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Abstract  

The biogas process is a complex anaerobic degradation chain in which different 

microorganisms are involved. Biogas is often produced under mesophilic conditions 

(approximately 38 oC) but  thermophilic digestion (> 50 oC) is also used. 

 At Swedish Biogas in Norrköping thin stillage from ethanol production is used 

as a substrate. The high temperature of the substrate at arrival motivates an experiment of 

thermophilic digestion of distillers waste.  

The experiment was carried out at 55 oC with two continuously stirred tank 

reactors (CSTR) and with a thermophilic inocula. Biogas production of thin sillage was 

examined. Repression of high ammonia concentrations and effects of nutrient additives was 

studied. It took about 30 days before the inocula accepted the new substrate. Additions of 

process supplement KMB1 and iron chloride were used. The reactors managed an organic 

loading rate of 3 g VS / (L � day) (VS, volatile solids). The specific gas production was 0.6 �

 0.7 L / g VS and methane yield was approximately 45 %. High ammonia concentrations were 

repressed by shortening the retention time. During one period, addition of nickel chloride was 

used in one of the reactors. During this time the reactor had a slightly higher specific gas 

production compared with the reactor without nickel chloride addition. 

 Thin stillage can be used as a substrate in themophilic digestion. Before it is 

economically gainful to change the temperature at the biogas plant in Norrköping, the process 

must manage a higher organic loading rate. 

 

 

Sammanfattning 

Biogasprocessen är en komplex anaerob nedbrytningskedja där olika mikroorganismer är 

inblandade. Vanligast är att biogas produceras i mesofil rötning (cirka 38 oC), men även 

termofil rötning används (> 50 oC).  

Svensk Biogas i Norrköping använder återstoden av etanoldestillationen hos en 

närliggande etanolproducent (drankvatten) som substrat. Substratets höga temperatur vid 

leverans motiverar termofilt rötningsförsök av drankvatten. 

Försöket genomfördes i 55 oC med två kontinuerligt omrörda tankreaktorer 

(CSTR) och en termofil ymp. Biogasproduktion av drankvatten undersöktes. Sätt att hantera 

och motverka höga ammoniumhalter, samt effekter av näringslösningstillsats undersöktes. 

Det tog cirka 30 dagar för ympen att acceptera det nya substratet och då hade tillsats av 



  

processhjälpmedel KMB1 samt järnklorid använts. Reaktorerna kunde belastas med 

3 g VS / (L � dygn) (VS, volatile solids, glödförlust). Den specifika gasproduktionen var 0,6 �

 0,7 L / g VS och metanhalten ungefär 45 %. Höga ammoniumhalter motverkades genom 

förkortning av uppehållstiden. Under en period tillsattes nickelklorid i en av reaktorerna och 

under denna period hade reaktorn med nickelkloridtillsats något bättre specifik gasproduktion 

jämfört med reaktorn där ingen nickelklorid tillsattes. 

 Drankvatten kan rötas under termofila förhållanden. För att 

temperaturförändring vid biogasanläggningen i Norrköping ska var ekonomiskt försvarbart 

måste processen klara högre belastning. 
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1 Inledning 

I naturen finns det anaeroba miljöer där mikroorganismer sönderdelar organiskt material till 

metan och koldioxid. Detta sker till exempel i havsbottnar och sumpmarker samt i idisslarnas 

mag- tarmkanal. Genom att skapa liknade förhållanden kan biogas produceras även i 

konstgjorda reaktorer, där gaserna kan tas tillvara och den lagrade energin kan återanvändas 

till exempel som värme, el eller fordonsgas. Biogas, som gasen från reaktorer kallas, består 

mestadels av metan och koldioxid men även låga halter av svavelväte förekommer.  

Biogas har traditionellt producerats av slam från avloppsrening samt av olika slakt- och 

matavfall. De flesta anläggningarna drivs med mesofil rötning med rötkammartemperaturer 

runt 30-38 ºC, men det finns anläggningar med termofil rötning där temperaturen är mellan 

50 ºC och 60 ºC. 

Svensk Biogas i Norrköping producerar fordonsgas av drankvatten, en biprodukt 

från en närliggande etanolfabrik. Gasen från anläggningen kallas för gröngas, då den är 

producerad med enbart vegetabiliska substrat.  

Etanol tillverkas av spannmål med hjälp av enzymer och jäst, även bland annat 

svavelsyra används i processen. Destillationsåterstoden kallas för drank och genom 

dekantering av drank fås det tunnare drankvattnet, som består mestadels av vatten och jäst. 

Eftersom drankvatten har relativt hög temperatur (cirka 80 ºC) vid leverans till 

biogasanläggningen är det intressant att undersöka om man kan använda termofil miljö i 

biogasprocessen. 

 

2 Bakgrund 

I anaerob miljö reduceras organiskt avfall och i slutet av näringskedjan bildas biogas. 

Nedbrytningen sker i flera steg och det kvävs flera olika arter av mikroorganismer för att hela 

kedjan skall fungera. Även faktorer som temperatur, redoxpotential och pH påverkar 

processen. Förutom biogas bildas rötslam, vilket används som gödningsmedel för lantbruk. 

