducera 

ammoniumhalten (NH4
+
) från 5300 mg NH4

+
/l till 3200 mg NH4

+
/l. Det är inte realistiskt 

att använda så stora mängder zeoliter i en fullskalig anläggning. Mikrobiologiskt sett 

observerades ingen förändring av de metanbildarna som dominerar den effektivaste 

metanbildningsvägen.  

 

Resultaten från utrötningsförsöket i batch visade att zeolittillsatser av 5 g/l respektive 10 g/l 

hade en klart positiv effekt på metanbildningen jämfört utan zeolittillsats. I de batcher med 1-

10 g zeolit/l startade metangasproduktionen ≈ 14 dagar tidigare än batcherna med 0 g zeolit/l. 

16 dagar efter att experimentet startade hade batcherna med 5-10 g zeolit/l producerat 

≈ 500 ml metangas (CH4) jämfört med serien utan zeoliter som vid samma tidpunkt 

producerat ≈ 75 ml metangas (CH4). Utrötningsgraden ökade i samtliga serier med 

zeolittillsats jämfört med serien utan zeoliter. Tillsatsen av 5 g zeolit/l ökade den specifika 

metangasproduktionen med ≈ 19 % jämfört med utan zeolittillsatser. Slutsatsen är att 

clinoptilolite i små koncentrationer, mellan 5-10 g/l, påverkar så väl kinetiken som 

utrötningsgraden för den anaeroba processen på ett positivt sett. Den optimala 

koncentrationen av clinoptilolite i en mesofil anaerob process bör ligga mellan 5-10 g zeolit/l.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nyckelord: biogas, anaerob nedbrytning, ammoniak, zeoliter, clinoptilolite, syntrof 

acetatoxidation  
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Begrepp 

Adsorbat en atom eller molekyl som fastnar på en yta 

Adsorbent den yta som adsorbatet fastnar på 

Adsorption fenomenet när en atom eller molekyl fastnar på en yta genom kemiskt 

eller fysisk bindning till denna 

Ammoniak NH3 frigörs vid anaerob nedbrytning av aminosyror 

Ammonium NH4
+
 står i jämvikt till ammoniak (NH3) i en anaerob process 

Batch slutet system, enbart tillförsel av ingående material vid uppstart 

Biogas benämning för metangas som bildas vid anaerob nedbrytning av 

biologiskt material 

Katjon en jon som är positivt laddad 

Labskala experiment/försök i liten skala 

Residual ett värde på felet mellan exempelvis experimentdata och värden från en 

teoretisk uträknad ekvation 

Reaktor en rötkammare i labskala 

Rötkammare en sluten och syrefri behållare där anaerob rötning sker 

Septum gummimaterial i vilket det är möjligt att sticka igenom en spruta/nål 

utan att läckage uppstår efteråt 

Sikta sortering med en viss storlek X som gör att partiklar som är mindre än 

X kan separeras från partiklar som är större än X 

Syntrofi samarbete mellan två mikroorganismer som gör att de kan bryta ner ett 

ämne som de ensamma inte skulle ha klarat av att bryta ner 

TS torrsubstans, den mängd torrt material som är kvar efter torkning 

Utrötningsgrad hur andel av ett organiskt material som rötas till gas  

 

VS den mängd av ett material som består av organiska föreningar 

Zeolit ett naturligt och poröst material som ofta har förmågan att adsorbera 

katjoner  
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1. Inledning 
Detta kapitel är en introduktion där rapportens huvudämne, biogas och 
zeoliter, presenteras. Dessutom presenteras syftet och hypotesen med 
examensarbetet samt vilka frågeställningar detta lett fram till .  
 

1.1 Bakgrund 

För varje dag som går minskar världens oljereserver. Olja som t.ex. är råvaran i 

fordonsbränslet bensin är en icke förnyelsebar och ändlig naturresurs. Vidare har förbränning 

av olja en negativ klimateffekt, främst i form av nettotillskottet av koldioxid (CO2) till jordens 

atmosfär. Insikten under senare år om att oljan en dag kommer att ta slut samt dess 

klimatpåverkan har drivit på utvecklingen av alternativa fordonsbränslen. Exempel på helt 

eller delvis förnyelsebara fordonsbränslen är biogas, bioetanol och biodiesel. Biogas är det 

miljövänligaste av de tre då nettotillskottet av koldioxid (CO2) till atmosfären är litet. Den 

koldioxid (CO2) som bildas vid förbränning av biogas bidrar inte med något större 

nettotillskott av koldioxid (CO2) till atmosfären. Detta eftersom materialet som rötas tidigare 

har bundit koldioxid (CO2) från atmosfären vilket slutligen återförs till omgivningen vid 

förbränning. Material som kan rötas är allt från slakteriavfall och livsmedelsrester till 

industriavfall. (www.spi.se; www.svenskbiogas.se; www.miljofordon.se) 

 

Biogas bildas vid anaerob nedbrytning av biologiskt material. Gasen som bildas består 

vanligtvis av cirka 65 % metan (CH4) och cirka 35 % koldioxid (CO2). Restprodukten av det 

inmatade materialet är ofta mycket kväve- och fosfatrikt vilket gör att det lämpar sig väl som 

gödsel på åkrar. Ska gasen användas som fordonsbränsle uppgraderas den till en metanhalt 

högre än 97 %. Vid förbränning av metangas frigörs energi samtidigt som koldioxid och 

vatten (H2O) bildas. (www.svenskbiogas.se; Gerardi, 2003) 

 

I Linköping finns en av Sveriges största biogasanläggningar. Anläggningen drivs av Svensk 

Biogas AB som ägs av det kommunala bolaget Tekniska Verken i Linköping AB. 

Anläggningen producerar biogas som uppgraderas och används som fordonsgas. Den 

producerade gasen förser bland annat samtliga Östgötatrafikens tätortsbussar i Linköping med 

fordonsgas. Rötresten som bildas vid den anaeroba nedbrytningen tas om hand och säljs som 

biogödsel. Substraten som rötas består till stor del av proteinrika material. Vid nedbrytning av 

proteiner frigörs stora mängder ammoniak (NH3) och ammonium (NH4
+
) i rötkammaren. För 

höga halter av dessa ämnen är toxiska för vissa av mikroorganismerna den anaeroba 

processen. Detta kan leda till minskad gasproduktion jämfört med en anaerob process med 

låga mängder ammoniak (NH3) och ammonium (NH4
+
).  

(www.svenskbiogas.se; Gerardi, 2003) 

 

Zeoliter är ett poröst material bestående av aluminiumsilikat. De är naturligt förekommande i 

t.ex. vulkanbrott. Dessa är ofta jonselektiva och adsorberar katjoner. Storskaligt förekommer 

zeoliter till exempel som vattenrenare i reningsverk. Flera zeoliter har visat sig adsorbera 

http://www.spi.se/
http://www.svenskbiogas.se/
http://www.miljofordon.se/
http://www.svenskbiogas.se/
http://www.svenskbiogas.se/
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ammonium med särskilt hög selektivitet jämfört med andra katjoner. Det är därför tänkbart att 

zeoliter skulle kunna vara tillämpbart i en anaerob process för att sänka ammoniumhalten. I 

detta arbete kommer genom olika experiment utvärdera vilka effekter zeoliter har på en 

anaerob process med initialt höga ammoniumhalter.  

(Frederick & Mumpton, 1999; Tada et al, 2005) 

 

1.2 Syfte 

Arbetet syftar till att utreda om zeoliter kan tillämpas i en kontinuerlig försöksreaktor för att 

reducera ammoniumhalten. Målet är att ammoniumkoncentrationen (NH4
+
) ska reduceras från 

initiala koncentrationen, cirka 5300 mg NH4
+
/l, till nivåer mellan 3000-4000 mg NH4

+
/l. Vid 

en reducerad ammoniumhalt ska utbredningen av de acetoklastiska metanbildarna utredas. 

Detta för att identifiera om dessa mikroorganismer återetablerar sig i den anaeroba processen 

vid sänkta ammoniumhalter (NH4
+
). Detta samtidigt som de syntrofa acetatoxiderande 

mikroorganismernas utbredning minskar. Processparametrar som ammoniumhalt (NH4
+
), 

gasproduktion, utbyte, syrahalter och metanhalt ska övervakas noggrant under hela 

experimentets gång. 

 

Vidare syftar arbetet också till att utreda effekterna av zeolittillsatser i små mängder. Detta 

ska undersökas genom experiment i batcher i labskala. Zeolitkoncentrationen ska då vara så 

låg att ammoniumhalten (NH4
+
) inte reduceras nämnvärt. Processparametrar som 

gasproduktion, utbyte och metanhalt ska övervakas noggrant.  

 

1.3 Hypotes 

Genom att tillsätta zeoliter till rötkammaren kommer ammoniumhalten (NH4
+
) i rötkammaren 

reduceras till nivåer kring 3000-4000 mg NH4
+
/l utan att processen i sin helhet påverkas 

negativt. Samtidigt sker en återetablering av acetoklastiska metanbildare i samband med att 

ammoniumhalten (NH4
+
) sjunker.  Vid låga zeolitkoncentrationer bör inte den anaeroba 

processen påverkas överhuvudtaget. 

 

Frågeställningar för att kunna besvara hypotesen 

 Vilken typ av zeolit är mest lämplig för ammoniumreduktion i en anaerob miljö? 

 

 Kan ammoniumkoncentrationen reduceras i en anaerob process med hjälp av en viss 

typ av zeolit?  

 

Om ja, 

o Vilken dos av zeoliter krävs då för att reducera ammoniumhalten (NH4
+
) 

≤ 4000 mg/l? 

 

o Är det realistiskt att tillsätta den mängden i en fullskalig reaktor? 
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 Ger en eventuell minskad ammoniumkoncentration (NH4
+
) någon effekt på den specifika 

gasproduktionen, utrötningsgraden, metanhalten och på processen i sin helhet? 

 

 Ger tillsatser av zeoliter i små mängder någon effekt på den specifika gasproduktionen, 

utrötningsgraden, metanhalten och på processen i sin helhet? 

 

 Återetablerar sig de acetoklastiska metanbildarna om ammoniumkoncentrationen 

reduceras i en process där syntrofa acetatoxiderande mikroorganismer tidigare har varit de 

dominanta acetatförbrukarna? 

 

 Uppstår några typer av processtörningar vid höga zeolitkoncentrationer i en anaerob 

miljö? 

 

1.4 Metod och avgränsningar 

Merparten av teorin, metoderna och källorna i detta projekt baseras på vetenskapliga artiklar 

och tidigare studier. Upplägg och utförande av experimenten bygger till stor del på erfarenhet 

av personal som tidigare arbetat med rötförsök vid Tekniska Verken. Samtliga skakförsök, 

rötförsök och analyser har utförts i Tekniska Verkens laboratorium om inget annat anges.  

 

Experimenten sker enbart i labskala varför eventuella uppskalningsproblem inte utreds i 

någon större omfattning. Endast en reaktor med samma belastning och uppehållstid användes 

i det kontinuerliga rötförsöket. Ett bättre alternativ hade varit att ha en kontrollreaktor med 

exakt samma parametrar som försöksreaktorn bortsett tillsatsen av zeoliter. Några djupgående 

ekonomiska analyser av kostnader och eventuella vinster med zeolittillsatser i en fullskalig 

reaktor utförs inte. Vidare studeras inte heller de långsiktiga
1
 effekterna av zeoliter i 

rötkammaren då projektet inte fortlöper under tillräckligt lång tid. Effekterna av 

zeolittillförsel studeras endast i mesofila förhållanden och vid höga 

ammoniumkoncentrationer, om zeoliter är lämpligt för andra typer av processer med andra 

typer av substrat eller temperaturer utreds ej. 

                                                 
1
 För att studera de långsiktiga effekterna på en anaerob process krävs att ett antal uppehållstider studeras. 
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2. Teori 
Detta kapitel ger läsaren en fördjupad och detaljerad beskrivning inom ämnet 
biogas. Hur den anaeroba processen är uppbyggd tas upp. De kritiska moment  
som finns i samband med anaerob rötning och vilka processparametrar som 
kan användas för att upptäcka dessa presenteras. Kapitlet avslutas med en 
omfattande teoridel om zeoliter och hur adsorption till dessa kan beskrivas 
med isoterm. 
 

2.1 Biogas 

Biogas är benämningen för metangas producerad genom rötning av biologiskt material.  

Gasen bildas då biologiskt material bearbetas anaerobt av olika typer av mikroorganismer. 

När metangas används som bränsle sker en reaktion mellan metan (CH4) och syre (O2) som är 

exoterm, se Formel 1. Metans (CH4) kokpunkt är -162ºC vilket gör att metan är i gasform 

under normala förhållanden. Eftersom gas utgör en mycket större volym än samma mängd 

vätska innebär det vissa nackdelar såsom transportproblem jämfört med andra typer av 

förnyelsebara fordonsbränslen såsom etanol och biodiesel.  

(www.svenskbiogas.se; Nordling & Österman, 2004) 

 

Formel 1 – Förbränning av metangas 

EnergigOHgCOgOgCH  )(2)()(2)( 2224  

 

Den producerade rågasen innehåller vanligtvis cirka 65 % metan (CH4), se Tabell 1. 

Metanhalten (CH4) varierar beroende på vald temperatur och substrat som processen drivs 

med. Innan biogasen kan användas som fordonsgas så måste den uppgraderas vilket innebär 

att metanhalten (CH4) koncentreras upp till cirka 95-99 %. (Benjaminsson, 2006) 

 

Tabell 1 – En typisk sammansättning på den producerade rågasen (Benjaminsson, 2006) 

Förening Fördelning 

Metan (CH4) 65 % 

Koldioxid (CO2) 35 % 

Kvävgas (N2) 0-1 % 

Svavelväten (SH2) 0-100 ppm 

Vatten (H2O) 32 g/Nm
3
 

 

Materialet som blir över efter rötningen kallas för rötrest. Ofta är rötresten mycket näringsrik 

vilket gör att rötresten lämpar sig väl som gödningsmedel för åkermarker. Handelsnamnet för 

rötresten är biogödsel. Rötresten från Linköpingsanläggningen har en mycket hög andel 

ammonium (NH4
+
) vilket gör kvävet lättillgängligt för växter jämfört med om det hade varit 

bundet till organiskt material vilket det till exempel är i vanligt obehandlat kogödsel. Andra 

näringsämnen som återfinns i biogödsel är till exempel fosfor, kalium, kalcium och 

http://www.svenskbiogas.se/
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magnesium. Generellt sett så föredrar många bönder biogödsel framför stallgödsel eftersom 

biogödsel är mindre illaluktande. Samtidigt har substratet hygieniserats vilket säkerställer att 

det är fritt från smittoämnen som till exempel Salmonella. Tack vare att det mesta av kvävet i 

biogödsel är i ammoniumform (NH4
+
) så har det bevisligen bidragit till att grödorna snabbare 

tar upp kvävet jämfört med om konstgödsel hade använts. 

(www.avfallsverige.se; www.svenskbiogas.se) 

 

2.2 Anaerob nedbrytningsprocess 

En anaerob process delas ofta in i fyra huvudsteg vilket illustreras i Figur 1. Dessa är 

hydrolysen, acidogenesen, acetogenesen och metanogenesen. Protein, kolhydrater och fett 

sönderdelas i första steget till mindre komplexa fragment så som aminosyror och 

monosackarider. Dessa omvandlas i sin tur till väte, koldioxid och acetat, vilket är 

huvudsubstraten för metanbildarna. Metanbildarna omvandlar därefter acetat alternativt väte 

och koldioxid till metan, vatten och koldioxid. Det finns två typer av temperaturområden som 

tillämpas för metanproduktion, dels det termofila och dels det mesofila. I det mesofila 

temperaturområdet cirka 35-40ºC fås en stabil process men med relativt långa uppehållstider. 