 

2.1 Temperatur 

Temperatur är en av de viktigaste faktorerna som påverkar mikroorganismernas tillväxt och 

överlevnad. Den optimala temperaturen varierar för olika mikroorganismer och det finns fyra 

huvudsakliga temperaturintervall: psykotrofila, mesofila, termofila och hypertermofila med 
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temperaturoptima på cirka < 15o, 39o, 60o, respektive >88 oC (Madigan et al 2006). Termofila 

organismer finns i naturen bland annat i havsbottnar, strandsediment, varma källor och i 

vulkaniska områden. Dessa miljöer är ofta mycket syrefattiga och de flesta termofila 

organismer är anaeroba (Amned &Shock 2001). 

För enskilda organismer finns det tre kardinaltemperaturer: minima, maxima 

och optima (Figur 1). När temperaturen närmar sig minima minskar reaktionshastigheten och 

transporter genom membran blir så långsamma att organismens tillväxt hämmas. När 

temperaturen ökar sker kemiska reaktioner snabbare och enzymatisk aktivitet ökar tills 

temperaturen når maximum, därefter skadas proteiner irreversibelt och organismen dör. 

Optimum är ofta nära maximum, då reaktioner sker snabbt utan att proteinerna skadas. 

(Madigan et al 2006) 

.   

 

Figur 1 Temperatur och tillväxt Miroorganismernas kardinaltemperaturer och 

tillväxthastighetens temperaturberoende (Madigan et al 2006) 

 

För optimal tillväxt och nedbrytning ska temperaturen vara konstant och inte 

fluktuera. Att få en mesofil organism att anpassa sig till högre temperatur är svårt och mycket 

tidskrävande. Olika stressituationer kan öka organismernas mutationsfrekvens och genom 

adaptiva mutationer kan organismer anpassa sig till förändrade förhållanden. (Madigan et al 

2006)  
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2.1.1 Jämvikt 

Enligt Le Châtelier�s princip påverkar temperaturen kemiska jämvikter. Neutralitet till 

exempel definieras som det pH-värde där koncentrationen av vätejoner är lika med 

koncentrationen av hydroxidjoner ([H+] = [OH-]). Dissociationskonstanter (pKa) är 

temperaturberoende. Denna temperaturberoende innebär att för vatten varierar det neurala 

pH:t så att i 25 oC är det neutralt vid pH 7,0 (koncentrationen vätejoner 1x10-7) och i 60 oC är 

det neutrala pH-värdet 6,5 (koncentrationen av vätejoner 3x10-7) (Zumdahl & Zumdahl 2000). 

Föreningar som vätesulfid (H2S, svavelväte), vätecyanid (HCN) och ammoniak 

(NH3) har en oladdad och en laddad form. Jämvikten mellan dessa former bestäms av pKa-

värden, vilka alltså är temperaturberoende. De oladdade molekylerna kan passera 

cellmembran och är i höga koncentrationer toxiska för organismer. Temperaturpåverkan på 

pKa-värden är olika för olika föreningar. För ammonium tillexempel är pKa cirka 9 i 38 oC 

och cirka 8,5 i 55 oC. (Amned & Shock 2001) 

  

2.2 Syntrofi  

För att utvinna energi och cellmaterial kan två eller flera organismgrupper samarbeta och 

bryta ned substrat som ingen av dem klarar av enskild. Detta kallas syntrofi. Ett exempel är 

nedbrytningen av butansyra (C4H7O2H) i anaerob miljö. När syran bryts ned till acetat 

(CH3COO-, etanoat) och vätgas (H2) är reaktionen energetiskt ofördelaktig under 

standardförhållanden (pH 7, 25oC, initial koncentration 1 M), men om reaktionen kopplas till 

en annan reaktion som håller vätgastrycket lågt (t.ex. metanproduktion där vätgas 

konsumeras) blir båda reaktionerna exoterma och energi kan utvinnas. (Madigan et al 2006) 

  

2.3 Anaerob nedbrytning 

Pasteur etablerade termen fermentation och definierade det som liv utan syre. Idag avses med 

fermentation biologiska processer som sker i mörkret, utan att syre eller kväve deltar i 

andningskedjan. Fermenterande organismer är antingen fakultativt, obligat eller strikt 

anaeroba. Fakultativt anaeroba kan använda syre som elektronacceptor, de obligata kan inte 

det och strikt anaeroba tolererar inte syre. Syres toxicitet för strikt anaeroba organismer beror 

på avsaknad av enzymer som katalas och superoxidas dismutas vilka oskadliggör 

syreradikaler och väteperoxid. (Gottschalk 1979). 
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I fullständig nedbrytning omvandlas substratets kol till koldioxid och 

cellmaterial. I ofullständig nedbrytning bildas en annan organisk molekyl av substratet som 

sedan fermenteras vidare av andra organismgrupper. I den ofullständiga nedbrytningen 

utvinns mindre energi än i fullständig nedbrytning (som sker i aerobmiljö). Detta medför att 

tillväxthastigheten är långsammare i anaerobmiljö. (Gerardi 2003)  

Metanproduktion är sista steget i den anaeroba nedbrytningskedjan. De 

metanproducerande organismerna använder bara acetat och vissa enkolsföreningar som 

substrat. Därför måste de organiska föreningarna brytas ned till dessa produkter innan metan 

kan bildas. Nedbrytningen är en komplex process med flera olika organismgrupper 

inblandade. Först spjälkas stora polymerer som proteiner, fetter och kolhydrater till 

monomerer, detta kallas för hydrolys. Monomererna fermenteras vidare i redoxreaktioner till 

organiska syror och alkoholer i en process kallad acidogenes. I acetogenes, som är näst sista 

fasen, bildas acetat som i sista steget omvandlas till metan (Figur 2). 
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Figur 2 Anaerob nedbrytning Den anaeroba nedbrytningskedjan anpassat efter 

Gottschalk (1979), Gerardi (2003) och Rintala (2006).  

2.3.1 Hydrolys och acidogenes 

Den anaeroba nedbrytningen börjar med hydrolys av olösliga polymerer. De stora 

polymererna kan inte tas upp av celler och nedbrytningen sker med exoenzymer. Proteiner 

spjälkas till aminosyror, polysackarider bryts ned till monosackarider och fetter omvandlas till 

fria fettsyror och glycerol. (Gerardi 2003)    

Dessa monomerer tas upp av bakterieceller och fermenteras vidare av 

endoenzymer till organiska syror och alkoholer i acidogenes. En del av monomererna 

fermenteras till föreningar som acetat och format som kan omvandlas direkt till metan av 

metanogener. En del bildar längre fettsyror och alkoholer vilka måste spjälkas vidare för att 

bli substrat för metanbildarna. (Gerardi 2003) 

Acetogenes  
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2.3.2 Acetogenes 

Reaktioner där substratet oxideras och bildar acetat samtidigt som protoner avgår och bildar 

vätgas kallas för acetogenetisk dehydrering. Under standardförhållandena är dessa reaktioner 

endoterma (Tabell I). Acetatbildningen är exoterm bara när vätgasens partialtryck är låg. 

Därför lever dessa bakterier i syntrofi med metanproducerande organismer som konsumerar 

vätgas. (Dolfing 1988) 

 

2.3.3 Metananogenes 

Det sista steget i den anaeroba nedbrytningen utförs inte av bakterier utan alla kända 

metanproducerande organismer tillhör domänen Archae och är strikt anaeroba. Dessa 

metanbildande Archae har speciella enzymer som möjliggör metanproduktionen. (Gottschalk 

1979)  

Bland andra finns det tre olika enzymer som innehåller nickel. Faktor 430 är 

involverad i sista steget i metanbildningen. Föreningen är en tetrapyrrol-ring med en central 

nickelatom. Även hydrogenas och CO dehydrogenas är nickelinnehållande enzymer hos 

metanproducerande organismer. (Gottschalk 1979)  

Metanbildning sker till 70 % från acetat (figur 3), andra substat är 

enkolsföreningar som: koldioxid, format, metanol och metylaminer. (Gottschalk 1979) Metan 

bildas genom stegvis reducering av kol. Om man utgår från koldioxid sker metanformationen 

via formyl, metylen, metyl och slutligen metan. I reaktionskedjan reduceras kolet från 

oxidationstal +IV i koldioxid till -IV i metan. Föreningarna existerar inte som fria 

intermediärer utan hela reaktionskedjan sker med enzymbundet substrat. Det finns flera olika 

enzymer och bärarmolekyler som är involverade i reaktionerna. (Madigan et al 2006)  

Kolets genomsnittliga oxidationstal i det ursprungliga substratet (proteiner, 

sockerarter, fetter) bestämmer biogasens sammansättning med avseende på fördelningen 

mellan koldioxid och metan. Ett reducerat substrat ger större andel metan, så att fetter och 

metanol (oxidationstal cirka -II) ger biogas med 70-80 % metan. (Schink 1988).  
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Figur 3 Metanformationen är en enzymatisk reaktion Översikt av reaktionsvägar i 

metanbildning från acetat. Reaktionerna är stegvisa reduceringar av substrat, där 

flera olika enzymer och bärarmolekyler är involverade (indikeras inte i figuren). 

(Madigan et al 2006) 

 

2.3.4 Energiomvandling 

Celler utvinner energi och byggmaterial från nedbrytningen. Energi lagras i form av 

adenosintrifosfat (ATP) som bildas i direkt samband till nedbrytningsstegen i en 

substratnivåfosforylering eller i elektrontransportkedjan. Substratnivåfosforyleringar är 

typiska för fermenterande bakterier, medan metanogener vekar bilda ATP endast i 

elektrontransportkedjan. (Madigan et al 2006) 

Fermentativa organismers substrat kan variera mycket, men Gibbs fria energi 

som är kopplat till reaktionerna är bara lite negativt, eller till och med positivt för vissa 

reaktioner om de sker under standardförhållanden (Tabell I). Därför är tillväxten av de 

fermentativa organismerna långsam och mängden bildade fermentationsprodukter är stor. 

(Gottschalk 1979). 