I en termofil anaerob process är rötkammartemperaturen cirka 50-60ºC vilket ofta minskar 

uppehållstiden, men på bekostnad av en mindre stabil process. (Gerardi, 2003)  

 

 

http://www.avfallsverige.se/
http://www.svenskbiogas.se/
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Figur 1 – Den anaeroba nedbrytningsprocessen vid gynnsamma förhållanden 

 

2.2.1 Hydrolys 

Hydrolysen är det första steget i nedbrytningsprocessen. Inkommande substrat består främst 

av proteiner, kolhydrater och fetter. Dessa bearbetas till mindre komplicerade molekyler av 

mikroorganismerna i hydrolysen. De frigör ett flertal olika typer av enzym som bryter ner det 

ingående substratet till mindre komplexa komponenter. Exempel på de reaktioner som sker 

med hjälp av enzymerna cellulas, proteaser och lipaser syns i Figur 2. Dessa enzymer delar 

stora komplicerade föreningar till mindre föreningar genom att addera en vattenmolekyl vilket 

leder till att den mer komplicerade föreningen klyvs. (Gerardi, 2003) 

 

 Komplexa kolhydrater   Korta sockerarter 

 Komplexa fetter  Fettsyror 

 Proteiner   Polypeptider och aminosyror 

Figur 2 – Hydrolys (Gerardi, 2003) 
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2.2.2 Acidogenes 

Det andra steget i nedbrytningsprocessen är acidogenesen. Fettsyror, sockerarter och 

aminosyror som bildades i hydrolysen bearbetas av fermenterande mikroorganismer i 

acidogenesen. Organismerna omvandlar substratet till organiska syror så som acetat, 

propionat, butyrat och olika typer av alkoholer. Det bildas även mindre mängder koldioxid 

och vätgas. Dessutom bildas även ammoniak (NH3) när aminosyror bryts ner eftersom 

aminogruppen, NH2, på aminosyran spjälkas bort, se Figur 3. Således fås en högre 

koncentration av ammoniak (NH3) i den anaeroba processen ju högre koncentration av 

proteinrikt substrat som används. (Gerardi, 2003) 

 

 

Figur 3 – Peptid med aminosyror, aminogruppen spjälkas av vilket förgör NH2 som omlagras till NH3 och 

NH4
+
 

 

2.2.3 Acetogenes 

I acetogenesen, som är det tredje steget i nedbrytningsprocessen, använder olika typer av 

mikroorganismer organiska syror och alkoholer för att främst bilda acetat, koldioxid och 

vätgas. (Gerardi, 2003) De vätgasproducerande acetogena bakterierna är de som ansvarar för 

degraderingen av organiska syror som innehåller fyra eller fler kolatomer. Detta innebär att 

fettsyror som propionat, butyrat med flera bearbetas till vätgas, acetat och koldioxid. De 

vätgasproducerande acetogena bakterierna kan inte omvandla flervärda organiska syror till 

acetat om partialtrycket för vätgas är högre än 10
-3

 atm. Detta leder till att syror som 

propionat och butyrat ackumuleras i rötkammaren om det uppstår en processtörning som gör 

att partialtrycket av vätgas stiger, då stigande partialtryck av vätgas påverkar ∆G på ett 

negativt sätt för Formel 2. Propionat har visat sig ackumuleras särskilt lätt vilket tros bero på 

att ännu lägre tryck än 10
-3

 atm krävs för att reaktionen ska främjas. Vid lägre tryck sänks ∆G 
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för de organiska syrorna vilket leder till att mindre energi krävs för att oxidera dessa. Detta 

främjar reaktionen, se Formel 2. (Zinder, 1984) 

 

Formel 2 – Degradering av flervärda organiska syror (Gerardi, 2003) 

KoldioxidVätgasAcetatsyraOrganiskAlkohol   

 

2.2.4 Metanogenes 

I det sista steget, metanogenesen, bildas i huvudsak metangas och koldioxid. Metanbildande 

mikroorganismer tillhör domänen Archaea. Utmärkande för vissa av dessa mikroorganismer 

är att de kan klara av extrema miljöer som till exempel höga temperaturer och höga 

svavelkoncentrationer. I sådana miljöer överlever varken prokaryta eller eukaryota 

mikroorganismer. En annan egenskap som skiljer metanbildande mikroorganismer från 

eukaryota och prokaryota mikroorganismer är avsaknaden av lipiddominans i cellmembranet, 

detta gör att de kan överleva i extrema miljöer. De metanbildande bakterierna är strikt 

anaeroba vilket innebär att syre är toxiskt för dem vilket innebär att de vid syrenärvaro snabbt 

dör. (Gerardi, 2003) 

 

Det finns två huvudvägar för metanbildning i metanogenesen, dels via de väteförbrukande 

hydroklastiska metanbildarna och dels via de acetatförbrukande acetoklastiska metanbildarna. 

I en välmående nedbrytningsprocess sker den största delen, cirka 70 % av metanbildningen 

via de acetoklastiska metanbildarna. (Gerardi, 2003; Schnürer et al., 1999) 

  

2.2.5 Hydroklastiska metanbildare 

De hydroklastiska metanbildarna använder vätgas och koldioxid som substrat för att bilda 

metangas, se Formel 3. I en optimal anaerob process bildas cirka 30 % av metanen av de 

hydroklastiska metanbildarna. Vätgas som används som substrat bildas av mikroorganismerna 

i acetogenesen. Även fast de hydroklastiska metanbildarna enbart står för cirka 30 % av 

metanproduktionen i en optimal anaerob process spelar de en mycket viktig och avgörande 

roll. I och med att de förbrukar vätgas så sjunker vätgaspartikaltrycket. Om detta tryck inte 

hålls lågt leder det till allvarliga processtörningar i form av ackumulering av propionat, se 

även avsnitt 2.2.3. Syntrofin mellan de hydroklastiska metanbildarna och mikroorganismerna 

i acetogenesen är därför viktig att belysa. (Gerardi, 2003; Zinder, 1984; De Bok et al., 2004) 

 

Formel 3 – Hydroklastiska metanbildningsvägen (Gerardi, 2003) 

OHCHHCO 2422 24   
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2.2.6 Acetoklastiska metanbildare 

Acetoklastiska metanbildare använder acetogenesens huvudprodukt, acetat, som substrat 

vilket de omvandlar till metan och koldioxid, Formel 4. Eftersom de hydroklastiska 

metanbildarna delvis använder koldioxid och vätgas som substrat är de beroende av de 

acetoklastiska metanbildarna. Acetoklastiska metanbildare har en kortare generationstid och 

en högre tillväxthastighet än de hydroklastiska. Därför står de acetoklastiska metanbildarna 

för en större metangasproduktion än de hydroklastiska. (Gerardi, 2003)  

 

Vid låga ammoniak- (NH3) och ammoniumkoncentrationer (NH4
+
) står de acetoklastiska 

metanbildarna för cirka 70 % av metanbildningen och nästan all acetatförbrukning. Vid 

stigande koncentration av fri ammoniak (NH3) minskar dock de acetoklastiska metanbildarna 

sin utbredning markant eftersom ammonium (NH4
+
) och ammoniak (NH3) är toxiskt för dem. 

(Schnürer et al., 1999) 

 

Formel 4 – Acetoklastiska metanbildningsvägen (Gerardi, 2003) 

2422

223

324

424

COCHOHCO

COHHCOOCH





 

 

Vid höga ammoniumkoncentrationer (NH4
+
) inhiberas tillväxten av de acetoklastiska 

metanogenerna. Detta leder till minskad population vilket yttrar sig i minskad gasproduktion. 

Följden av detta blir att andra mikroorganismer, som tål högre koncentrationer av 

ammonium (NH4
+
) än de acetoklastiska metanbildarna, med liknande egenskaper etablerar 

sig. I frånvaro av de acetatförbrukande metanbildarna är det vanligt att syntrofa 

acetatoxiderande bakterier (SAO) etablerar sig och blir de dominanta acetatförbrukarna. Detta 

har visat sig ske vid koncentrationen av ammonium (NH4
+
) mellan 3000-4000 mg/l. 

(Hansen et al., 1998; Schnürer et al., 1999; Schnürer & Nordberg, 2008) 

 

2.2.7 Syntrof acetatoxidation 

Vid höga ammoniumkoncentrationer (NH4
+
) inhiberas de mest aktiva metanbildarna, de 

acetoklastiska metanbildarna. Detta eftersom de är mer känsliga för ammoniak (NH3) och 

ammonium (NH4
+
) än de hydroklastiska metanbildarna. Effekten av detta blir att en annan typ 

av acetatförbrukande mikroorganismer, de syntrofa acetatoxiderande mikroorganismerna 

breder ut sig. Syntrofa acetatoxiderande mikroorganismer bli mer dominanta eftersom det 

finns ett överskott av acetat i processen. Samtidigt är konkurrensen om detta substrat låg i 

frånvaro av de acetoklastiska metanbildarna. De syntrofa acetatoxiderande 

mikroorganismerna har en längre generationstid än de acetoklastiska metanbildarna samtidigt 

som de inte själva producerar metangas vilket gör att metanbildningsprocessen går 

långsammare. (Schnürer et al., 1999; Schnürer & Nordberg, 2008) 
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Effekten av detta blir att metangasproduktionen kan minska jämfört med om acetoklastiska 

metanbildarna hade varit de dominanta acetatförbrukarna. Istället producerar syntriska 

acetatoxiderande mikroorganismer vätgas och koldioxid med acetat och vatten som substrat, 

se Formel 5. Koldioxiden och vätgasen kan sedan användas av de hydroklastiska 

metanbildarna för att producera metangas, se Figur 4. (Schnürer et al., 1999) 

 

Formel 5 – SAO oxiderar acetat till vätgas och koldioxid  

2223 242 COHOHHCOOCH   

 

Som tidigare konstaterats i avsnitt 2.2.5 är acetoklastiska metanbildare de dominanta 

acetatförbrukarna vid låga ammoniumkoncentrationer (NH4
+
) medan de syntrofa 

acetatoxiderande mikroorganismerna tar över vid höga ammoniumkoncentrationer (NH4
+
). 

Liksom de acetoklastiska metanbildarna lever de syntrofa acetatoxiderande 

mikroorganismerna i syntrofi med de hydroklastiska metanbildarna. De kan endast producera 

vätgas och koldioxid om det är lågt partialtryck av vätgas. Då de acetoklastiska metanbildarna 

normalt står för den största andelen av metanproduktionen måste de hydroklastiska 

metanbildarna öka sin utbredning för att kunna bibehålla samma gasproduktion som vid låga 

ammoniumkoncentrationer (NH4
+
). (Schnürer et al., 1999) 
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Figur 4 – Anaerob nedbrytning vid höga koncentrationer av ammonium (NH4
+
) - den acetoklastiska 

metanbildningsvägen inhiberas vilket gynnar de syntrofa acetatoxiderande mikroorganismerna (SAO) 

som börjar förbruka acetat 

 

I en process där syntrofa acetatoxiderande mikroorganismer är de dominerande 

acetatförbrukarna (Figur 4) kräver metanbildningen längre uppehållstidstider för att bilda 

samma mängd metan som i en optimal process (Figur 1). Detta innebär att mindre substrat 

kan matas in i rötkammaren per tidsenhet, vilket då leder till lägre gasproduktion per 

tidsenhet. Ju mer processen liknar den optimala processen desto mer material kan rötas per 

volym- och tidsenhet. I praktiken betyder detta att om processen liknas vid den där de 

syntrofa acetatoxiderande mikroorganismerna är dominanta krävs större rötkammare för att 

bibehålla samma gasproduktion som i en optimal process med samma substrat. Just därför är 

det eftersträvansvärt att minska utbredningen av syntrofa acetatoxiderande mikroorganismer 

och få de acetoklastiska metanbildarna att återetablera sig.   

 

2.3 Ammoniak och ammonium i rötkammare 

Ammoniak (NH3) och ammonium (NH4
+
) är toxiskt för de metanbildande organismerna. Fri 

ammoniak (NH3) har en förmåga att ta sig igenom cellväggen till skillnad från 
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ammonium (NH4
+
) som inte kan penetrera cellen lika enkelt. Detta gör fri ammoniak (NH3) 

mer toxisk för metanogenerna än ammonium (NH4
+
). (Sung & Liu, 2003) I Linköpings 

biogasanläggning är ammoniumhalten (NH4
+
) ≈ 5300 mg NH4

+
/l. 

 

Vid nedbrytning av proteinrika substrat frigörs ammoniak (NH3). Det kan också finnas som 

fri komponent i det ingående substratet, exempel på sådana substrat är olika typer av 

kreatursgödsel. Ammoniak (NH3) och ammonium (NH4
+
) står i jämvikt med varandra enligt 

Formel 6. Det finns flera faktorer som påverkar denna jämvikt. De två viktigaste är pH och 

temperatur. Jämvikten förskjuts åt mer fritt ammoniak (NH3) med stigande temperatur och 

stigande pH (Figur 5) vilket är anledningen till att mesofila processer kan klara relativt höga 

totalkvävehalter utan att det påverkar metanbildningen negativt. En uppskattning är att vid 

samma totalkvävehalt och pH ~8 har ett termofilt system cirka dubbelt så mycket fri 

ammoniak (NH3) som i ett mesofilt system, se Figur 5. Andelen fri ammoniak (NH3) kan 

beskrivas matematiskt enligt Formel 7. (Sung & Liu, 2003; Hansen et al., 1998) 

 

Formel 6 - Jämviktsekvation mellan ammoniak (NH3) och ammonium (NH4
+
) 

  43 NHNHH  

 

Formel 7 – Andelen fri ammoniak (NH3) med avseende på pH och temperatur (Hansen et al., 1998) 

 
pH

T

totalN
NH






92,2729

09018.0
3

101
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Förklaring 

 T  = lösningens temperatur (kelvin) 

 Ntotal  = den totala koncentrationen av kväve i lösningen (mol/dm
3
) 

 



 

Effekter av zeoliter i biogasproduktion    Erik Nordell 

 

 

26 

 

Figur 5 – Andelen fri ammoniak (NH3) med avseende på temperatur och pH, uträknat med Formel 7 

 

Inhibering av de acetoklastiska metanbildarna på grund av för höga halter av 

ammonium (NH4
+
) och ammoniak (NH3) sker redan vid cirka 1100 mg NH3/l vid pH ≈ 8,2, 

38ºC. (Hansen et al., 1998) Liknande värden nämns av Schnürer & Nordberg (2008) där de 

funnit att inhibering av de acetoklastiska metanbildarna i mesofila förhållanden yttrar sig 

redan vid nivåer kring 3000 mg NH4
+
/l. Eftersom jämvikt råder mellan ammonium (NH4

+
) 

och ammoniak (NH3) kan ammoniakkoncentrationen (NH3) minskas om koncentrationen av 

ammonium (NH4
+
) minskas. I en artikel av Sung & Liu (2003) visades att mesofila system 

kan anpassa sig till cirka 9000 mg Ntotal/l om Ntotal-koncentrationen långsamt och systematiskt 

ökas så att metanogenerna hinner anpassa sig och adaptera de höga Ntotal-koncentrationerna. 

Effekten av för höga halter ammoniak (NH3) yttrar sig i lägre specifik tillväxthastighet för de 

acetoklastiska metanbildarna. Detta gör att vid extremt höga koncentrationer av kväve som till 

exempel 9000 mg Ntotal/l klarar sig de acetoklastiska metanbildarna, men processen kräver 

längre uppehållstider. Detta eftersom de acetoklastiska metanbildarna då är starkt 

tillbakatryckta och tillväxer långsammare under dessa förutsättningar. (Hansen et al., 1998) 

 

Hansen et al. (1998) visade som tidigare nämnts att halter över 1100 mg NH3/l påverkar 

metanbildningen signifikant negativt. Detta påverkar de acetoklastiska metanbildarna genom 

lägre specifik tillväxthastighet och minskad population. Samtidigt breder de syntrofa 

acetatoxiderande mikroorganismerna ut sig. Då de acetoklastiska metanbildarna står för cirka 

70 % av metanproduktionen i en välmående process minskar gasproduktionen per tid- och 

volymenhet vid minskning av de acetotogena metanbildarna. (Schnürer et al., 1999) 

 

I en publikation av Schnürer et al. (1999) framgick att syntrofa acetatoxiderande 

mikroorganismer var de dominerande acetatförbrukarna i flera fullskaliga anläggningar med 
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höga koncentrationer av ammonium (NH4
+
). Vidare så visade det sig att det tog lägre tid för 

acetat att brytas ner i de reaktorer där syntrof acetatoxidation dominerande. Detta är analogt 

med att metanbildningsvägen från acetat minskar vid närvaro av syntrofa acetatoxiderande 

mikroorganismer. Det är därför angeläget att reducera både den fria mängden 

ammoniak (NH3) och ammonium (NH4
+
).  

 

2.3.1 Kväverika substrat 

Slaktavfall innehåller mycket kväve då den största komponenten är protein. Proteiner är 

uppbyggda av långa kedjor av aminosyror så kallade Polypeptider. Byggstenarna i proteiner, 

aminosyrorna innehåller med ett undantag alltid amingruppen NH2. Vid anaerob nedbrytning 

av protein, speciellt vid acidogenesen, spjälkas proteinerna till aminosyror som i sin tur frigör 

amingruppen som omvandlas till ammoniak (NH3) och ammonium (NH4
+
), se Figur 3. 

(Gerardi, 2003) 

 

2.4 Viktiga processparametrar i en anaerob process 

2.4.1 Torrsubstans, organiskt material och glödrest 

Den delen av ett material som inte förångas efter upphettning till 105ºC kallas för torrsubstans 

(TS). TS innehåller både organiskt och ickeorganiskt material. Vidare beskriver VS hur stor 

del av torrsubstansen som är organiskt material, analogt med brännbart material. VS är den 

del av TS som förbränns vid glödning (upphettning till 550ºC). Den delen som inte förbränns 

vid glödningen är glödresten (GR) består av icke-organiskt material. Summan GR och VS 

motsvarar TS, se Formel 8. (Christiansson, 2008) 

 

Formel 8 – Förhållande mellan TS och VS 

TSVSGR   

 

2.4.2 Belastning och uppehållstid 

Den tid som materialet i genomsnitt befinner sig i ett system kallas för uppehållstid. I 

biogassammanhang brukar uppehållstiden anges i dygn. Uppehållstiden beror på mängden 

material som tas in och ut ur reaktorn. Den aktiva rötkammarvolymen dividerat med 

matningsvolym per dag ger vilken uppehållstid rötkammaren har. Belastningen anger hur 

mycket organiskt material som tillförs rötkammaren per volymenhet. Vid ökad belastning 

ökas mängden organiskt material i rötkammaren, vilket innebär att mer VS tillförs vid varje 

matning. Belastningen kan räkas ut med Formel 9. (Christiansson, 2008) 
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Formel 9 – Belastningen på en process  
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Förklaring 

 Vrötkammare = den aktiva rötkammarvolymen 

 

2.4.3 Specifik gasproduktion 

Den mängd gas som produceras från en given mängd VS kallas specifik gasproduktion. Den 

specifika gasproduktionen är jämförbar mellan olika reaktorer och anläggningar eftersom den 

är normaliserad med avseende på belastningen och VS-halten i det ingående substratet. 