 

 

 

 

 

 

 

CH3COO- CH3CO
CH3 CH4 

CO2 HCO  Enzym

 Enzym

 Enzym
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Tabell I Gibbs fria energi kopplat till reaktioner i aerob- och anaerobnedbrytning. Först 

aerob förbränning av metan till koldioxid och vatten, sedan anaeroba nedbrytningen 

av butanat till acetat, vätgas och protoner därefter anaerob metanbildning från 

koldioxid och vätgas (reaktionen är kopplat till föregående reaktionen i syntrofi) Sist 

anaerob metanbildning från acetat.  

Reaktion ∆G0� (kJ / mol) 

**CH4 + 2O2 ! CO2  + 2H2O -801 

*CH3CH2CH2COO- + H2O ! 2CH3COO- + H+ + 2 H2  +48,1 

***4 H2 + CO2 ! CH4 + 2 H2O -130,4 

***CH3COO- + H+ ! CH4 + CO2 -32,5 

***Vogels et al 1988, *Gottschalk 1979, ** Zumdahl & Zumdahl 2000 

 

Nedbrytningen av glukos i aerob miljö (C6H12O6 + 6O2 ! 6 CO2 + 6H2O) ger 

maximalt 38 ATP molekyler (variationer mellan olika mikroorganismer och miljö) medan 

nedbrytningen i anaerob miljö (C6H12O6 ! 3 CH4 + 3 CO2) ger cirka 5 till 6 ATP molekyler 

som skall delas med två eller tre olika organismgrupper. (Schink 1988) 

ATP bildningen i elektrontransportkedjan kräver en molekyl som tar emot 

elektroner (reduceras) och fungerar som elektronacceptor. Även i anaerob respiration måste 

en elektronacceptor transportera elektronerna från cellen. Elektornacceptorn varierar med 

avseende på fysikalisk tillgänglighet, enzymatisk tillgänglighet och miljöns redoxpotential. 

Redoxpotentialen bestämmer den ordningen som de tillgängliga molekylerna används. Vid 

redoxpotentialer > + 50 mV är nedbrytningen aerob och syre är elektronacceptor därefter med 

sjunkande redoxpotential används nitrit, sulfat, organiska molekyler (syror och alkoholer) och 

slutligen koldioxid. I fermentationer är det just koldioxid och organiska molekyler som är 

elektronacceptorer och transporterar elektronerna från cellen. För att metanbildning skall 

kunna ske måste redoxpotentialen vara < -200 mV, men i en blandkultur kan inte 

metanbildande organismer växa förrän redoxpotentialen är -300 mV. (Gerardi 2003)  

2.4 Metanproduktion i rötkammare 

I en rötkammare brukar diverse parametrar övervakas och ibland förändras för att uppnå 

bättre gasproduktion och utrötningsgrad. Även störningar i processen kan upptäckas och 

möjligtvis motverkas. Parametrar som påverkar processen är substrat, uppehållstid, belastning 

och temperatur.  
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2.4.1 Substrat, dess sammansättning och näringsinnehåll 

I en stabil rötkammare finns det balans mellan de olika organismgrupperna. Förhållanden 

mellan grupperna beror på substratet som används. Vid byte av substrat måste en ny jämvikt 

ställa in sig innan systemet är stabilt. Även stora och plötsliga variationer i belastning 

påverkar balansen mellan grupperna. Därför måste alla förändringar göras långsamt och 

stegvis, så att organismerna hinner anpassa sig till de förändrade förhållandena. (Leitão et al 

2006) 

Både fermenterande och metanproducerande organismer kräver kväve och 

fosfor för tillväxt. Den tillgängliga formen av fosfor och kväve är ortofosfat respektive 

ammonium. För att försäkra sig om dessa ämnen finns i tillräckliga halter i rötkammaren kan 

halterna i utgående slam mätas. De i litteratur rekommenderade koncentrationerna är minst 

5 mg / L ammonium och 1 � 2 mg / L ortofosfat (Gerardi, 2003). För höga ammoniumhalter 

orsakar inhibering i metanproduktion (Gerardi 2003Yen & Brune 2007,).  

Substratets kol-kväve kvot (C/N) påverkar organismernas tillväxt och 

gasproduktion. Den rekommenderade kvoten är 20-25/1 för optimal gasproduktion, även om 

det finns olika åsikter mellan olika forskargrupper. (Gerardi 2003, Yen & Brune 2007). Vid 

mycket lägre kvot finns det risk att ammonium ackumuleras i reaktorn och inhiberar 

metanbildarna vilket leder till att koncentrationerna av organiska syror stiger. Låga C/N-

kvoter kan höjas genom att tillsätta mer kolhaltigt substrat. (Yen & Brune 2007)  

Eftersom metanbildande organismer har speciella enzymer, är deras behov av 

spårämnen annorlunda jämfört med andra organismer. Metanbildande enzymer kräver bland 

annat nickel, kobolt, järn och sulfid för funktion. Behovet av nickel är unikt för metanbildarna 

och det har visat sig att brist på nickel försämrar metanbildningshastigheten. Behovet av järn 

är relativt högt och för att järnet skall kunna upptas måste det vara löst. Sulfid är den 

huvudsakliga svavelkällan för organismerna, andra svavelkällor är cystein och metionin. 

Problemet med sulfid är att höga halter är toxiska för organismerna och att sulfiden fäller ut 

nödvändiga spårelement (Gerardi 2003). Dessutom orsakar svavelföreningar korrosion och 

luktproblem. Sulfat som tillträder reaktorn omvandlas till sulfid på metanproduktionens 

bekostnad (bättre elektronacceptor). Höga sulfidhalter kan motverkas genom tillsatts av lösta 

järnjoner. (Wilkie et al 2000) 

Försök där hundfoder användes som substrat har visat att även om substratet är 

näringsmässigt komplett är det inte säkert att spårämnen är tillgängliga för organismerna. 

Både i termofila och mesofila reaktorer erhölls bättre gasproduktion efter tillsats av kalcium-, 
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järn-, kobolt- och nickelklorid (CaCl2, FeCl2, CoCl2, NiCl2) med koncentrationerna 500, 10, 1 

och 1 mg / L. (Kim et al 2002) 

 

2.4.2 Uppehållstid och belastning 

Uppehållstid är den genomsnittliga tiden en partikel tillbringar i reaktorn. Eftersom anaeroba 

organismer har förhållandevis lång reproduktionstid rekommenderas inte uppehållstider som 

är kortare än tio dagar. Vid korta uppehållstider riskeras en utarmning av mikroorganismer i 

reaktorn; detta kallas för hydraulisk överbelastning (hydraulic overloading). Uppehållstiden 

påverkar organiska syrornas omvandling till gas, men längre upphållstid ger inte alltid bättre 

reduktion av organiska syror.(Gerhardi 2003) 

I ett mesofilt rötförsök där matavfall och avloppsslam samrötades, har bästa 

resultat (avseende på metanhalt och specifik metanproduktion) uppnåtts med uppehållstid på 

13 dagar. Både kortare (10 dagar) och längre (16 och 20 dagar) uppehållstider gav sämre 

resultat i förövrigt lika reaktorer. (Heo et al 2004) Detta visar att den optimala uppehållstiden 

varierar beroende på reaktoruppsättning, belastning och det organiska materialet som ska 

rötas. 

Belastning är en annan viktig faktor som påverkar stabiliteten i reaktorn och 

gasproduktionen. Belastning är mängden organiskt (nedbryningsbart) material som tillförs i 

reaktorn och beräknas som andelen VS (volatile solids) per reaktorvolym och dygn 

(g VS / (L � dygn)).  

I en stressad kultur, orsakad av till exempel för hög belastning, kan organiska 

syror ackumuleras på grund av att i hydrolys och acidogenes produceras mer syror än i 

acetogenes och metanogenes omvandlas till metan. Detta kan leda till att mindre fördelaktiga 

nedbrytningsvägar används och kvoten mellan acidogener (syraproducenter) och metanogener 

förändras. Samtidigt kan koldioxid och vätgashalter stiga, då metanogener inte konsumerar 

dem. Stigande vätgashalter påverkar acetogener negativt. (Leitão et al 2006) När halten av 

organiska syror stiger minskar reaktors buffertkapacitet och pH sjunker, samtidigt som de 

ackumulerade organiska syrorna förångas allt mer. Höga halter av organiska syror minskar 

även ytspänningen. Vid lägre ytspänning kan gaser och förångade organiska syror fångas på 

vätskeytan och bilda bubblor som bildar skum. (Gerardi 2003)  
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2.4.3 Processövervakning 

Det finns flera parametrar som indikerar tillståndet i reaktorn. De viktigaste är gasproduktion, 

koncentrationen av organiska syror, buffertkapacitet (alkalinitet), pH och utrötningsgrad. 

Uppföljning av ammoniumhalter är viktiga på grund av ammoniumets toxicitet.  

 

Organiska syror 

Om koncentrationen av organiska syror ökar indikerar det att hydrolys och acidogenes sker 

snabbare än metanproduktion. Detta kan ge processtörningar, bland annat skummning.  

 

Alkalinitet 

Alkalinitet är ett mått på reaktorns buffertkapacitet vilket håller pH:t stabilt. Reaktorns 

alkalinitet byggs upp genom nedbrytning av katjoniska polymerer som proteiner, även löst 

koldioxid (HCO3) ger upphov till alkalinitet. Buffertkapacitet försämras av organiska syror. 