Formel 10 används för att räkna ut den specifika gasproduktionen. Den specifika 

metangasproduktionen kan räknas ut om den specifika gasproduktionen är känd genom att 

multiplicera denna med rågasens metanhalt. (Christiansson, 2008) 

 

Formel 10 – Specifik gasproduktion 
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Förklaring 

 Vgas  = volym producerad gas per dygn 

 Vrötkammare  = den aktiva rötkammarvolymen 

 

2.4.4 Organiska syror 

Organiska syror är samlingsnamnet för de flyktiga fettsyror (VFA) som finns i en anaerob 

process. Dessa fettsyror är ofta korta kolkedjor så som acetat, propionsyra och butyrat. 

Organiska syror bildas vid acidogenesen och omvandlas till acetat, vätgas och koldioxid av 

acetogena bakterier i acetogenesen. Halten organiska syror är en viktig parameter att 

observera då höga halter av organiska syror indikerar att acetogenesen inte fungerar som den 

ska vilket inhiberar metanproduktionen. (Zinder, 1984)  

 

2.4.5 Alkalinitet och pH 

Alkalinitet är ett mått på hur hög buffertkapacitet ett system har. Ju högre alkalinitet desto 

mindre känsligt är systemet mot förändringar i vätejonskoncentration. Alkaliniteten angivs i 

enheten HCO3
-
/l. En reaktor med hög alkalinitet håller ett mycket jämnt pH-värde över tiden 

på grund av dess buffertkapacitet. Mesofila system arbetar bäst i pH mellan 6,6 och 7,3. Vid 

stigande pH minskar lösligheten av koldioxid (CO2) i vattnet vilket leder till att mindre 
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koldioxid (CO2) finns tillgängligt för metanbildarna. Detta inhiberar processen samtidigt som 

andelen ammoniak (NH3) ökar med stigande pH. (Siegrist et al., 2002) 

 

2.4.6 Utrötningsgrad 

Utrötningsgraden är ett mått på hur mycket av det organiska materialet som omvandlas till gas 

i bioreaktorn. Detta kan exempelvis beräknas utifrån TS och VS på ingående material och TS 

och VS på utgående material, se Formel 11. Det är alltid eftersträvansvärt att nå en hög 

utrötningsgrad. (Christiansson, 2008) 

 

Formel 11 – Ekvation för utrötningsgrad 
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2.5 Adsorption 

Adsorption är fenomenet då en molekyl (adsorbat) sätter sig fast på en yta (adsorbent). Detta 

kan ske antingen genom fysisorption eller genom kemisorption. Vid fysisorption sker 

adsorptionen utan några kemiska bindningar medan det vid kemisorption sker en kemisk 

reaktion mellan adsorbent och adsorbat. Den kemiska reaktionen som sker skapar oftast 

kovalenta bindningar vilket involverar laddningsöverföring mellan adsorbent och adsorbat.  

(Barnes & Gentle, 2005)  

 

Det finns ett antal olika adsorptionsisotermer som används för att beskriva hur väl en viss yta 

adsorberar ett visst adsorbat. Skillnaden mellan de olika isotermerna är främst om adsorbentet 

kan adsorbera mono- eller polylager av adsorbat. Hur väl ett adsorbat täcker en yta beskrivs 

med täckningsgraden, se Formel 12. Täckningsgraden kan beskrivas med en isoterm och det 

som vanligtvis används för att beskriva monolageradsorption är Langmuir isoterm, se vidare 

avsnitt 2.5.2. (Attard & Barnes, 1998) 

 

Formel 12 – Täckningsgraden (Attard & Barnes, 1998) 

platserantalTotalt

platserupptagnaAntal
  

 

2.5.1 Katjonbytarkapacitet 

Katjonbyteskapacitet (CEC) är ett mått på vilken förmåga ett material har att adsorbera 

katjoner genom ett jonbyte. CEC anges vanligtvis i meq per gram. Ett CEC-värde på 1 meq/g 

material betyder en kapacitet att binda 1 milliekvivalenter per gram material vilket motsvarar 

1 mmol. Ett sätt att jämföra hur väl olika zeoliter byter katjoner är att jämföra dess olika CEC-
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värden. Ju högre CEC desto bättre adsorbent är zeoliten. Generellt sett så minskar 

specificiteten med ökande CEC varför de mest selektiva zeoliterna vanligtvis har teoretiska 

CEC-värden mellan 2-3 meq/g. Katjonbytarkapaciteten för en katjon kan räknas ut enligt 

Formel 13. (Ji et al., 2007; Frederick & Mumpton 1999)  

 

Formel 13 – Ekvation för att räkna ut CEC (mg/g zeolit) (Karadag et al., 2007) 
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 qe  =  Katjonbytarkapacitet, CEC (mg katjon/g zeolit) 

 C0  =  Initial koncentration av katjon i lösning (mg/l) 

 Ce  =  Jämviktskoncentrationen för katjonen i lösningen vid jämvikt (mg/l) 

 m  =  Initiala massan zeolit som tillsatts i lösningen (g) 

 V  =  Volymen (dm
3
) 

 

Som exempel kan katjonbytet mellan vattenlösta ammoniumjoner och kalciumjoner 

adsorberade till en zeolit nämnas, vilket beskrivs i Formel 14. För varje två 

ammoniumjoner (NH4
+
) som är lösta i vatten byts de mot en kalciumjon som är bunden till 

zeoliter, vilket gör att kalciumjonen frigörs i vätskan. (Ji et al., 2007)  

 

Formel 14 – Katjonbyte mellan ammonium och kalcium (Ji et al., 2007) 
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2.5.2 Langmuir isoterm 

Langmuir isotermen förutsätter att adsorptionen till ytan är begränsad till ett fullt monolager, 

vilket motsvarar täckningsgraden 1. Alla adsorptionssäten anses vara ekvivalenta oavsett om 

ett grannsäte är ockuperat eller inte. Vidare så tas ingen hänsyn till växelverkan mellan 

molekylerna och de olika adsorbaten vilket betyder att täckningsgraden inte beror på vilka 

adsorptionssäten som är tagna. Langmuir isoterm kan ställas upp enligt Formel 15. (Attard & 

Barnes, 1998; Guo et al., 2008) 

 

Formel 15 – Langmuir isoterm (Guo et al., 2008) 
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Förklaring 

 qe = katjonbytarkapaciteten (g katjon/g zeolit) 

 k  = jämviktskonstanten för Langmuir isoterm som beskriver kvoten mellan 

               adsorption och desorption (l/g) 
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 Ce  =  koncentrationen i av ammonium (NH4
+
) vid jämvikt i lösningen (g/l) 

 Qmax = den maximala upptagningskapaciteten hos zeoliten (g NH4
+
/g zeolit) 

 

De två obekanta konstanterna: Langmuirs jämviktskonstant och den maximala 

upptagningsförmågan, kan bestämmas experimentellt. Detta kan göras genom att variera 

koncentrationen av adsorbatet i en lösning och sedan mäta mängden upptaget adsorbat till 

adsorbenten vid jämviktskoncentrationen i lösningen. En ekvation med avseende på 

jämviktskoncentrationen kan då erhållas för att teoretiskt bestämma mängden adsorberat 

adsorbat vid en viss jämviktskoncentration i lösningen. 

(Guo et al., 2008; Thornton et al., 2007) 

 

2.6 Zeoliter 

En zeolit är ett tredimensionellt kristallint material med små porösa kanaler som har en 

väldefinierad struktur. De kanaler som finns i zeoliten är stora nog för att olika typer av joner 

ska kunna passera, vanligtvis några nanometer i diameter. Zeoliter består av aluminiumsilikat, 

med bundet syre, vatten och vanligtvis olika alkaliska jordmetallers katjoner. Katjonerna och 

vatten är lokaliserade i de små kanalerna inuti zeoliten. Katjonerna håller zeoliten neutralt 

laddad. Det finns många olika typer av naturliga zeoliter, grundsammansättningen är ofta 

densamma med strukturformeln AlXSiYOZ. Som exempel kan clinoptilolite nämnas som har 

strukturformeln enligt Formel 16. Zeoliter har en förmåga att katjonbyta vattenlösta joner mot 

andra katjoner. Flera zeoliter har visat sig ha god selektivitet för NH4
+ 

vilket kan appliceras 

för att reducera NH4
+
 från en lösning. (Frederick & Mumpton, 1999; Fernández et al., 2007) 

 

 

Formel 16 – Generell strukturformel för clinoptilolite (Frederick & Mumpton, 1999) 

 

Zeoliter kan kategoriseras på tre sätt: naturliga zeoliter, syntetiska zeoliter och modifierade 

zeoliter. Naturliga zeoliter, där uppåt 50 stycken är kända, bildas naturligt vid till exempel 

vulkaniska brott medan syntetiska zeoliter är framställda på konstgjord väg. Den tredje typen 

av zeolit är så kallade modifierade zeoliter där utgångsmaterialet vanligtvis är naturlig zeolit. 

Denna har sedan modifierats kemiskt för att få förbättrade egenskaper som till exempel bättre 

selektivitet eller högre katjonbytarkapacitet. Naturliga zeoliter är vanligt förekommande inom 

till exempel vattenreningsindustrin men används även som komponent i tvättmedel, kattsand, 

akvarium och som tillsats i djurfoder. I Figur 6 visas ett exempel på hur en naturlig zeolit kan 

se ut. En vanlig renhetsgrad för en naturlig zeolit när den bryts är 60-90 %, resterande del är 

andra typer av mineraler och bergarter.  (Frederick & Mumpton, 1999; Armbuster, 2001; 

Fernández et al., 2007).  

OHOSiAlKNa 27230633 24)()( 
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Figur 6 – Zeoliten clinoptilolite, här siktad under 1 mm 

 

2.6.1 Zeoliters egenskaper 

Den unika egenskapen som zeoliter har är förmågan att byta starka katjoner i sin omgivning 

mot svagare katjoner som sitter bundna i de små kanalerna inuti zeoliten. Vilka katjoner som 

kan bytas varierar från zeolit till zeolit. Genom att katjonbyta kan zeoliter absorbera en eller 

flera olika typer av katjoner i sin omgivning, därmed frisätts samtidigt den svagare katjonen 

till lösningen. Ett vanligt CEC-värde för naturliga zeoliter varierar mellan 2-4 meq/g zeolit. 

Till exempel har zeoliten clinoptilolite, vars kemiska formel visas i Formel 16, ett CEC på 

cirka 2,25 meq/g. Selektiviteten för denna zeolit är mycket hög, se Figur 8 i avsnitt Fel! 

Hittar inte referenskälla.. Clinoptilolite har visas sig lämpa sig mycket väl för att reducera 

ammonium (NH4
+
) från bland annat avloppsvatten. (Frederick et al., 1999) 

 

2.6.2 Zeoliters funktion 

Ett flertal vetenskapliga artiklar har pekat på att zeoliter har en positiv effekt på 

mikroorganismerna i en anaerob process. De positiva resultaten som har redovisats i olika 

artiklar så som ökad gasproduktion vid tillsats av en viss typ zeolit har inte bara kunnat 

förklaras med att ammoniumhalten (NH4
+
) har reducerats. Zeolittillsatsen verkar också ha haft 

någon ytterligare positiv effekt på mikroorganismerna i den anaeroba processen.  

(Kotsopoulos et al., 2008; Milán et al., 2001).  

 

I en studie utförd av Fernández et al. (2007) användes en blandning av zeoliterna 

clinoptilolite, mordenite och montmorillonmite. Efter närvaro i en rötkammare analyserades 

zeoliterna. Med hjälp av elektronmikroskop konstaterades att zeoliternas raffliga ytor var 

koloniserade med olika mikroorganismer. Författarna visade att majoriteten av de 

koloniserade organismerna var acetoklastiska metanbildare. Vilka fördelar detta innebär för 

de acetoklastiska metanbildarna är inte utrett men två av fördelarna skulle kunna vara 
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minskad friktion och minskade tjuvkrafter när mikroorganismerna är fästa och koloniserade 

på en zeolit. Detta skulle då kunna leda till en högre tillväxthastighet för de acetoklastiska 

metanbildarna. Vidare visade zeolitens diameter inte någon signifikant betydelse för 

imobiliseringsgraden av acetoklastiska metanogener på zeoliterna. (Fernández et al., 2007) 

 

Inom bioteknik och läkemedelsbranschen är det vanligt att konstgjorda material tillsätts för att 

fungera som mikrobärare. Mikrobärare är till för att celler eller mikroorganismerna ska 

kolonisera sig på dessa och på så sätt trivas och växa bättre i en bioreaktor samtidigt som 

antalet celler per volymenhet ökar. Det är möjligt att zeoliterna skulle kunna ha en liknande 

effekt i ett anaerobt system för metanbildarna, men det är inte säkerställt. 

(GE Healthcare, 2008) 

 

2.6.3 Tidigare försök med zeoliter 

Ett flertal olika vetenskapliga artiklar (Bilaga A) har utrett huruvida zeoliter har en positiv 

effekt eller ej på gasproduktionen i anaeroba reaktorer. De kvävehalter som testas i försök för 

att reducera ammonium (NH4
+
) och ammoniak (NH3) har som högst varit 4500 mg/l i tidigare 

studier. (Tada et al., 2005) I reaktorn vid Linköpings biogasanläggning är totalkvävehalten 

cirka 8000 mg/l och ammoniumhalten (NH4
+
) cirka 5300 mg/l. Merparten av de tidigare 

studierna har varit med totalkvävehalter runt 1000 mg/l. Fortsättningsvis finns gott om 

vetenskapliga artiklar där zeoliter har testats som vattenrenare, där 

ammoniumkoncentrationerna (NH4
+
) är väldigt låga, nedåt 20-50 mg NH4

+
/l. Gemensamt för 

merparten av de vetenskapliga artiklarna är att clinoptilolite har använts i störst utsträckning 

eller att en blandning av mordenite och clinoptilolite har använts, se Bilaga A. Samtliga 

testade zeoliter har visat på en hög absorptionsförmåga för just NH4
+
. Olika författare har fått 

olika CEC-värden beroende på att zeoliterna testas i olika typer av miljöer, temperatur, pH 

och den största skillnaden beror troligtvis på att olika zeoliter från olika världsdelar har 

används. Hedström (2001) sammanställde olika artiklar där adsorptionsförmågan hos 

clinoptilolite studerats. Sammanställningen visade att den maximala adsorptionsförmågan 

under optimala förhållanden var cirka 14-32 mg NH4
+
/g zeolit.  

 

En sammanställning av de vetenskapliga artiklarna tyder samtidigt på att ju mindre diameter 

zeoliterna har desto högre blir adsorptionsförmågan. Denna slutsats dras av Hedström (2001) i 

en litteratursammanställning av zeolitförsök med avseende på ammoniumreducering (NH4
+
) 

från vatten. Vidare är adsorptionsförmågan av ammonium (NH4
+
) till zeoliten som högst vid 

pH 6 och avtar vid högre eller lägre pH. (Ji et al., 2007; Karadag et al., 2007; Wang et al., 

2006) 

 

Olika typer av zeoliter har naturligt sett olika katjoner lagrade i sig. Vissa författare har bytt 

ut/främjat dessa mot önskade katjoner som kalcium eller natrium. Tada et al. (2005) jämförde 

effekten mellan natriumladdade mordenite och kalciumladdad mordenite i anaeroba 

förhållanden och fann att kalciumladdad mordenite ökade gasproduktionen mer än 

natriumladdade mordenite, detta trots att de absorberade liknande mängder 

ammonium (NH4
+
). Tada et al. (2005) drog slutsatsen att det inte bara var minskningen av 
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ammonium (NH4
+
) som bidrog till den ökade produktionen rågas utan även katjonbytet 

mellan ammonium (NH4
+
) och kalcium i sig, som ledde till frisläppningen av kalciumjoner i 

lösningen. Kalciums positiva effekt på gasproduktionen utreddes av Ahn et al. (2006) efter 

Tada et al. publicering 2005. Ahn et al. (2006) visade att genom att tillsätta kalcium i 

mängder om cirka 3000 mg Ca
2+

/l ökade gasproduktionen signifikant jämfört med 

koncentrationer av Ca
2+

 > 5000 mg Ca
2+

/l respektive < 1000 mg Ca
2+

/l. 

 

Flera författare så som Kotsopoulos et al. (2008) och Milán et al. (2001) observerade positiva 

resultat vid tillsättning av zeoliter som inte enbart kunde förklaras med 

ammoniumreduktionen (NH4
+
). De föreslog att metanbildarna gynnas av zeoliterna genom att 

kolonisera sig på och i zeoliterna. Fernández et al. (2007) visade med hjälp av olika 

screeningtekniker och elektronmikroskop att metanbildarna faktiskt koloniserade sig på 

clinoptilolite som användes i experimentet.  