Reaktorns alkalinitet kan ökas genom att tillsätta karbonat- eller hydroxidjoner eller 

ammoniumsalter. (Gerardi 2003) 

 

pH 

Metanproduktion slutar om pH understiger 6,2 (Gerardi 2003). Biogasreaktorer har ett 

effektivt buffertsystem vilket gör att stora skiftningar i pH oftast sker först efter att man har 

sett andra tecken på instabilitet (ackumulering av organiska syror och/eller minskning i 

alkalinitet). (Gerardi 2003)  

 

Ammonium 

Även om ammoniumjoner är nödvändiga för bakterietillväxt så är fri ammoniak (NH3) toxiskt 

för organismerna. I vattenlösning är ammonium och ammoniak i jämvikt, vilket regleras 

främst av pH men även temperatur. Jämvikten förskjuts mot ammoniak när temperaturen 

ökar. (Amned & Shock 2001). Ammoniumhalter som är högre än 50 mg / L inhiberar 

metanbildningen.(Gerhardi 2003) Organismernas ammoniumtolerans kan öka genom 

adaptation. (Gerhardi 2003, Sung & Liu 2003) 

Det finns olika sätt att motverka höga ammoniakhalter. Kortvariga lösningar kan 

vara att sänka pH eller temperatur i reaktorn. Då kommer jämvikten vara mer förskjuten mot 

ammonium. Man kan påverka ammoniumkoncentrationen mer varaktigt genom att tillsätta 

mer kolhaltigt substrat och därmed justera en eventuellt låg C/N-kvot, vilket förbättrar 

reaktorns kapacitet (Yen & Brune 2007). Reglering av uppehållstid påverkar omsättningen i 
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reaktorn och genom förkortning av uppehållstid kan ammoniumkoncentrationen minskas 

genom en utspädning av reaktorslam.  

 

Torrsubstans / Glödförlust (TS/VS) och utrötningsgrad 

Förändringar i TS och VS kan vara en indikation av en riskerande hydraulisk överbelastning. 

Torrsubstans (TS) är andelen rötslam (uttryckt i %) som återstår efter torkning i 105 oC och 

glöförlust (VS, volatile solids) är andelen TS som försvinner i glödgning i 550 oC (VS 

uttrycks i % av TS). Förenklat kan man säga att det biologiskt nedbrytningsbara materialet är 

VS fraktionen. 

Utrötningsgrad är mått på hur effektivt reaktorn omsätter det tillsatta substratet 

till gas. Utrötningsgraden brukar anges som massan av VS som försvinner i reaktorn och 

uttrycks i % enligt: 

massa VS i tillsatt substrat � massa VS i rötslam 

massa VS i tillsatt substrat 

 

2.4.4 Mesofil vs termofilprocess 

De flesta kemiska reaktionerna går snabbare vid ökande temperatur (inom ett visst intervall). I 

termofila reaktorer är aktiviteten 25 � 50 % högre än i mesofila, därför kan termofila system 

ha högre belastning och kortare uppehållstid. Driftkostnader kan vara högre om processen 

drivs i hög temperatur. (Gerardi 2003) Men i anläggningar, vars substrat består av blandat 

avfall hygieniseras substratet i 70 oC innan det tillsätts i rötkammaren och därmed är 

substratet redan uppvärmt och ökningen i driftkostnader handlar främst om upprätthållandet 

av rätt temperatur. 

Temperaturen påverkar oskadliggörandet av patogener som kan finnas i 

substratet. T90 (decimation destruction time, tiden som krävs för att reducera 90 % eller en 

logaritmisk enhet av synliga kolonier) är i storleksordningen timmar i termofil rötning och 

dagar mesofil rötning. (Sahlström 2003) Metanproducerande organismer är känsliga för 

skiftningar i temperatur och för termofila kulturer ska skiftningar vara mindre än ±1oC per 

dag och för mesofila kulturer ±2-3 oC per dag. (Gerardi 2003) 

Mikrofloran skiljer sig mellan termofila och mesofila kulturer. I reaktorer som 

drivs i 30 � 39 oC har man sett att mikroorganismer har mycket högre diversitet jämfört med 

reaktorer som drivs i högre temperaturer. Det finns skillnader även i dominerande grupper och 

deras fylogenetiska tillhörighet. Trots dessa divergenser i mikrofloran har en process i 35 oC 
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och en i 55 oC samma kapacitet med avseende på utrötningsgrad och metanproduktion. 

Skillnader finns i degraderingen av specifika organiska föreningar (t.ex. fenoler) där, den 

mesofila kulturen har bredare kapacitet att degradera olika organiska föreningar. (Levén et al 

2006) De termofila organismerna har längre reproduktionstid och den endogena dödligheten 

är högre, vilket gör att populationen ökar långsamt. (Gerardi 2003)  

I termofil rötning kan koncentrationen av organiska syror vara förhöjda jämfört 

med rötning i lägre temperatur. Detta antyder en snabb hydrolys och acidogenes och/eller en 

långsammare metanproduktion. (Kim et al 2002, Gerardi 2003). Höga halter av organiska 

syror kan även bero av kortare uppehållstid i termofila reaktorer.  

Svårigheten att starta ett termofilt system kan vara avsaknaden av lämplig 

termofil ymp som accepterar aktuellt substrat. En mesofil ymp kan användas även för att 

starta en termofil reaktor (Wilkie et al 2000). Man har undersökt mesofila kulturens 

anpassning till högre temperaturer och det har visat sig att kulturen anpassar sig snabbare till 

den nya temperaturen om man gör förändringen i ett steg (från 37 oC till 55 oC direkt) jämfört 

med en stegvis temperaturförändring (5 oC i taget). (Bu�ková et. al 2005)  

Jämförelse mellan olika uppsättningar av mesofila och termofila processer visar 

att en termofil reaktor utan omrörning har högst gasproduktion, tål högst organiskt belastning 

och även har låga halter av organiska syror i utgående rötslam (Kim et al 2002). Bra resultat 

utan omrörning beror antagligen på närhet mellan vätgasproducenter och -konsumenter 

(möjliggör bra syntrofi). Det har visat sig att i risfält ökar metanproduktionen från koldioxid 

och vätgas (samtidigt som produktionen från acetat minskar) med ökande temperatur, så att 

vid 50 oC produceras nästan all metan från koldioxid och vätgas (Conrad, 2002). Om liknande 

gäller för biogasreaktorer blir närhet (och syntrofi) ännu viktigare faktor med ökande 

temperatur. En annan fördel med reaktoruppsättning utan omrörning är att mindre syrgas 

löses in i reaktorslam, och även den höga temperaturen i sig minskar syrets löslighet i 

slammet. Låga halten av organiska syror i utgående rötslam antyder att halterna är beroende 

även av andra faktorer än enbart temperatur.  

En annan studie jämför rötning av destillationsåterstod i olika temperaturer 

mellan 35 oC och 55 oC. Där har bäst biogasproduktion och störst andel metan uppnåtts i 

50 oC och bäst utrötningsgrad i 55o C. (Banerjee & Biswas 2004) 

Fördelen med termofil rötning där substratet är destillationsåterstod är dess höga 

temperatur vid destillationens slut och därmed mindre behov av avkylning. När resultat från 

olika undersökningar jämförs verkar utrötningsgraden och metanproduktionen vara något 

lägre i termofila processer, men detta kan påverkas av variationer i substratet och 
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försöksuppsättning i olika undersökningar. På grund av högre belastning kan reaktorernas 

storlek reduceras. (Wilkie et al 2000) 

Koldioxid och vätesulfid har mycket högre löslighet i vatten än metan och 

vätgas. (Amed & Shock 2001) Allmänt kan man säga att gasernas löslighet i vatten minskar 

med ökande temperatur (i intervallet 0-100 oC). Detta gäller även koldioxid och metan 

(Zumdahl & Zumdahl 2000). Vid högre temperaturer kan därför biogasproduktionen öka men 

även andelen koldioxid ökar. Man har även sett att från termofila processer kan lite vätgas 

(H2) finnas i biogasen. (Gallert & Winter 1997) 

 

2.5 Svensk Biogas i Norrköping  

Drankvatten rötas till biogas och biogödsel i Norrköping idag i en mesofil process. 

Anläggningen startades i januari 2007. Förutom drankvatten kan även spannmål och 

spannmålsavrens ingå i substratet.  

De tidigare av Tekniska Verken i Linköping genomförda mesofila rötförsök 

med drankvatten visar att motsvarande process har kunnat belastas med cirka 

6 g VS / (L � dygn), med uppehållstiden 30 dagar. Den specifika gasproduktionen var då cirka 

0,61 L / g VS och biogasens metanhalt var 50 %. 1 

Både i de tidigare genomförda laboratorieförsöken och fullskalanläggning 

används processhjälpmedel KMB1 och järnkloridtillsats (PIX211).1  

Biogödsel från anläggningen i Norrköping är kravmärkt.  

                                                
1 Tekniska Verken i Linköping, Interndokument, opublicerat 
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2.6 Frågeställning 

Syftet med detta arbete är att undersöka om det är möjligt att producera biogas av drankvatten 

i termofil rötning och huvudsakligen besvara följande frågor: 

Kan drankvatten rötas i termofil miljö? 

Hur hårt kan den termofila kulturen belastas? 

Hur kan eventuella toxiska effekter orsakade av höga ammoniumhalter motverkas? 

Vilken sammansättning har den bildade gasen? 

Vilken uppehållstid ger stabilast rötningsprocess?  

Behövs tillsats av näringslösningar? 

Kommer det att produceras mer metan i termofil rötning än i mesofil rötning? 

 

3 Material och metoder 

3.1 Ymp och reaktoruppsättning 

En termofil ymp från biogasanläggningen vid Kungsängens gård i Uppsala användes. 

Försöket var uppsatt som ett semikontinuerligt försök med en kontinuerligt omrörd 

tankreaktor (CSTR) (Figur 4). Två reaktorer användes i försöken och de betecknades TD1 och 

TD2. 

Rektorerna hade totalvolymen 5 L och den aktuella vätskevolymen var 3 L. 

Omrörningen skedde med en bladomrörare.      

Substrat tillsattes och rötrest togs ut en gång per dygn med en 100 ml spruta.    
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Figur 4 Rötkammare och gasmätare Bokstäverna i figuren avser rötkammare och 

siffrorna gasmätare. A = Omröraren och vattenlåset, B = vätskenivå, 

C = gummikorkar, D = rör för gasutgång, försedd med en ventil, E = rör för 

substrattillsättning, F =gasledning mellan rötkammare och gasmätare. 1 = anslutning 

för gasingång till gasmätaren, 2 = monitor för räknaren, 3 = vätskenivån, vilket 

varierade när gas tillkom till mätaren, 4 = anslutningsrör till omgivande atmosfär 5= 

flottör, vilket följde vätskenivån och gav utslag till räknaren, 6 = en cylinder inuti 

gasmätaren, vilket delade mätaren till två delar och möjliggjorde tryckskillnaden i 

gasmätaren. (Figuren är inte skalenlig)  

3.2 Temperatur och substrat 

Försöket genomfördes i 55 oC. Reaktorerna var placerade i ett vattenbad vars temperatur 

mättes dagligen med en sprittermometer. Temperaturen inne i reaktor kontrollerades ett par 

gånger under försöket. 