 

2.6.4 Zeoliten Clinoptilolite 

Det finns flera olika typer av sammansättningar av zeoliter som alla går under namnet 

clinoptilolite. Vad som skiljer clinoptilolite från andra zeoliter är att den alltid en kvot mellan 

kisel och aluminium som är minst fyra. Detta gör att clinoptilolite existerar i flera olika 

strukturformler vilket leder till olika CEC-värden beroende på vilken tillverkare som zeoliten 

köps ifrån och var i världen den är bruten. Sammansättningen för clinoptilolite brutet från 

olika delar av världen syns i Figur 7. Clinoptilolite är termisk stabil upp till 700ºC vilket 

innebär att aluminiumsilikatstrukturen behålls intakt. (Ji et al., 2007) 
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Figur 7 – Sammansättning av olika clinoptilolite (www.zeosand.se; 

Fernández et al., 2007; Zhi-Young et al., 2007; Kotsopoulos et al., 2008; Gou et al., 2008) 

 

Selektiviteten för clinoptilolite beskriver rangordningen för olika katjoner. De fria katjoner 

som är mest benägna att bytas ut mot katjoner bundna till zeoliten har hög selektivitet. Figur 8 

visar selektiviteten för clinoptilolite, där Cs
+
 har högst selektivitet och Li

+
 lägst selektivitet. 

Detta innebär att till exempel fritt NH4
+
 kan katjonbytas mot till exempel zeolitbundet Na

+
 

eller Ca2
+
 men inte mot zeolitbundet K

+
, Rb

+ 
eller Cs

+
. Det är vanligt att zeoliten laddas med 

en katjon som har hög benägenhet att bytas ut mot den katjonen som ska adsorberas. Wang et 

al. (2006) laddade clinoptilolite med natrium respektive kalcium för att kunna katjonbyta 

ammonium (NH4
+
), då dessa visade god förmåga till att adsorbera ammonium (NH4

+
) från en 

syntetisk lösning. (Wang et al., 2006) 

 
  LiMgAlFeCaNaSrBaNHKRbCs 233222

4
 

Figur 8 – Selektiviteten för clinoptilolite (Wang et al., 2006; Frederick & Mumpton et al., 1999) 

 

Vidare visade Wang et al. (2006) att diametern < 1 mm ger en högre adsorptionsförmåga än 

zeoliter med större diameter vilket även bekräftas av Hedström (2001) i en översiktsstudie av 

zeoliters egenskaper. Detta tros bero på att den totala mantelarean mot vätskan ökar samtidigt 

som masstransporten in till zeoliten i de mindre partiklarna är mer fördelaktigt än i zeoliter 

med större diameter. (Hedström, 2001)  

 

I tidigare studier har ingen signifikant skillnad på zeoliters upptagningsförmåga i 

rumstemperatur kunnat påvisas. Detta gör att skakförsöken kan utföras i rumstemperatur men 

ändå återspegla materialets beteende vid mesofila temperaturer. (Karadag et al., 2007) 

 

Inköpspriset för clinoptilolite varierar kraftigt beroende på diameter och kvalitet. Zhao et al. 

(2008) approximerar att priset varierar mellan 240 kr och 960 kr per kubikmeter
2
, vilket 

ungefär motsvarar ett ton. Armbruster (2001) nämner liknande priset för clinoptilolite, cirka 

1000-2000 kr per ton.  

                                                 
2
 Källorna var angivna i amerikanska dollar, valutakursen 1 USD = 8 SEK användes vid beräkningarna. 

http://www.zeosand.se/
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3. Material och Metoder 
Detta kapitel har för avsikt att återge hur de olika försöken utfördes. Det 
innerfattar de olika försöksuppställningar och material som användes. 
Dessutom behandlas de olika analysmetoder som användes i experimenten.  
 

3.1 Vald zeolit - clinoptilolite 

Baserat på de tidigare vetenskapliga artiklarna som beskrevs i teoriavsnitt 2.6.4 valdes 

clinoptilolite för att användas i detta examensarbete. Beslutet baserades på litteraturstudier 

från tidigare försök med zeoliter och ammoniumreducering (NH4
+
) i rötkammare, lakvatten 

och avloppsvatten. Två olika storlekar av zeoliterna användes, dels zeoliter med diameter 

siktade under 1 mm (små) och dels zeoliter med diameter siktade mellan 1-5 mm (stora). 

Dessa relativt små diameterstorlekar bör fördela sig homogent i en rötkammare. Vidare så är 

clinoptilolite en av de billigaste zeoliterna på marknaden vilket är viktigt parameter vid en 

eventuell uppskalning av processen. (Armbruster, 2001) 

 

Clinoptilolite, som användes i de olika försöken kom från Zeosand AB (Åkersberga, Sverige). 

Enligt återförsäljaren kommer zeoliterna ursprungligen från Turkiet, se Figur 7 i avsnitt 2.6.4. 

Figuren visar zeolitens sammansättning enligt återförsäljaren. För att ta reda på zeoliternas 

kapacitet och dess egenskaper genomfördes olika skakförsök i både syntetiska lösningar och i 

slamlösningar. När dess kapacitet var känd påbörjades det kontinuerliga rötförsöket där målet 

var att sänka halten ammonium (NH4
+
) till cirka 3000-4000 mg NH4

+
/l.  Ett utrötningsförsök i 

batchform utfördes också för att observera om zeoliterna påverkar den anaeroba processen i 

andra avseenden än sänkt ammoniumhalt (NH4
+
).  

 

3.2 Skakförsök med zeoliter 

Skakförsöken går ut på att bestämma zeoliternas kapacitet och uppförande i olika typer av 

miljöer. I de olika skakförsöken som genomfördes användes tre olika förbehandlingar av 

zeoliterna, för respektive storlek: 

 

 Obehandlade zeoliter 

I samma skick som när de anlände från återförsäljaren. 

 

 Tvättade zeoliter 

Zeoliterna tvättades med avjonat vatten. Zeoliterna skakades tillsammans med avjonat 

vatten och siktades därefter. Den stationära fasen separerades från vätskefasen med 

sugfiltrering (1-2 µm). Den stationära fasen torkades under cirka 3-4 timmar i ett 

värmeskåp som höll 104º C.  
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 Ca
2+

-laddade zeoliter 

Zeoliterna skakades tillsammans med 0,1 M Ca(OH)2-lösning för att främja katjonbyte av 

Ca
2+

 in till zeoliterna. Ca(OH)2 fanns i stort överskott. Vätskan hälldes sedan av för att 

bytas med avjonat vatten för att få bort eventuella överskott av Ca
2+

 som kan finnas 

obundet i stationärfasen. Den stationära fasen separerades från vätskefasen med 

sugfiltrering (1-2 µm). Den stationära fasen torkades cirka 3-4 timmar i värmeskåp, 

104ºC. 

 

För att kunna bestämma vilken mängd zeoliter som krävdes för att adsorbera en viss mängd 

ammonium (NH4
+
) samt för att bestämma dess CEC-värde utfördes ett antal serier av 

skakförsök. Försöken ägde rum i 200 ml stora plastbägare med kork. I försöken blandades 

mellan 50-100 ml syntetisk lösning alternativt slam från rötkammaren med en viss mängd 

zeolit. I samtliga skakförsök blandades lösning och zeoliter i flaskor som därefter placerades 

på ett rullbord med omrörningshastigheten cirka 60 varv per minut. I samtliga försök 

medföljde även minst ett kontrollprov innehållande noll gram zeolit men behandlades i övrigt 

identisk. Vidare så utfördes samtliga skakförsök i rumstemperatur, cirka 22ºC vilket bör 

beaktas då rötkammarens temperatur är cirka 38ºC. 

 

Ammoniumklorid (NH4Cl) löst i avjoniserat vatten användes för att skapa en syntetisk lösning 

med NH4
+
. Ammonium (NH4

+
) blir då den enda katjonen i lösningen medan den enda anjonen 

blir kloridjonen. Molmassa för klorid och ammonium användes för att beräkna vilka mängder 

ammoniumklorid som krävdes för att få en viss koncentration ammoniumjoner (NH4
+
). De 

slamlösningar som användes i försöken kom från Linköpings biogasanläggning vilket hade 

näst intill identiska ammoniumkoncentrationer (NH4
+
) som slammet från försöksreaktorn. 

Anledningen till att slam från den kontinuerliga försöksreaktorn inte användes var på grund 

av att de volymer som krävdes inte kunde tas ut utan att påverka processen negativt.  

 

Skakförsöken delades upp i tre separata experimentserier: jämviktsstudier med syntetisk 

lösning, kapacitetsstudier med syntetisk lösning samt kapacitetsstudier i slamlösning. I 

jämviktsstudierna studerades adsorptionen som funktion av tiden medan kapacitetsstudierna 

syftade till att bestämma adsorptionsförmågan som funktion av jämviktskoncentrationen. 

 

3.2.1 Tid- och jämviktsstudier 

I jämviktsstudien studerades tidens inverkan på jämvikten, detta för att veta när jämvikt 

infinner sig. Jämvikt svarar mot att derivatan för adsorptionshastigheten konvergerar mot noll. 

Tiden i jämviktsstudien varierades mellan 0-360 minuter med 12 olika mätpunkter. Två 

zeolittyper testades i jämviktsstudien. Dels zeoliter med diameter under 1 mm, tvättade med 

avjonat vatten och dels zeoliter större än 1 mm i diameter, tvättade med avjonat vatten. Dessa 

användes för att kunna urskilja om det finns skillnader i adsorptionsförmåga mellan zeoliter 

med liten respektive stor diameter med avseende på tiden. Alla batcher startades samtidigt och 

togs av en efter en beroende på tidpunkt. De sugfiltrerades därefter omgående genom 1-2 µm 

filterpapper. Den adsorberade mängden ammonium för respektive prov räknades ut genom att 

subtrahera mängden ammonium (NH4
+
) i lösningen med initialkoncentration av 
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ammonium (NH4
+
) i lösningen innan zeolittillsats. Utfallet illustrerades grafiskt och 

anpassades till Langmuir isoterm med avseende på jämviktstid istället för 

jämviktskoncentrationen. 

 

3.2.2 Kapacitetsstudier 

Kapacitetsstudierna tog vid efter att jämviktsstudierna var genomförda. Detta var nödvändigt 

för att kunna identifiera när jämvikt i lösningen infunnit sig. I adsorptionsstudien med 

syntetisk lösning hölls zeolitkoncentrationen konstant medan koncentrationen av 

ammonium (NH4
+
) varierades. Samtliga prover fick ligga på rullbord lika länge. Därefter 

sugfiltrerades de genom 1-2 µm filterpappen. Mängden adsorberad ammonium (NH4
+
) 

räknades ut på samma sätt som i jämviktsstudien, se föregående avsnitt. Utfallet illustrerades 

grafiskt och anpassades till Langmuir isoterm med avseende på jämviktskoncentrationen. 

 

Slutligen genomfördes skakförsök med zeoliter i slam från Linköpings biogasreaktor. 

Eftersom ammoniumkoncentrationen (NH4
+
) i slammet var konstant varierades 

koncentrationen av zeoliter från cirka 10 g zeolit/l till 300 g zeolit/l. Proverna fick ligga på 

rullbord till dess att jämvikt infunnit sig, vilket jämviktsstudien utvisade. Eftersom 

sugfiltrering inte var möjligt i slammet på grund av den höga viskositeten i vätskan 

centifugrerades proverna istället, 4000 varv per minut för att skikta zeoliter och slam från 

suspensionen. Mängden adsorberad ammonium (NH4
+
) räknades ut på samma sätt som i 

jämviktsstudien, se avsnitt 3.2.1. Utfallet illustrerades grafiskt och anpassades till Langmuir 

isoterm med avseende på jämviktskoncentrationen. 

 

3.2.3 Adsorptionsisoterm 

Resultatet från de olika skakförsöken utvärderades och anpassades till Langmuir isoterm. 

Givet att adsorptionen följer denna monolagerisoterm kan en teoretiskt maximal 

adsorptionsförmåga, CEC, räknas ut. Detta genom att jämföra CEC för zeoliten som en 

funktion av jämviktskoncentrationen av ammonium (NH4
+
) i lösningen. Langmuir isoterms 

ekvation innehåller de två obekanta konstanterna Qmax och k. Dessa kunde bestämmas grafiskt 

genom att linjärisera Langmuir isoterm, Formel 15. Detta kan göras på flera olika sätt. 

Beroende på vilken linjäriseringsmodell som används kan värdena på Qmax och k som erhålls 

variera. Den linjära regressionen som valdes i detta experiment ser ut enligt Formel 17. 

Formel 17 visar att intereptet ger k-värdet medan lutningen ger Qmax.  

 

Den linjära regressionen utfördes med den inbyggda regressionsanalysfunktionen i 

Microsoft
®
 Excel 2000. Utöver den linjära regressionen utfördes en ickelinjär  

kurvanpassning där de bästa värdena på konstanterna fås genom prövning med minsta kvadrat 

metoden. Den ickelinjära kurvanpassningen väljer alltså de värden på Qmax och k som ger 

lägst kvadratresidualsumma. Problemlösaren i Microsoft
®

 Excel 2000 användes för att 

minimera kvadratresidualsumman med minsta kvadratmetoden. Slutligen jämfördes den 
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linjära och den ickelinjära kurvanpassningen genom att räkna ut experimentdatans 

kvadratresidualsummor. 

 

Formel 17 – Linjärisering av Langmuir isoterm 
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3.3 Rötförsök - kontinuerlig reaktor 

 

Figur 9 – Försöksuppställning för det kontinuerliga rötförsöket 

 

Reaktorn som användes i rötförsöket var en semikontinuerlig reaktor i glas (Svenska Labglas 

AB, Stockholm, Sverige). Semikontinuerlig innebar i detta fall att nytt substrat tillsattes en 

gång per dygn samtidigt som motsvarande mängd av den homogena blandningen togs ut ur 

reaktorn. Volymen som togs ut var alltid lite mindre än volymen som tillfördes eftersom en 

del av substratet omvandlades till gas vilket bidrog till en liten volymminskning i reaktorn. 

Biomassavolymen behölls således i teorin konstant. Av den totala reaktorvolymen på 5,0 l var 

arbetsvolymen cirka 3,0–3,3 l. Vidare så skedde omrörning i reaktorn med en 

standardomrörare, med en hastighet på cirka 300 varv per minut. Tillförseln av substrat 

liksom uttag av slam skedde med en 100 ml spruta via en slang fäst till ett plaströr som var 

neddoppad i biomassan. (Figur 9) Gasen som bildades flödade ut till en gasmätare vilket 
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gjorde att den gasvolym som producerades under en viss tidsperiod tillkännagavs. Reaktorn 

var placerad i ett vattenbad för att hålla den rätta temperaturen, 38ºC. Vattennivån i 

vattenbadet justerades så gott som dagligen.  

 

En uppstartperiod om cirka 40-50 dagar utan zeolittillsatser krävdes för att stabilisera reaktorn 

med avseende på analysparametrarna organiska syror, pH, gasproduktion och kvävehalt. 

Detta för att få stabila referensvärden att jämföra med före och efter zeolittillsats. Under 

uppstartfasen utfördes analyserna organiska syror, alkalinitet, ammoniumkväveanalys och 

totalkväveanalys cirka 3-5 gånger per vecka. När jämviktskoncentrationen hade infunnit sig 

utfördes analyserna mer sällan, cirka 1-3 gånger per vecka beroende på hur processen 

utvecklade sig. Analyser av gassammansättningen utfördes en gång per vecka under hela 

försöksperioden. 

 

3.3.1 Substrat och näringstillsatser 

Substratet som användes var hygieniserat avfall som hämtades från Linköpings 

biogasanläggnings hygieniseringstank, detta för att processen skulle efterlikna den riktiga 

anläggningen i så hög utsträckning som möjligt. Nytt substrat hämtades cirka två gånger per 

vecka, TS och VS analyserades varje gång för att bestämma vilken mängd substrat som skulle 

tillsättas för att upprätthålla en konstant belastning. Tillförseln av substrat och zeoliter skedde 

dagligen, i genomsnitt med 24 timmars intervall. Processens belastning var 2 (g 
. 
VS)/(l 

.
 dag). 

Fyra gånger per vecka tillsattes olika typer av näringsämnen i samband med tillförseln av 

substrat. Dessa var PIX-211A som innehåller järn och KMB1 som är en näringstillsats som är 

viktiga för vissa coenzymer hos mikroorganismerna. Det exakta innehållet i dessa 

näringstillsatser är konfidentiellt.  

 

3.3.2 Zeoliter 

Under uppstartperioden tillfördes inga zeoliter men i övrigt behandlades reaktorn på samma 

sätt som under den delen av försöksperioden då zeoliter tillsattes. Zeoliterna tillsattes på 

vardagar i samband med att nytt substrat tillsattes till reaktorn. Mängden zeoliter som tillsattes 

varierade beroende på vilken fas av den utformade modellen processen befann sig i, se Formel 

18. Antingen tillfördes inga zeoliter, en nettomängd eller en jämviktsmängd. Den 

ackumulerade zeolitkoncentrationen beräknades enligt Formel 18. Alla beräkningar av 

zeolitkoncentrationen i reaktorn baserades på att det var en homogen lösning, detta eftersom 

ingen analysmetod för att mäta den reella zeolitkoncentrationen användes. Tillsatserna av 

zeoliter utfördes i samband med tillförseln av substrat och skedde 5 dagar per vecka.  

 

En modell utformades för att i ungefärliga mått kunna förutse vilka mängder zeoliter som 

skulle tillsättas för att nå önskad jämviktskoncentration i reaktorn. Modellen baserades på 

Formel 18. Resultaten från skakförsöken med slamlösning visade ungefär vilken 

koncentration av zeoliter som behövdes för att reducera tillräckligt med ammonium (NH4
+
) 

för att nå den önskade slutkoncentration, ≤ 4000 mg NH4
+
/l. Vidare modellerades 
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uppstartfasen på ett sådant sätt att jämviktskoncentrationen nåddes efter 17 dagar, detta för att 

kunna studera de långsiktiga effekterna vid önskad zeolitkoncentration. Efter att 

jämviktskoncentrationen nåddes fick denna förbli konstant givet att ammoniumhalten (NH4
+
) 

reducerats till önskad mängd, vilket kontrollerades med kväveanalyser. Rötförsöket fortlöpte i 

93 dagar. 

  

Formel 18 – Den ackumulerade koncentrationen av zeoliter i rötkammaren vid förfluten dag, n 

reaktor

utslamnreaktorninzeo
n

V

VCVCm
C .11. 

 
 

 

Förklaring 

 Mzeo.in = mängden tillsatt zeolit (g). 

 Cn-1  = zeolitkoncentrationen föregående dag. 

 Cn  = zeolitkoncentrationen dag n. 

 Vslam.ut  = volymen urtaget slam. 

 Vreaktor  = den aktiva reaktorvolymen. 

 

3.3.3 Gasproduktion 

Mängden producerad gas detekterades med en gasticker (TuTech, Technical University, 

Tyskland) som avlästes en gång per dygn. Gasmätaren registrerar förändringar i tryck vilket 

kan omvandlas till förändringar i volym om flödet är känt. Mätaren kalibrerades med jämna 

mellanrum för att veta vilken volym ett slag motsvarade. Gasmätaren gav enbart information 

om hur mycket gas som producerades, inte vilken sammansättning gasen hade eller dess 

kinetiska produktion mot tiden. En gång per vecka samlades gas upp i en gasballong för att 

kunna analysera metan- och svavelhalt. 

 

3.3.4 Kultur och ympning 

Kulturen som användes ympades från Linköpings biogasanläggning för att efterlikna den 

fullskaliga biogasanläggningen i så stor utsträckning som möjligt. Exakt vilka metanogener 

och mikroorganismer som fanns i ympen fastställdes inte före försöket startade. Det troliga 

var att den innehöll en högre andel syntrofa acetatoxiderande mikroorganismer än 

acetoklastiska metanogener. Detta eftersom den fullskaliga anläggningen använder substrat 

som ger höga ammoniumhalter (NH4
+
) i rötkammaren. Kulturen antogs vara väl adapterad för 

höga halter av ammonium (NH4
+
) och ammoniak (NH3). Vid försökets slut analyserades vilka 

typer av organismer som fanns i försöksreaktorn samt i den fullskaliga anläggningen i 

Linköping.  
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3.3.5 Referensvärden 

Vissa processparametrar för den försöksreaktorn jämfördes med en kontinuerlig mesofil 

labskalereaktor (referensreaktor) med balastningen 2,5 (g 
. 

VS)/(l 
.
 dag). Den var inte 

ursprungligen avsedd att gå parallellt med försöksreaktorn. Dock så matades med samma 

substrat, matningsfrekvens och näringstillsatser. Dessutom startades den från samma kultur 

som försöksreaktorn. Parametrar som ansågs jämförbara mellan de båda reaktorerna var pH, 

metanhalt och den specifika gasproduktionen.  
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3.4 Utrötningsförsök i batch  

Batchförsöket kan ge information om gasproduktion och vilken gassammansättning en viss 

mängd substrat ger i olika miljöer. Vidare kan de kinetiska effekterna så som 

metanbildningshastighet studeras. I detta försök varierades zeolitkoncentrationen medan 

övriga parametrar hölls konstanta i samtliga batcher. Samma mängd ymp substrat, VS och 

näringsämnen användes således i samtliga batcher. Utrötningsförsök i batch skiljer sig åt 

jämfört med ett rötförsök i en kontinuerlig reaktor. I ett batchförsök tillförs substrat och 

näringsämnen endast vid uppstarten av batchen som därefter får fortlöpa till dess att 

materialet är utrötad. Informationen som erhålls från ett utrötningsförsök i batchreaktor är 

främst vilken metangaspotential ett visst material har samt, till viss del, med vilken hastighet 

substratet bryts ned. 

  

I batchförsöken testades koncentrationer av zeoliter som ansågs ekonomiskt och praktiskt 

försvarbara att tillsätta i en fullskalig biogasanläggning, se avsnitt Fel! Hittar inte 

referenskälla.. Detta för att utreda om zeoliter har någon effekt på gasproduktionen och 

metanhalten trots att zeolitkoncentrationerna var så låga att de enligt Hedström (2001) inte 

skulle kunna reducera ammoniumhalterna (NH4
+
) till nivåer ≤ 4000 mg/l. Sammansättningen 

på gasen övervakades för att upptäcka om förändringar till följd av zeolittillsatserna uppstod. 

Dessutom jämfördes gasbildningshastigheten. 

 

Glasflaskor med totalvolymen 544 ml användes vid batchförsöken. Totalvolymen av material 

i glasflaskorna varierade mellan 275 ml och 285 ml, se Tabell 2. Dessa var försedda med en 

kork med ett septum vilket gjorde det möjligt att mäta trycket och ta ut gasprover utan att 

släppa ut gasen. 

 

Zeolitkoncentrationerna som användes i batchförsöket var 1, 5 och 10 g zeolit/l. 10 g/l 

motsvarar cirka 0,65 % av reaktorvolymen. Fem olika serier med triplikata batcher startades 

enligt Tabell 2. Referensserien innehöll enbart näringsmedium och ymp medan nollserien 

innehöll närsingsmedium, ymp och substrat. Referensen användes för att kunna subtrahera 

gas som bildas av det ingående substratet som finns löst i ympen och det tillsatta 

näringsmediumet. Nollserien användes för att jämföra gasproduktionen med de tre övriga 

batcherna som innehöll zeoliter.  

Belastningen var cirka 1 
batchbatch tV

VSg




 vilket motsvarar cirka 4  

batchtl

VSg




. 

 

Tabell 2 – Försöksuppställning för batchförsök, zeolitkoncentrationerna varierades mellan 0-10 g/l 

 Substrat (VS/batch) Zeolitmängd (g/batch) Ymp (ml/batch) 

 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

MZ - 1 g/l 1,07 1,07 1,07 0,28 0,28 0,28 25 25 25 

PZ - 5 g/l 1,07 1,07 1,07 1,40 1,43 1,43 25 25 25 

QZ - 10 g/l 1,07 1,07 1,07 2,84 2,85 2,84 25 25 25 

NZ - 0 g/l 1,07 1,07 1,07 0,00 0,00 0,00 25 25 25 
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RZ(Referens) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 25 25 

 

Efter tillredning placerades batcherna i värmeskåp i 38ºC med en magnetomrörning på cirka 

60 varv per minut som rörde om 5 minuter per timme. Detta för att kontinuerlig omrörning 

alstrar värme vilket leder till för höga temperaturer i värmeskåpet. Magnetloppan som 

användes tog upp en volym på 1,875 ml. Vid varje mättillfälle då provtagning och 

tryckmätning skedde togs batcherna ut ur värmeskåpet under cirka 30 minuter. Efter 18 dagar 

togs ett VFA-prov på cirka 5 ml från varje batch vilket medförde en minskning av 

arbetsvolymen med cirka 5 ml. Den tillgängliga gasvolymen ökade därmed med cirka 5 ml 

vilket därför togs med i beräkningarna för producerad gas från och med dag 18 av 

utrötningsförsöket.  

 

3.4.1 Gasmätning 

Mängden producerad gas per tidsenhet mättes genom att mäta övertrycket i glasflaskan. 

Trycket mättes 1-2 gånger i veckan beroende på hur mycket gas som producerades. 

Tryckmätaren som användes var Testo 312-3 (Nordtec Instrument AB, Göteborg, Sverige). 

Trycket mättes i enheten pascal. När trycket hade mätts och eventuella gasprov tagits 

nollställdes gasproduktionen i respektive batch genom tryckutjämning till omgivningens 

atmosfärstryck. Beräkningar på tryck och gasproduktion utfördes på den tillgängliga volymen 

i glasflaskan, vilket motsvarar den totala volymen i flaskan subtraherat med materialet som 

tillsatts i flaskan. Den ackumulerade mängden rågas för en batch beräknades enligt Formel 

19. 

 

Formel 19 – Mängden ackumulerad gasproduktion per batch b efter n mätpunkter 
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Förklaring 

 Vb,n  = mängden producerad gas i batch b efter n mätpunkter (ml)  

 P = övertrycket i en viss batch (atmosfär)  

 Vymp  = volymen tillsatt ymp (ml)  

 Vsubstrat  = mängden tillsatt substrat (ml)  

 Vzeolit = volymen tillsatt zeolit (ml) 

 r   = medelvärdet för referensserien 

 Vflaska  = den tillgängliga gasvolymen i respektive batch 
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3.4.2 Ymp, substrat och näringsmedium 

Mikroorganismkulturen som användes ympades dels från Linköpings biogasanläggning 

(67 %) och dels från Norrköpings biogasanläggning (33 %). Dessa blandades för att få en bra 

och representativ kultur. Eftersom ympen togs från de fullskaliga anläggningarna under 

pågående process fanns en del substrat i ympen. Därför fick ympen stå i värmebad, 38ºC 

under cirka 4 dagar för att röta ur så mycket som möjligt innan batcherna startades. Substrat 

användes i samtliga batcher förutom referensbatchen. Hygieniserat material som togs från 

hygieniseringstanken vid Linköpings biogasanläggning användes som substrat vilket således 

var analogt med det som användes i det kontinuerliga rötförsöket.  

 

Utöver hygieniserat material och ymp tillsattes även ett näringsmedium för att få 

organismerna att växa till. Näringsmediumet som tillsattes i batcherna bestod av salt, 

vitaminer, spårämnen, jästextrakt, karbonatbuffert, fosfatbuffert och mineralsalter.  

Detta eftersom organismerna i ympen blir kraftigt utspädda vid tillredningen av batchen. Först 

när organismerna tillväxt bör de börja förbruka substratet och bilda gas. Eventuell gasbildning 

från näringsmediumet räknades bort med hjälp av en referensserie. Vid beredning av 

näringsmedium, ymp och substrat i glasflaskor gjordes blandningarna under kontinuerlig 

kvävetillförsel. Detta var mycket viktigt då kvävet tränger undan eventuell löst syre i de olika 

lösningarna som användes. 

 

3.5 Analysmetoder 

3.5.1 Organiska syror 

Minst två gånger per vecka analyserades koncentrationen av organiska syror från den 

kontinuerliga försöksreaktorn. En metod utvecklad av Laboratoriet, Tekniska Verken i 

Linköping applicerades vid analysen. (HASH n 8196) Analysmetoden ger koncentrationen 

organiska syror i enheten mg acetat/l.  

 

VFA analyserades med gaskromatografi och ger halterna av de olika VFA som finns i 

reaktorn. Denna analys utfördes två gånger per vecka på prov från den kontinuerliga reaktorn. 

Gaskromatografen Clarus 500 (Parkin-Elmer, USA) med en FID-detektor tillsammans med 

kapillärkolonnen Elite-FFAP (Parkin-Elmer, USA) användes vid analyserna. Analyserna med 

gaskromatografen utfördes av personal på laboratoriet, Tekniska Verken.  

 

Från utrötningsförsöket kunde VFA enbart analyseras en gång. Detta eftersom fler 

provtagningar hade påverkat volymen biomassa negativt.  

 

3.5.2 pH och Alkalinitet 

pH mättes enligt svensk standard (1979). Analysen utfördes cirka 1-3 gånger per vecka 

beroende på vilken stabilitet reaktorn uppvisade. pH-metern som användes var från WTW 
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(Weilheim, Tyskland). Alkaliniteten utfördes enligt standarden SS-EN ISO9963 som baseras 

på en syratitreringsmetod med saltsyra. Eftersom bufferten var mycket hög under hela 

processen utfördes analysen endast 1-2 gånger per månad. 

 

3.5.3 Ammoniumkväve och totalkväve 

Kväveanalyser genomfördes minst en gång per vecka när rötförsöket med zeoliter hade 

startat. Ammoniumkväveanalyser genomfördes dagligen då skakförsöken med zeoliterna 

pågick, samt när uppstartfasen i den kontinuerliga reaktorn pågick. Ammoniumkvävehalten 

som anger hur mycket löst ammonium det finns i en lösning, analyserades enligt FOSS 

Tecators analysmetod för Kjeltec. (Application sub note 5302). Totalkvävet i lösningen 

analyserades enligt Tecators analysmetod för Kjeltec. (AN 300 Sv 1999-04-09 version 2) 

 

3.5.4 TS och VS 

TS och VS analyserades en gång per vecka på slammet från den kontinuerliga reaktorn. 

Metoden anger hur mycket organiskt material som finns i rötkammaren. Detta kan användas 

för att räkna ut vilken utrötningsgrad (avsnitt 2.4.6) som materialet har då substratets TS och 

VS alltid är känt. TS och VS analyserades enligt Svensk Standard (1981) respektive Svensk 

standard SS028113. TS-halten bestämdes genom att räkna ut kvoten mellan vikten före och 

efter torkning i värmeskåp som höll temperaturen 105ºC. VS-halten bestämdes genom att 

räkna ut kvoten mellan vikten efter glödning i glödugn med temperatur 550ºC och VS-vikten. 

Resultatet för båda parametrarna anges i procent TS av ingående material samt andel VS av 

TS. 

 

3.5.5 Gassammansättning 

Från den kontinuerliga reaktorn samlades den producerade gasen upp i en gasballong. Från 

denna togs gasprov för att bestämma metanhalten respektive svavelhalten i den producerade 

gasen. Svavelhalterna analyserades med instrumentet Micro III (GfG Gesellschaft, Dortmund, 

Tyskland) som angav svavelhalterna i enheten ppm. 

 

I bachförsöken togs gasproven direkt från glasflaskan, i samband med tryckmätningen. 

Metanhalten bestämdes genom analys med gaskromatografen Clarus 500 (Parkin-Elmer, 

USA) med en FID-detektor tillsammans med en packad kolonn, Porapak (Parkin-Elmer, 

USA). Analyserna med gaskromatografen utfördes av personal på Laboratoriet, Tekniska 

Verken. 
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3.5.6 Mikroskopering 

För att någon mån kunna bestämma om acetoklastiska metanbildarna återetablerades eller inte 

användes mikroskopering. Ett Zeissmikroskop utrustat med en fluorescenslampa användes för 

att titta på metanogenerna. Mikroskoperingen utfördes på SLU under handledning av Anna 

Schnürer. 

 

3.5.7 Statistik 

För att fastställa statistiska förändringar i resultaten användes främst två statistiska metoder. 

Dels t-studenttest för beräkningar av ett- och tvåsidiga konfidensintervall 

(95 % konfidensgrad om inget annat anges) och dels t-intervall för att prövning av 

nollhypotes mot mothypotes. Dessa metoder beskrivs mer utförligt i Bilaga D. 
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4. Resultat och Diskussion 
I detta kapitel redovisas resultaten från  skakförsöken, rötförsöket i 
kontinuerlig reaktor och utrötningsförsöket i batch. Vidare förs löpande i 
kapitlet en omfattande diskussion kring resultaten som framkommit.  
Avslutningsvis ges förslag på framtida studier inom ämnesområdet.  
 

4.1 Jämviktsstudie 

I jämviktsstudien användes som tidigare nämnts tvättade zeoliter av de bägge 

diameterstorlekarna ≤ 1 mm (små zeoliter) och 1-5 mm (stora zeoliter). Stamlösningens 

ammoniumhalt (NH4
+
) mättes upp till cirka 300 mg NH4

+
/l. Rådata från jämviktsstudien med 

de små zeoliterna finns i Bilaga B. Den största delen av adsorptionen skedde inom de första 

30 minuterna, efter cirka 60 minuter verkade reduceringen av NH4
+
 från lösningen övergå till 

en flack linjär minskning. Ett liknande mönster observerades i försöket med stora zeoliter, se 

Bilaga B. Där var inte adsorptionen lika hög jämfört med de små zeoliterna.  

 

De små zeoliterna visade sig kunna adsorbera nästan dubbelt så mycket ammonium (NH4
+
) 

som de stora, se Figur 10. Detta beror troligtvis på att de små zeoliterna har en större 

tillgänglig ytarea vilket gör att antalet tillgängliga adsorptionssäten blir fler för de fria 

ammoniumjonerna (NH4
+
) i lösningen. Detta resulterar i en ökad adsorption jämfört med hos 

de stora zeoliterna. En jämförelse mellan resultatet från zeoliter med diameter ≤ 1 mm och 

1-5 mm visas i Figur 10. Grafens utseende tyder på att adsorptionen är som kraftigast under 

de första 60 minuterna, oavsett diametern hos zeoliterna.   
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Figur 10 - Jämförelse mellan små och stora zeoliter och dess kurvanpassningar som funktion av tiden 

 

Det går att konstatera att den största delen av adsorptionen sker under de första 60 minuterna 

för både stora och små zeoliter varefter adsorptionen avtar svagt linjärt (Figur 10). Mönstret 

är alltså detsamma oavsett storlek. Vidare kurvanpassades mätdatan som funktion av tiden, se 

Figur 10. Residualkvadratsumman för mätdatan och anpassningen för stora zeoliter var 0,27 

medan densamma för små zeoliter var 0,43. Den låga residualkvadratsumman indikerar att 

den framräknade funktionen mycket väl lämpar sig till att beskriva utfallet. Resultatet kan 

användas för att approximera hur stora mätfel i form av jämviktsförskjutelse som kan uppstå 

om den maximala tiden överstiger 360 minuter.  

 

Tabell 3 – Mätdata som funktion av tiden; skillnad i adsorption 20 timmar -/+1 timme 

Små zeoliter Adsorption (mg/g) Skillnad (mg/g) Skillnad (%) 

19 h 7,112 0,004 -0,05% 

20 h 7,115 - - 

21 h 7,119 -0,003 0,05% 

Stora zeoliter    

19 h 4,725 0,006 -0,12% 

20 h 4,730 - - 

21 h 4,735 -0,005 0,11% 

 

Om ytterligare tre punkter, 20 timmar +/- 1 timme hade varit med i försöksserien hade 

adsorptionen enligt den framräknade funktionen näst intill avstannat helt. Ökningen skulle då 

ha varit cirka 0,05 % -0,12 % per timme, se Tabell 3. En lämplig batchtid i kapacitetsstudien 

för att tiden inte ska skapa stora mätfel bör därför vara omkring 20 timmar. Trots att 

jämviksstudien inte ger någon information om maximal adsorptionsförmåga för zeoliterna 
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tyder allt på att ju mindre diameter som zeoliten har, desto högre blir kapaciteten, åtminstone i 

en syntetisk lösning.  

 

4.2 Kapacitetsstudie  

I kapacitetsstudien fick försöksbatcherna ligga på rullband i cirka 20 timmar innan de togs av 

vilket baserades på utfallet från det utförda jämviktsförsöket. Resultaten från jämviktsstudien 

visade även att de små zeoliterna hade en bättre adsorptionsförmåga än de stora. Både stora 

och små zeoliter användes i kapacitetsstudien för att verifiera detta resultat. Vidare användes 

stora tvättade zeoliter och små Ca
2+

-laddade zeoliter. Eftersom det är okänt vilka katjoner de 

obehandlade zeoliterna innehåller användes Ca
2+

-zeoliter för att veta vilken katjon som byts 

ut i försöken. Kapaciteten hos zeoliten bör inte skilja sig nämnvärt för Ca2
+
-laddade zeoliter 

jämfört med enbart tvättade zeoliter. 

 

4.2.1 Syntetisk lösning 

Stamlösningen som användes hade en initial ammoniumkoncentrationen (NH4
+
) på 1870 

mg/l. Rådata för bägge storlekarna finns presenterade i Bilaga C. I Figur 11 illustreras 

mätdatan för små zeoliter tillsammans med Langmuir isotermanpassningen. De två uträknade 

modellerna passar bra till experimentdatan för både stora och små zeoliter. Konstanterna för 

den ickelinjära Langmuir isotermanpassningen visas i Tabell 4. 

 

Tabell 4 – Uträknade konstanter till Langmuir isoterm från experimentdata med stora och små zeoliter 

 Små zeoliter Stora zeoliter 

Qmax (mg/g zeolit) 18,8 5,4 

K (l/g NH4
+
) 75 1070 

Graf Figur 11 Figur 12 

 

Konstanterna från Tabell 4 visar tydligt att den maximala adsorptionsförmågan för de små 

zeoliterna är klart bättre än för de stora. Detta tyder på att antalet tillgängliga bindningssäten 

för hos små zeoliterna är fler än för de stora. Förklaringen till detta är troligtvis som bland 

annat Hedström (2001) har skrivit om; att den tillgängliga ytarean är större för små zeoliter än 

för stora zeoliter. K-värdet som beskriver kvoten mellan adsorption och desorption skiljer sig 

mycket åt för stora och små zeoliter. Dessa borde vara i samma storleksklass, vilket de inte är. 

Detta skulle kunna bero på att antalet punkter i respektive experiment är få. För att få ett 

bättre och säkrare K-värde bör fler punkter vid framförallt låga koncentrationer testas. 
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Figur 11 – Små Ca
2+

-zeoliters kapacitet för NH4
+
 i syntetisk lösning kan väl beskrivas med Langmuir 

isoterm 

 

För de två zeolitstorlekarna visade det sig att den ickelinjära kurvanpassningen passade 

experimentdatan bäst då dess residualkvadratsumma var lägre än för den linjära 

kurvanpassningen. Detta kan förklaras med att den linjära kurvanpassningen fäster större vikt 

vid punkter med låg jämviktskoncentration medan kurvanpassningen enbart strävar efter så 

låg residual som möjligt. I kapacitetsstudien hade de små zeoliterna en maximal 

adsorptionsförmåga som var cirka tre gånger högre än hos de stora zeoliterna.  
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Figur 12 – Stora zeoliters kapacitet för NH4
+
 i syntetisk lösning kan väl beskrivas med Langmuir isoterm 

 

4.2.2 Slamlösning 

I slamförsöket varierades olika koncentrationer av Ca
2+

-zeoliter (<1 mm i diameter) i en 

slamlösning med en initial ammoniumkoncentration (NH4
+
) på cirka 5100 mg/l. Små 

Ca
2+

-zeoliter användes eftersom de visade sig ha bäst kapacitet enligt utfallet från 

kapacitetsstudien. Experimentdatan från slamförsöket som visas i Tabell 5 tyder på att först 

vid cirka 100 g zeolit/l reduceras ammoniumkoncentrationen (NH4
+
) till ≤ 4000 mg/l. 100 g 

zeolit/l reducerar cirka 12 mg NH4
+
/g zeolit vilket är nära den teoretiska maximala 

adsorptionsförmågan i slamlösningen enligt den framräknade ekvationen för Langmuir 

isoterm, se Figur 13. 

 

Tabell 5 – Experimentdata, små Ca
2+

-zeoliter i slam; Koncentrationen av ammonium (NH4
+
) i lösningen 

efter 19-20 h 

Zeolitkoncentration (g/l) Jämviktskoncentration i lösningen (mg NH4
+
/l) 

              0       5090 

               20     4730 

               39     4600 

               60     4300 

               80     4010 

              101     3840 

              117     3510 

              161     3160 

              305     2030 
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Tabell 5 visar att Langmuir isotermen nästan är linjär vid höga NH4
+
-halter och det stämmer 

överens med att NH4
+
 finns i stort överskott i slamlösningen. Se den Langmuiranpassningen i 

Figur 13 där de normaliserade koncentrationer över 20 mg NH4
+
/l visar motsvarande 

koncentrationer 0-161 g zeolit/l från Tabell 5. Konstanterna till denna ickelinjära 

Langmuiranpassningen gav värdena Qmax=14,6 mg/g zeolit, k=276 l/g NH4
+
.  

 

Figur 13 – Zeoliternas kapacitet för NH4
+
 i slamlösning följer Langmuir isoterm 

 

4.2.3 Jämförelse mellan de olika kapacitetsstudierna 

Kapacitetsstudien visade att den maximala adsorptionsförmågan för de testade zeoliterna i 

olika miljöer var 18,8 mg NH4
+
/g zeolit vilket motsvarar en katjonbytarkapacitet 

(CEC) ≈ 1,3 meq/gram zeolit. I tidigare vetenskapliga artiklar där zeoliten clinoptilolite har 

testats har dess CEC i optimala förhållanden varierat från 1,00 meq/gram upp till 2,25 

meq/gram (Hedström, 2001). Vidare nåddes en maximal adsorption för zeoliter <1 mm i 

diameter på 18,8 mg/g zeolit. De zeoliter som hade diametern 1-5 mm gav avsevärt sämre 

resultat än de med diametern ≤ 1 mm. Detta tros bero på att den tillgängliga ytarean ökar för 

de små zeoliterna jämfört med de stora som får en mindre tillgänglig ytarea vilket gör att de 

har färre hålrum och då färre adsorptionssäten tillgängliga för katjonbyte.  

 

De små zeoliterna var mer än tre gånger så effektiva som de stora gällande den maximala 

adsorptionsförmågan under optimala förhållanden (Figur 14). Vidare så är 

adsorptionsmönstret för stora och små zeoliter ungefär densamma vid låga koncentrationer, 
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≤ 5 mg NH4
+
/l g zeolit (Figur 14). Konstanterna för Langmuir isoterm skiljer sig åt för små 

Ca
2+

-zeoliter i slam respektive i syntetisk lösning.  

 

 

 

Figur 14 – Jämförelse mellan små Ca
2+

-zeoliter i slam, små Ca
2+

-zeoliter respektive stora tvättade zeoliter 

i syntetisk lösning 

 

Den maximala adsorptionsförmågan hos de små zeoliterna var större i den syntetiska 

lösningen än i slamlösningen (Figur 14). Detta kan förklaras med att det inte finns några 

konkurrerande katjoner till NH4
+
 i den syntetiska lösningen vilket det bör finnas gott om i 

slamlösningen. Den syntetiska lösningen motsvarar därför mer optimala förhållanden för 

zeoliten. Katjoner som kan tänkas konkurrera med NH4
+
 i slamlösningen skulle kunna vara 

K
+
 och Na

+
.  

 

Vidare skiljer sig K-värdet mycket mellan de olika zeoliternas kurvanpssningar till Langmuir 

isotermen, se Tabell 6. Små zeoliter i slamlösning har högre K-värden än små zeoliter i 

syntetisk lösning vilket är orealistiskt. Detta eftersom konkurrensen om adsorptionssätena på 

zeoliterna i slamlösningen borde ge ett lägre K-värde. Dock baseras kurvanpassningen för 

zeoliterna i slamlösningen framförallt på experimentdata för höga koncentrationer. Det är 

troligt att ett mer sant K-värde hade erhållits om ytterligare mätpunkter vid lägre 

koncentrationer hade utförts. 
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Tabell 6 – Jämförelse mellan resultaten från kapacitetsstudierna 

 Qmax (mg/g) K, Langmuir konstant (l/g) Residualkvadratsumma 

Små zeoliter, syntetisk lösning (15 st) 

Linjär kurvanpassning 18,1 91 10,0 

Ickelinjär kurvanpassning 18,8 75 8,6 

 Qmax (mg/g) K, Langmuir konstant (l/g) Residualkvadratsumma 

Små zeoliter, slamlösning (7 st) 

Linjär kurvanpassning 14,2 349 16,5 

Ickelinjär kurvanpassning 14,6 276 15,9 

 Qmax (mg/g) K, Langmuir konstant (l/g) Residualkvadratsumma 

Stora zeoliter, syntetisk lösning (11 st) 

Linjär kurvanpassning 5,3 2095 1,9 

Ickelinjär kurvanpassning 5,4 1070 0,7 

 

Den linjära regressionen för Langmuir isoterm visade sig passa relativt bra i båda fallen. 

Residualkvadratsumman, se Tabell 6. Avvikelsen från experimentdatan mot Langmuir 

isoterm för respektive kurvanpassningsmodell visar att den linjära regressionen är acceptabel. 

I både slam och syntetisk lösning ger den ickelinjära kurvanpassningen en lägre 

residualkvadratsumma än den linjära kurvanpassningen. Då Ca
2+

-zeoliten med diameter 

≤ 1 mm visade sig ha klart högst kapacitet för adsorption av NH4+. Därför beslutades att 

använda Ca
2+

-zeoliten med diameter ≤ 1 mm i rötförsöken. 
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4.3  Rötförsök - kontinuerlig reaktor 

Zeoliter började tillsättas efter 27 dagars körtid (Figur 15). Dag 27-44 tillsattes zeoliter i 

ökande mängder för att nå en jämviktskoncentration på 100 g zeolit/l. Eftersom 

ammoniumkoncentrationen (NH4
+
) inte var låg nog återupptogs nettotillsatsen återigen dag 

65. Sju dagar senare nåddes jämviktskoncentrationen 175 g zeolit/l. Den sistnämnda 

koncentrationen gav upphov till en koncentration < 3500 g NH4
+
/l vilket klart uppnådde det 

satta målet. Därefter hölls zeolitkoncentrationen konstant på 175 g/l. 

 

 

Figur 15 – Ammoniumhalten visar cirka -99 % korrelation mot zeolitkoncentrationen 

 

4.3.1 Ammonium och ammoniak 

Ammoniumhalten (NH4
+
) minskade i samband med tillsatsen av zeoliter (Figur 15). Innan 

tillsatserna av zeoliter påbörjades analyserades ammoniumhalten (NH4
+
) i slammet fem 

gånger varvid koncentrationen var 5315  56 mg NH4
+
/l slam. Detta var i linje med värdena 

i den fullskaliga rötkammaren i Linköpings Biogasanläggning. Ammoniumhalten (NH4
+
) 

sjönk omedelbart då zeoliter började tillsättas till reaktorn. Mellan dag 47 och dag 62 då 

zeolitkoncentrationen hölls konstant vid 100 g zeolit/l var koncentrationen 4258  72 mg 

NH4
+
/l slam. Eftersom det värdet inte var under målkoncentrationen fortsatte 

zeolittillsatserna. Dag 72 var koncentrationen 175 g zeolit/l. Vid denna zeolitkoncentration 

var ammoniumhalten (NH4
+
) cirka 3244  253 mg NH4

+
/l slam.  
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Medelvärdet för CEC från dag 20 och framåt blev 10  0,8 mg NH4
+
/g zeolit, vilket är vad 

som kunde väntas sett till resultatet från det utförda skakförsöket i slam (se avsnitt 4.2.2). Där 

var CEC-värdet närmast konstant för värden över 30 mg NH4
+
/l & g zeolit. 175 g zeolit/l 

motsvarar cirka 30 mg NH4
+
/l vilket gör att om mer zeoliter hade tillsatts borde en avmattning 

av CEC-värdet ha framträtt. 

 

Sett till hela perioden blev korrelationen mellan mängden tillsatt zeolit och koncentrationen 

av ammonium (NH4
+
) i reaktorn cirka -99 % vilket motsvarar nästan perfekt negativ 

korrelation. (Figur 15) Fortsättningsvis visade de stickprov av totalkvävehalten motsvarande 

trend. Att även totalkvävehalten minskade i samma takt som ammoniumhalten (NH4
+
) 

berodde troligtvis på att zeoliterna sedimenterades i analysprocessen för totalkvävehalten. 

Korrelationen mellan totalkvävehalten och ammoniumhalten (NH4
+
) var cirka 99 % vilket 

motsvarar näst intill perfekt positiv korrelation. Sammantaget bevisar ovanstående resultat att 

det faktiskt var tillsatsen av zeoliter som bidrog till näst intill all reduktion av 

ammonium (NH4
+
) i rötkammaren.  

 

Sambandet mellan koncentrationen av NH3 och Ntotal som beskrivs i avsnitt 2.3 användes för 

att räkna ut den teoretiska ammoniakkoncentrationen (NH3) i rötkammaren. Teoretiska 

beräkningar med Formel 7 i avsnitt 2.3 och Ntotal visade att ammoniakkoncentrationen (NH3) 

teoretiskt sett borde ha minskat från cirka 1500 mg NH3/l (dag 12) till cirka 575 mg NH3/l 

(dag 82). Den största delen av minskningen beror på att Ntotal har sjunkit men också på att pH-

värdet var lägre dag 82 än dag 12. Således nåddes målet att reducera ammoniumhalten 

till < 4 g NH4
+
/l. Dessutom reducerades ammoniakhalten (NH3) enligt teoretiska beräkningar 

till < 1,1 g NH3/l. Dessa värden som tidigare nämnts beskrivits som gränsvärden för kraftig 

inhibering av de acetoklastiska metanbildarna. Noterbart är även att pH-förändringen i 

reaktorn bidrog till en del av reduceringen av ammoniakhalten (NH3).   

 

4.3.2 Gasproduktion 

Jämförelse i specifik rågasproduktion mellan försöks- och referensreaktor visas i Figur 16. 

Ingen signifikant skillnad i specifik gasproduktion påvisades mellan reaktorerna från dag 28 

(då zeoliter tillsattes) till dag 93. Noterbart är att försöksreaktorn hade en högre gasproduktion 

men att den inte var signifikant högre än referensreaktorn. Vidare var den specifika 

gasproduktionen signifikant lägre dag 1-27 än dag 28-93 i försöksreaktorn. Den specifika 

gasproduktionen för referensreaktorn var samtidigt signifikant högre än försöksreaktorn vilket 

tyder på att gasproduktionen var onormalt låg de första dagarna i försöksreaktorn, se Figur 16.  
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Figur 16 – Gasproduktion jämfört med referensreaktorn 

 

Standardavvikelsen för gasmätningen hos de båda reaktorerna var hög under hela perioden 

(cirka 0,20) vilket kan förklara den stora dippen i gasproduktionen för de båda reaktorerna vid 

två helt olika tillfällen. Ingen bra förklaring till dessa plötsliga nedgångar kunde påvisas. 

Samtliga processparametrar var oförändrade under de två separata nedgångarna vilket tyder 

på någon form av mätfel. I samband med dessa nedgångar kalibrerades gasmätarna varefter 

gasproduktionen återhämtade sig. Metanhalten verkade inte heller påverkas av zeolittillsatsen. 

Sett över hela perioden låg metanhalten på cirka 59,0 %  5,6. Motsvarande värde för 

referensreaktorn var cirka 58,1 %  2,2 %. Den enda slutsatsen som går att dra av 

ovanstående resultat är att inga signifikanta förändringar i gasproduktionen vid zeolittillsats 

kunde styrkas. 

 

 

4.3.3 Skumbildning 

I takt med att tillsatsen av zeoliter ökade bildades en skumaktig yta. Vid koncentrationer, 

czeolit < 60 g zeolit/l (Figur 17) var inte skummet konstant utan upplöstes några timmar efter 

att substrat och zeoliter tillförts. Vid högre koncentrationer av zeoliter bildades ett mer 

kompakt skum som inte försvann (Figur 18). Vid försök att röra ner skummet genom att 

tillfälligt öka omrörningshastigheten, återbildades skummet inom 24 timmar. Det är uppenbart 

att zeoliterna på något sätt bidrog till skumbildningen. Måttlig skumbildning är inget problem 

i en fullskalig reaktor, det blir dock problem om skummet blir tjockt eftersom 

rötkammarvolymen är begränsad vilket kan leda till överskumning vilket kan innebära 

kraftiga processtörningar. 
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Figur 17 – Skumbildning, < 60 g zeolit/l 

 

 

Figur 18 – Skumbildning, cirka 60-175 g zeolit/l 

 

4.3.4 TS/VS och utrötningsgrad 

Utrötningsgraden påverkades inte signifikant i samband med zeolittillförseln, se Figur 19. Sett 

över hela försöksperioden var utrötningsgraden cirka 74,7 %  1,5 %. Däremot visade sig 

stora skillnader för TS och VS, vilket inte var helt oväntat, eftersom mängden zeolit påverkar 

både TS och VS i lösningen. TS ökade signifikant i samband med att zeoliter tillfördes, på 

motsvarande sett minskade VS signifikant i samma takt (Figur 19). Korrelationen mellan TS 

och zeolitkoncentrationen i slammet var 94 % vilket indikerar att TS ökade på grund av 

stigande zeolitkoncentration i slammet. Vidare visade resultaten för TS/VS att provtagningen 

från reaktorn verkar ha varit relativt homogen på grund av den höga korrelationen mellan TS 

och teoretisk zeolitkoncentration. TS och VS kan alltså användas som en grov approximation 

för vad koncentrationen av zeoliter är i en rötkammare. 
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Figur 19 – TS/VS och utrötningsgrad 

 

4.3.5 pH, alkalinitet, organiska syror och metaller 

I takt med att zeoliter tillsattes minskade även pH-värdet i försöksreaktorn. Korrelationen 

mellan pH och zeolittillförseln var cirka -90 % vilket alltså är en stark negativ 

korrelation. (Figur 20) Vidare så korrelerade referensreaktorn och försöksreaktorn med -30 %. 

(Figur 20) Sammantaget tyder dessa resultat på att substratet inte bara kan ha bidragit till att 

pH sjönk eftersom korrelationen då hade varit stark mellan referensreaktorn och 

försöksreaktorn. Det är således troligt att det sjunkande pH-värdet har ett samband med 

tillsatsen av zeoliter. Orsaken till sänkningen kan vara att de basiska ammoniumjonerna 

reduceras i takt medstigande zeolitkoncentration. pH sjunker eftersom de basiska 

ammoniumjonerna blir färre vilket gör lösningen mindre basisk. 
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Figur 20 – Förändring av pH jämfört med en referensreaktor under samma period 

 

Även alkaliniteten minskade i takt med att zeoliter tillsattes. Innan zeolittillsatserna 

påbörjades var alkaliniten cirka 20967  3703 HCO3
-
/l. Efter cirka 70 dagar då 

zeolitkoncentrationen var cirka 175 g/l uppmättes alkaliniteten till cirka 11000 HCO3
-
/l. 

Referensreaktorn hade mellan dag 1 och 93 en alkalinitet på 18667  2627 HCO3
-
/l. 

Orsaken till att försöksreaktorn har en lägre alkalinitet efter att zeoliter tillsatts tros vara en 

effekt av att zeoliterna binder upp katjoner vilket påverkar lösningens alkalinitet. 

Kalciumjoner (Ca
2+

) friges samtidigt som ammoniumjoner (NH4
+
) reduceras från lösningen. 

En hypotes är att kalcium (Ca
2+

) binder till fria hydroxidjoner (OH
-
) som är basiska och bildar 

en fällning i form av kalciumhydroxid (Ca(OH)2). Det skulle minska pH eftersom antalet 

basiska hydroxidjoner blir färre i lösningen.  

  

Vidare uppstod ingen störning i form av ackumulering av organiska syror efter det att 

tillsatserna av zeoliter påbörjades. Snarare tvärtom; koncentrationen av syror var från dag 20 

och framåt väldigt låga. Speciellt noterbart är att propionsyran mellan dag 20 och 72 var cirka 

0,6  0,4 mmol vilket var signifikant lägre än mätvärdena innan zeoliter tillsattes.  Detta 

tyder på att varken metanbildarna eller några andra av de viktiga mikroorganismer som är 

aktiva i den anaeroba nedbrytningsprocessen påverkades negativt av zeoliterna. Om så hade 

varit fallet hade det troligtvis visat sig i form av kraftig ackumulering av propionsyran.  
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4.3.6 Mikroskopering 

De metanogener som kunde identifieras vid mikroskopering var dels ett antal hydroklastiska 

som endast kan använda vätgas och koldioxid som substrat och dels en acetoklastisk, 

Methanosarcina. Methanosarcina kan använda både acetat respektive vätgas och koldioxid 

som substrat vilket betyder att den kan utnyttja både metanbildningsvägarna. De två 

stickproven (dag 67 ≈ 4000 mg NH4
+
/l, dag 91 ≈ 3200 mg NH4+/l) som togs från 

försöksreaktorn jämfördes med ett dagsprov från Linköpings biogasanläggning, rötkammare 1 

(≈ 5300 mg NH4+/l). I dessa prover kunde ingen skillnad i utbredningen av Methanosarcina 

identifieras men däremot verkade de hydroklastiska metanogenerna vara klart färre i 

försöksreaktorn än i provet från den fullskaliga anläggningen. Om hypotesen med syntrof 

acetatoxidation i anaeroba processer där koncentrationen av ammonium (NH4
+
) är hög 

stämmer tyder det på att syntrof acetatoxidation är mindre förekommenade i försöksreaktorn. 

Detta eftersom utbredningen av de hydroklastiska metanogenerna verkar vara mindre än i den 

fullskaliga anläggningen med högre ammoniumhalter (NH4
+
). Detta förutsatt att den 

observerade Methanosarcina främst använder vätgas som substrat i den fullskaliga 

anläggningen medan den då främst skulle använda acetat som substrat i försöksreaktorn där 

ammoniumhalten (NH4
+
) är sänkt.  

 

Resultatet gav endast en indikation på vilka metanogener som fanns i lösningen. För att 

bestämma exakta proportioner och exakta arter krävs andra metoder som till exempel 

kvantitativ PCR eller isotopmärkning av acetat för att se vilken metanbildningsväg som 

används. Den sistnämnda metoden har med framgång används av Schnürer et al. (1999) och 

Schnürer & Nordberg (2008). 

 

Vidare är resultatet trots allt väldigt oväntat och motsäger tidigare studier. Det var inte väntat 

att Methanosarcina överhuvudtaget skulle finnas i den fullskaliga anläggningen på grund av 

de höga ammoniumhalterna (NH4
+
). Tidigare studier har visat att dessa metanogener mer eller 

mindre försvinner på grund av inhibering av ammoniak (NH3) och ammonium (NH4
+
) vid 

ammoniumhalter (NH4
+
) ≥ 3000 mg/l. Hypotesen med detta arbete var att försöka sänka 

ammoniumhalterna (NH4
+
) för att undvika syntrof acetatoxidation, det är nu inte säkert att 

syntrof acetatoxidation förekommer i större utsträckning varken i den fullskaliga 

anläggningen eller i försöksreaktorn.  

 

Orsaker till varför Methanosarcina fanns i proverna trots att tidigare studier motsagt sig detta 

är oklart. PH verkar inte ha skiljt sig i någon större utsträckning varför det inte är troligt att 

jämvikten mellan ammoniak (NH3) och ammonium (NH4
+
) ska ha varit olika. Däremot 

tillsattes processhjälpmedel (beskrivs i avsnitt 3.3.1) i både den fullskaliga anläggningen och 

försöksreaktorn. Detta skulle kunna ha positiva effekter på metanogenerna som gör dem mer 

motståndskraftiga mot ammonium (NH4
+
) jämfört med utan.  En annan tänkbar orsak kan 

vara adaption. Den fullskaliga anläggningen har körts stabilt i ≈ 10 år vilket skulle kunna 

innebära att acetoklasterna adapterat sig vid de höga ammoniumhalterna (NH4
+
) och 

återetablerat sig. 
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4.3.7 Förslag på framtida studier 

Det är viktigt att utreda huruvida syntrof acetatoxidation överhuvudtaget förekommer i den 

fullskaliga biogasanläggningen i Linköping. Detta skulle förslagsvis kunna utföras genom ett 

rötförsök med isotopmärkt acetat. Det går då att identifiera om syntrof acetatoxidation 

förekommer eftersom då bildas koldioxid som är isotoptmärkt vilket inte är fallet om allt 

acetat blir metan via den acetoklastiska metanbildningsvägen. Ett annat alternativ är att med 

hjälp av DNA-teknik, givet att primers för de syntrofa acetatoxiderarna finns, genomföra 

kvantitativ PCR. Skulle då dessa existera i stor utsträckning i den fullskaliga anläggningen 

skulle detta då visa sig i någon av ovan nämnda metoder.  

 

Givet att det fortfarande är aktuellt att sänka ammoniumhalterna (NH4
+
) bör andra metoder för 

att sänka dessa halter utredas. Zeoliter skulle fortfarande kunna vara ett bra alternativ 

eftersom denna studie inte påvisat några negativa effekter på processen vid närvaro av zeoliter 

i rötkammaren. Dock måste katjonbytarkapaciteten ökas minst med en faktor 10 för att det 

skulle vara realistiskt att applicera i en fullskalig anläggning. En annan angreppspunkt skulle 

kunna vara att rena bort ammonium (NH4
+
) i ett för- eller mittbehandlingssteg i processen. En 

tredje angreppspunkt skulle kunna vara att sänka pH, med hjälp av tillförsel av syra, till nivåer 

kring pH 7,0. Detta skulle medföra att den jämvikten mellan ammonium (NH4
+
) och 

ammoniak (NH3) skulle förskjutas nästan helt åt ammonium (NH4
+
). Eftersom 

ammoniak (NH3) har visat sig vara den mest toxiska av de två är det då tänkbart att 

inhiberingen av acetoklastiska metanogener skulle minska.      
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4.4 Utrötningsförsök i batch 

4.4.1 Metangasproduktionen 

I Figur 21 visas en jämförelse mellan de fyra olika serierna och de tidigare utförda 

rötförsöken
3
 med hygieniserat material. Skillnaden mellan de olika serierna uppenbarade sig 

redan vid första tryckmätningen då serierna som innehöll zeoliter hade producerat klart mer 

gas än serien utan zeoliter. Redan efter 14 dagar hade serierna 5 g zeolit/l (PZ) och 

10 g zeolit/l (QZ) nått nivåer nära det maximala metanutbytet vid utrötningsförsök med 

hygieniserat material (jämför med streckade linjen i Figur 21). I sin helhet verkar 

gasproduktionen tagit fart näst intill direkt. I försöksserien utan zeoliter producerades inte 

någon större gasmängd förrän dag 16. Vid det laget hade serierna med zeoliter redan börjat 

stanna av och närma sig färdigutrötade. Fortsättningsvis följde serien utan zeoliter det 

normala beteendet då maximala gasproduktionen inträffade mellan cirka 16-28 dagar, vilket 

korrelerar väl med medelvärdet av de tidigare rötförsöken
3
. Den ”negativa” gasproduktionen 

vid mätpunkten vid 32 dagar beror på att referensserien producerade mycket mer gas mellan 

dag 28 och 32 än i övriga serier. Matematiskt sett med den använda modellen producerades en 

negativ nettomängd gas för övriga försöksserier. Så var givetvis inte fallet. En alternativ 

metod för att subtrahera referensseriens gasproduktion hade kunnat användas men det hade 

inte påverkat slutvärdet för producerad metangas (dag 51). 

 

 

Figur 21 – Ackumulerad metangasproduktion över tiden; värdena korrigerade för bildas metangas i 

referensserien 

                                                 
3
 Batchförsök vid Tekniska Verken i Linköping AB (publ.) startade: 2008-09-23, 2008-04-03, 2008-01-07 
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Varför processen katalyseras av zeolitnärvaro är oklart, men en möjlig effekt skulle kunna 

vara att ackumuleringen av syror minskar eller att tillväxthastigheten hos både 

hydrolysbakterier och metanbildare gynnas av zeoliternas närvaro. Metanbildarna börjar 

producera ”normala” metanhalter redan efter 9-14 dagar i serierna med zeoliter till skillnad 

mot serien utan zeoliter där det dröjer cirka 21 dagar, se Tabell 7.  

 

Tabell 7 – Ackumulerad metanhalt; Vmetan/Vrågas i respektive serie – referenserien är inte avdragen 

Dag NZ – 0 g zeolit/l MZ – 1 g zeolit/l PZ – 5 g zeolit/l QZ – 10 g zeolit/l 

2 4 % 8 % 10 % 10 % 

7 - - 38 % 39 % 

9 12 % 34 % 52 % 55 % 

14 19 % 57 % 64 % 62 % 

16 27 % 58 % 61 % 59 % 

21 62 % - - - 

23 62 % 61 % 61 % 62 % 

28 63 % 61 % 63 % 62 % 

32 64 % 61 % 61 % 61 % 

51 70 % 69 % 69 % 70 % 

 

Serierna med 5 g zeolit/l (PZ) respektive 10 g zeolit/l (QZ) började producera gas tidigare än 

serien med 0 g zeolit/l (NZ) respektive 1 g zeolit/l (MZ). Sett till Figur 21 tyder det mesta på 

att zeolitkoncentrationer över 5 g/l inte ger något ytterligare positiv effekt på processen. Den 

optimala koncentrationen för att uppnå en hastighetsökning i gasproduktionen bör därför ligga 

mellan 5-10 g zeolit/l.  

 

Dag 18 togs ett stickprov för VFA-analys på samtliga batcher i samtliga försöksserier. Detta 

för att analysera halten av olika organiska syror. Resultatet visade att batcherna med zeoliter 

innehöll minst syror. Detta beror troligtvis på att de kom igång med gasproduktionen cirka 14 

dagar före serien utan zeoliter. Särskilt noterbart är att serien med 5 g zeolit/l (PZ) och 10 g 

zeolit/l (QZ) innehöll näst intill noll mmol ackumulerade syror, se Figur 22. Serien med 

1 g zeolit/l (MZ) innehöll däremot en hel del syror men fortfarande inte i närheten av 

syramängden som återfanns i serien med 0 g zeolit/l (NZ).  
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Figur 22 – Halterna av olika flyktiga organiska syror dag 18 i de olika serierna 

 

Den låga syrahalten i serierna 5 g zeolit/l (PZ) och 10 g zeolit/l (QZ) tyder på att inga syror 

hade ackumuleras dag 18 utan att syror som bildats förbrukats direkt av de acetogena 

bakterierna som bildar acetat och vätgas. Fortsättningsvis tyder resultaten även på att de 

hydroklastiska metanbildarna mår bra i serierna med zeoliter eftersom högt partialtryck av 

vätgas skulle kunna leda till en kraftig ackumulering av syror speciellt propionsyra vilket inte 

är fallet. Det är svårt att dra några slutsatser kring hur de acetoklastiska metanbildarna är 

aktiva eller om det är de syntro acetatoxiderande mikroorganismerna som använder acetat.  

 

16 dagar efter att experimentet startade hade serierna med 5 g zeolit/l (PZ) respektive 

10 g zeolit/l (QZ) producerat ≈ 500 ml metangas (CH4) jämfört med serien utan zeoliter som 

vid samma tidpunk producerat ≈ 75 ml metangas (CH4). Efter 51 dagar då försöket avslutades 

hade samtliga serier en ackumulerad metanhalt (CH4) mellan 69-71%, se Tabell 7.  

 

Tabell 8 – Ackumulerad metangas för respektive serie dag 51; värdena korrigerade för bildas metangas i 

referensserien 

 Medelgasproduktion (ml/VS) Skillnad mot 0 g zeolit/l (NZ) 

0 g zeolit/l (NZ) 523 0 %  

1 g zeolit/l (MZ) 528 +1 %    
5 g zeolit/l (PZ) 624 +19 % 

10 g zeolit/l (QZ) 595 +14 % 
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Den ackumulerade metanvolymen (CH4) låg mellan 528-624 ml/VS där den lägsta var serien 

utan zeolittillsatser, se Tabell 8. Högst specifik metangas erhölls i serien med 5 g zeolit/l (PZ) 

där ökningen jämfört med 0 g zeolit/l (NZ) var ≈ 19 %. Det betyder att utrötningsgraden ökar 

med zeolittillsats i en process där hyginererat material är substratet. Den specifika 

metanproduktionen var något lägre för samtliga serier jämfört med tidigare batchförsök som 

startats på hyginerserat material. Denna skillnad skulle kunna härledas till att en del slam från 

försöksbatcherna togs ut i samband med VFA-provtagning (dag 18). En viss mängd gas kan 

även ha gått förlorat vid samma tillfälle då provtagningen inte sammanföll med de ordinarie 

gasmätningarna (dag 16 och dag 21 närmast). Vidare är det mycket möjligt att variationer i 

substratsammansättning kan ha förekommit jämfört med tidigare batchförsök som varit 

utspridda under hela år 2008. 

 

Varför de kinetiska effekterna i form av att gasproduktionen startar tidigare med zeoliter 

jämfört med utan är oklart. Som diskuterats tidigare i detta avsnitt är det stor skillnad i 

VFA-halter mellan de olika serierna. Speciellt anmärkningsvärt är att ackumuleringen nästan 

är obefintlig i serierna med zeoliter vid dag 18. Tre tänkbara scenarion till detta är att 

bakterierna i hydrolysen gynnas av zeolitnärvaron vilket gör att de kan bryta ner substratet 

snabbare vilket gör att metanbildarna snabbare får substrat i form av acetat, vätgas och 

koldioxid. En andra orsak skulle kunna vara att mikroorganismerna i acidogenes och 

acetogenesen gynnas av zeolitnärvaron vilket gör att de bryter ner mellanprodukterna från 

hydrolysen snabbare. En sista teori är att metanbildarna katalyseras och tillväxer snabbare och 

börjar producera metangas tidigare vid zeolitnärvaro. VFA-proverna visade höga halter av 

acetat och propionsyra för serien med 0 g zeolit/l (NZ) vilket tyder på att metanogenes inte 

har kommit igång vid ordentligt eftersom det finns gott om substrat för metanogenerna. I 

sådana fall skulle metanogenesen vara det hastighetsbegränsande steget i den anaeroba 

processen.  

 

Den verkligen effekten som zeoliterna har på den anaeroba processen är inte heller klarlagd. 

Det finns flera olika teorier som att zeoliten skulle fungera som en mikrobärare för 

bakterierna och mikroorganismerna i den anaeroba processen vilket skulle leda till mer 

gynnsamma tillväxtförhållanden. Fernández et al. (2007) har visat att metanogener fäster sig 

fast på zeoliters yta, gynnar detta dem? Kanske fungerar syntrofin bättre och effektivare om 

både metanogener och bakterier som bryter ner det ingående substratet sitter fästa på en 

mikrobärare som till exempel en zeolit. En annan teori skulle kunna vara att kalciumet (Ca
2+

) 

som frisläpps i och med katjonbytet med ammonium (NH4
+
) har en positiv inverkan på någon 

eller några av mikroorganismerna i den anaeroba processen.  

 

4.4.2 Förslag på framtida studier 

De positiva resultaten från utrötningsförsöken bör utredas vidare. Försök där fler VFA-prover 

tas bör testas. Detta för att se om det sker någon ackumulering av syror överhuvudtaget i 

närvaro av zeoliter.  
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Vidare bör zeoliter med koncentrationer mellan 5-10 g/l testas i en kontinuerlig reaktor. Om 

processen går snabbare med zeolittillsats som batchförsöken indikerade skulle det kunna 

innebära att belastningen kan ökas, eller att uppehållstiden kan minskas. Detta kan testas med 

att öka belastningen till nivåer som normalt sett ger kraftiga störningar och ackumulering av 

organiska syror, speciellt propionsyra.  

 

Zeoliter som inte är Ca
2+

-laddade bör också testas för att se om de positiva effekterna kan 

härledas till frisläppningen av Ca
2+

 eller om zeoliten i sig oavsett katjon. Studier av 

Ahn et al. (2006) tyder på att tillsatser av Ca
2+

 kan ha en positiv effekt på den anaeroba 

processen. Slutsatser om zeoliten fungerar som en mikrobärare skulle då också kunna 

besvaras.  

 

4.5 Diskussion kring de bägge rötförsöken 

Resultaten från de båda rötförsöken tyder på att zeoliterna helt klart påverkar processen 

positivt. Det mest uppenbara och det mest anmärkningsvärda är de kinetiska förändringarna i 

gasproduktionen som tydligt uppträder i batchförsöket. I batchförsöket var 

zeolitkoncentrationerna så låga att de som mest hade kunnat reducera cirka 100-140 mg 

NH4
+
/l slam vilket tyder på att zeoliterna i sin helhet har en positiv effekt på den anaeroba 

processen som inte har något att göra med reduceringen av ammonium (NH4
+
). 

 

Varken i batch eller kontinuerliga rötförsöket kunde någon förändring i metanhalten 

konstateras. I batchförsöket med zeoliter startade dock metangasproduktionen cirka 14 dagar 

tidigare än motsvarande batch utan zeoliter. Detta tyder på att metangasproduktionen och hela 

den anaeroba processen kommer igång tidigare med zeolitnärvaro jämfört med utan zeoliter. 

Givet att resonemanget är korrekt skulle uppehållstiden kunna minskas i en kontinuerlig 

reaktor, men med bibehållen utrötningsgrad. I praktiken innebär det att mer material kan rötas 

i samma rötkammare med zeolittillsatser jämfört med utan. Om så är fallet skulle tillsatser av 

zeoliter mycket väl kunna motiveras i en fullskalig process givet att vinsten av zeolittillsatsen 

skulle övervinna kostnaderna för materialet.  

 

Eftersom zeoliterna är förbehandlade med kalcium bör större delen av katjonerna som initialt 

sitter bundna till zeoliterna vara Ca
2+

. De positiva effekterna skulle eventuellt kunna bero på 

att kalcium frigörs samtidigt som ammonium (NH4
+
) binds upp. Dessa mängder är väldigt 

små i batchförsöken varför det inte verkar troligt. För att fastställa detta bör olika typer av 

zeoliter samt enbart kalciumtillsats testas i batchförsök för att se om liknande effekter uppstår. 
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5. Slutsats 
De viktigaste slutsatserna från de utförda experimenten presenteras  i detta 
kapitel. 
 

Kapacitets- och jämviktsstudierna visade att zeoliten clinoptilolite är applicerbar för att 

reducera ammoniumhalten (NH4
+
), både i en syntetisk ammoniumlösning (NH4

+
) men också i 

rötkammarmaterial. Av de två zeolitstorlekarna som testades var den med diameter ≤ 1 mm 

signifikant bättre på att reducera ammonium (NH4
+
) från en syntetisk lösning än zeoliter med 

diameter mellan 1-5 mm. Adsorptionsförmågan i slam antas vara lägre än i syntetisk lösning 

på grund av det stora antalet konkurrerande katjoner som finns i slammet. Adsorptionen av 

ammonium (NH4
+
) kan väl beskrivas med Langmuir isoterm. Ickelinjär kurvanpassning 

visade att den maximala adsorptionsförmågan för zeoliter med diameter ≤ 1 mm var 18,8 mg 

NH4
+
/g zeolit i syntetisk lösning och 14,6 mg NH4

+
/g zeolit i slamlösning 

 

Zeoliter kan användas för att reducera ammoniumhalten (NH4
+
) i en mesofil rötkammare. 

Tillsatsen av 175 g zeolit/l reducerade ammoniumkoncentrationen (NH4
+
) från initiala 

≈ 5300 mg NH4
+
/l till ≈ 3300 mg NH4

+
/l. Detta arbete har visat att principen med zeoliter och 

ammoniumreduktion (NH4
+
) i rötkammaren fungerar. Det är dock inte realistiskt att använda 

metoden i en fullskalig rötkammare på grund av de höga zeolitkoncentrationerna som krävs. 

Zeolittillsatsen gav även upphov till positiva effekter i form av en signifikant minskning av 

pH-värdet. Vidare kunde ingen förändring i halten av organiska syror, metanhalt eller 

gasproduktion fastställas. Den enda negativa effekten som kunde påvisas i samband med 

zeolittillsatsen var skumbildning, vilket skedde vid koncentrationer ≥ 60 g zeolit/l. 

 

Mikroskopiska studier av rötkammarmaterial från den kontinuerliga försöksreaktorn 

(≈ 3200 NH4
+
/l) respektive från Linköpings biogasanläggning (≈ 5300 NH4

+
/l) visade att 

metanogener som kan använda både den acetoklastiska och hydroklastiska 

metanbildningsvägen existerade. Detta trots att ammoniumhalten (NH4
+
) i den fullskaliga 

anläggningen var klart högre än som i tidigare studier visat sig näst intill helt inhibera dessa 

metanogener. Det går därför inte att dra några konkreta slutsatser om syntrof acetatoxidation 

har förändrats i försöksreaktorn jämfört med i den fullskaliga anläggningen. Fortsatta studier 

för att fastställa om syntrofa acetatoxiderande mikroorganismer överhuvudtaget finns i 

Linköpings biogasanläggning bör därför utföras snarast.  

 

Batchförsök visade att tillsats av 5-10 g zeolit/l gynnade metangasbildningshastigheten klart 

positivt. Även den lägsta testade mängden 1 g zeolit/l gynnar processen positivt om än inte 

lika mycket. Zeolitkoncentrationer mellan 5-10 g zeolit/l förkortade tiden för utrötning med 

hela 14 dagar jämfört med referensbatchen utan zeoliter. Halterna av organiska syror efter 18 

dagar var närmare 0 mmol för serierna med 5-10 g zeolit/l medan halten var över 30 mmol för 

serien utan zeoliter. Inte bara gasproduktionen utan även metangasproduktionen kommer 

igång näst intill direkt efter starten av batchförsöken för serierna med 5-10 g zeolit/l medan 

den utan zeoliter började producera motsvarande mängder gas först efter 14 dagar. 16 dagar 
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efter att experimentet startade hade serierna med zeolitkoncentrationerna 5 g/l respektive 

10 g/l producerat ≈ 500 ml metangas (CH4) jämfört med serien utan zeoliter som vid samma 

tidpunkt hade producerat ≈ 75 ml metangas (CH4). Den ackumulerade metanvolymen (CH4) 

låg vid avslutat försök mellan 528-624 ml där den lägsta var serien utan zeolittillsatser. Serien 

med 5 g zeolit/l ökade den specifika metangasproduktionen med ≈ 19 %. Slutsatsen är att 

clinoptilolite i små koncentrationer, mellan 5-10 g/l påverkar kinetiken för metanbildningen 

på ett positivt sett. Dessa positiva effekter kan inte härledas till reducering av 

ammonium (NH4
+
) i batcherna. Allt tyder på att zeoliterna påverkar den anaeroba processen 

positivt på något sett, exakt varför och hur zeoliterna påverkar processen bör i framtiden 

utredas. 
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Bilaga A – Tidigare zeolitstudier 

Exempel på zeoliter som används i olika vetenskapliga artiklar 

Författare Zeolit 

Tada et al. (2005)  Mordenite, Ca
2+

-modifierad 

Mordenite, Na
+
-laddad 

Clinoptilolite  

Zeolite 4A 

Zeolite 3A 

Milán et al. (2003) Blandning av:  

30 % Mordenite 

30 % Clinoptilolite 

30 % Montmorillonite 

10 % Annat 

Kotsopoulos et al. (2008) Clinoptilolite 

Montalvo et al. (2006) Blandning av: 

35 % Clinoptilolite  

15 % Mordenite 

30 % Monmorillinite 

20 % Annat 

Fernandez et al. (2007) Blandning av: 

35 % Clinoptilolite  

15 % Mordenite 

30 % Monmorillinite 

20 % Annat 

Ji et al. (2007) Clinoptilolite, Ca
2+

 adderat 

Guo et al. (2008) Clinoptilolite 

Wang et al. (2006) Clinoptilolite 
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Bilaga B – Data från jämviktförsök 

Skakförsök med tvättade zeoliter < 1mm i diameter 

Prov Zeolitkonc. (g/l) Tid (min) NH4
+
 absorberad (mg/g zeolit) 

Initialt 0,000 0,0 0,0 

15 min 20,50 15,0 4,2 

30 min 19,90 31,5 5,2 

45 min 21,40 47,9 5,3 

1 h 19,60 63,0 5,9 

2 h 20,50 123,3 6,4 

3 h 20,10 186,0 6,8 

6 h 20,30 363,5 7,3 

 

Skakförsök med tvättade zeoliter > 1mm i diameter 

Prov Konc. Zeo (g/l) Tid (min) NH4
+
 absorberad (mg/g zeolit) 

Initialt 0,000 0 0,0 

15 min 19,60 12,12 1,8 

30 min 20,40 29,27 2,5 

45 min 20,40 44,58 2,8 

1 h 20,60 58,92 3,3 

2 h 19,60 119,60 3,8 

3 h 20,10 179,95 4,0 

6 h 21,10 366,93 4,8 
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Bilaga C – Data från kapacitetsförsök 

Kapacitetsstudie - små zeoliter i syntetisk lösning (Ca
2+

-laddade zeoliter, diameter < 1 mm) 

Qe (mg ammonium/g zeolit) Ce (mg ammonium/l & g zeolit) 

0,5 0,3 

2,0 1,2 

3,6 2,3 

5,3 4,3 

6,0 6,5 

7,6 10,1 

10,2 15,2 

12,7 26,0 

12,4 37,1 

14,5 48,6 

16,2 57,2 

16,2 81,4 

18,0 88,1 

15,6 109,3 

 

 
Kapacitetsstudie - stora zeoliter syntetisk lösning (Tvättade zeoliter, diameter > 1 mm) 

Qe (mg ammonium/g zeolit) Ce (mg ammonium/l & g zeolit) 

5,0 56,6 

5,6 49,1 

5,3 29,2 

5,7 21,5 

5,1 18,6 

5,2 12,9 

4,6 7,7 

4,3 4,3 

4,0 3,1 

3,8 2,5 

2,5 0,6 
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Bilaga D – Statistiska metoder 

T-intervall 

T-student test har används för att skapa konfidensintervall. Om inget annat anges har ett 

tvåsidigt intervall och konfidensgraden 0,95 används.  

 

För en variabel skapas ett tvåsidigt intervall enligt: 
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För jämförelse mellan två variabler skapas ett tvåsidigt intervall enligt: 
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Förklaring 

 xi  = medelvärdet för variabel i. 

 t = F(a) där a är konfidensgraden, tabellvärde. 

 ni = antal mätvärden för variabel i. 

 si = den skattade standardavvikelsen för variabel i. 

 

Hypotesprövning 

Vid hypotesprövning har ensidigt, nedåt begränsat t-intervall används för två variabler 

(ensidigt test). Om inget annat anges testas konfidensgraden 0,05 med hypotesen:  

H0: µ1 = µ2 

H1: µ1 < µ2 

 

Korrelation 

För att mäta om två datamängder är beroende av varandra har korrelation används. 

Korrelationen kan variera mellan -100 % och 100 % där: 

 - 100 % motsvarar perfekt negativ korrelation  X och Y rör sig antiparallellt till 

varandra. 

 +100 % motsvara perfekt positiv korrelation  X och Y rör sig parallellt till varandra. 

 0 % motsvarar att X och Y inte har något samband överhuvudtaget, det rör sig oberoende 

av varandra. 

 

 
 

 %100
,cov

, 



YX

YX

YX


  

 

Förklaring 

  YX ,cov  = kovariansen mellan X och Y. 
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 X = standardavvikelsen för X 

 Y = standardavvikelsen för Y. 


	Abstract
	Sammanfattning
	Förord
	Innehållsförteckning
	Begrepp
	Inledning
	Bakgrund
	Syfte
	Hypotes
	Metod och avgränsningar

	Teori
	Biogas
	Anaerob nedbrytningsprocess
	Hydrolys
	Acidogenes
	Acetogenes
	Metanogenes
	Hydroklastiska metanbildare
	Acetoklastiska metanbildare
	Syntrof acetatoxidation

	Ammoniak och ammonium i rötkammare
	Kväverika substrat

	Viktiga processparametrar i en anaerob process
	Torrsubstans, organiskt material och glödrest
	Belastning och uppehållstid
	Specifik gasproduktion
	Organiska syror
	Alkalinitet och pH
	Utrötningsgrad

	Adsorption
	Katjonbytarkapacitet
	Langmuir isoterm

	Zeoliter
	Zeoliters egenskaper
	Zeoliters funktion
	Tidigare försök med zeoliter
	Zeoliten Clinoptilolite


	Material och Metoder
	Vald zeolit - clinoptilolite
	Skakförsök med zeoliter
	Tid- och jämviktsstudier
	Kapacitetsstudier
	Adsorptionsisoterm

	Rötförsök - kontinuerlig reaktor
	Substrat och näringstillsatser
	Zeoliter
	Gasproduktion
	Kultur och ympning
	Referensvärden

	Utrötningsförsök i batch
	Gasmätning
	Ymp, substrat och näringsmedium

	Analysmetoder
	Organiska syror
	pH och Alkalinitet
	Ammoniumkväve och totalkväve
	TS och VS
	Gassammansättning
	Mikroskopering
	Statistik


	Resultat och Diskussion
	Jämviktsstudie
	Kapacitetsstudie
	Syntetisk lösning
	Slamlösning
	Jämförelse mellan de olika kapacitetsstudierna

	Rötförsök - kontinuerlig reaktor
	Ammonium och ammoniak
	Gasproduktion
	Skumbildning
	TS/VS och utrötningsgrad
	pH, alkalinitet, organiska syror och metaller
	Mikroskopering
	Förslag på framtida studier

	Utrötningsförsök i batch
	Metangasproduktionen
	Förslag på framtida studier

	Diskussion kring de bägge rötförsöken

	Slutsats
	Referenser
	Bilaga A – Tidigare zeolitstudier
	Bilaga B – Data från jämviktförsök
	Bilaga C – Data från kapacitetsförsök
	Bilaga D – Statistiska metoder