Drankvatten från Agroetanol i Norrköping användes som substrat. Drankvattnets 

TS-halt var ungefär 10 % och VS-halten cirka 90 % av TS. För att belastningen skulle bli 

exakt den eftersträvade analyserades TS/VS-halt vid varje leverans och därefter beräknades 
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mängden drankvatten som motsvarade önskad belastning. Substratets pH var cirka 4. 

Belab AB (Norrköping, Sverige) gjorde en elementanalys av drankvatten (Tabell II) och dess 

C/N kvot var cirka 8.  

Drankvattnets nickelhalt var under detektionsgränsen (0,0 mg / L) vid en analys 

genomförd av Tekniska Verken i november 2005.  

 

Tabell II Elementkomposition av drankvatten Värden anges i % av TS. Analys 

genomfördes av Belab AB (Norrköping, Sverige) i mars 2007.    

 
 TS C N C/N O H S 

Drankvatten 86,4 32,1 4,1 7,8 45,2 9,5 0,96 

 

3.3 Uppehållstid och belastning 

Uppehållstider reglerades genom att ändra mängden uttaget rötrest. För att bibehålla konstant 

volym i reaktorerna tillsattes kranvatten i substratet om mängden uttaget rötrest var större än 

mängden tillsatt substrat.  

 

Reaktorernas belastning beräknades och anges som g VS / (L · dygn). 

   

3.4 Processövervakning 

Följande kontroller och analyser gjordes löpande under försöket för att följa tillståndet i 

reaktorerna:  

3.4.1 Gasproduktion och gassammansättning 

Total- och specifikgasproduktion 

Den totala gasproduktionen mättes dagligen med en gasmätare (Figur 4), som registrerade 

skillnader i vätskenivå orsakade av tryckskillnader. Gas från en reaktor leddes till en cylinder 

inuti gasmätaren vilket resulterade en sjunkning av vätskenivån innanför cylindern, samtidigt 

som vätskenivån i själva gasmätaren steg. En flottör följde vätskenivån i gasmätaren och gav 

en signal till en räknare vid en viss nivå. Eftersom gasmätaren var ansluten till den omgivande 

atmosfären släpptes en del av gasen ut efter ett tag och vätskenivåerna återställdes till de 
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ursprungliga. Mängden gas som krävdes för ett utslag i räknaren var konstant och därför 

kunde den totala gasmängden beräknas från antal utslag i räknaren.  

Gasmätarna kalibrerades cirka en gång i månaden och i samband med 

kalibreringen växlades mätarna (förutom vid sista kalibreringen) så att den som hade varit 

kopplat till TD1 kopplades till TD2 och vice versa. Vid kalibrering av gasmätaren pumpades 

gas till mätaren med konstant flöde under cirka ett dygn. Tiden det tog för räknaren att 

komma upp till ett visst antal utslag noterades vid två tillfällen under kalibreringen. Flödet till 

gasmätaren mättes och gasvolymen som krävdes för att få ett utslag i mätaren beräknades.  

Den specifika produktionen beräknades från den totala gasvolymen och aktuella 

belastningen som L gas / g VS .  

 

Gassammansättning 

För metanhaltanalys kunde prov tas ut på två olika sätt; som stickprov respektive 

samlingsprov. Ett stickprov togs direkt från rötkammaren cirka ett dygn efter 

substrattillsättning. Vid �samlingsprov� samlades gas i en ballong under ett dygn utan att 

störa miljön i rötkammaren genom uttag av rötrest eller tillsättning av substrat. Ledningen till 

ballongen kopplades till ventilen i rötkammaren (D i Figur 4), vilket kolliderade med 

ledningen till gasmätaren och därmed uteslöt mätningen av den totala gasproduktionen. 

Metanhalt mättes cirka en gång per vecka. Det fanns två olika sätt att analysera 

metanhalt: med gaskromatografi och med en digital gasmätare. Gaskromatografiska 

metanhaltanalyser gjordes med en Hewlett Packard 5880A gaskromatograf med en poraplot T 

kolonn (temperaturprogrammet 150/80/150 oC) och kvävgas (N2) som bärgas (flödet 

30 ml / min), och en FID detektor med luft och vätgas (H2) (flödet 250 ml / min respektive 

30 ml / min). 

Den digitala gasmätaren analyserade kompositionen av gasblandningen med 

avseende på metan, koldioxid, syrgas (O2) och svavelväte. De digitala analyserna gjordes med 

instrument från Geotechnical instruments, modell GA94A gasanalyser. Instrumentet kunde 

användas endast för samlingsprover. Mätosäkerheten var större i mätningar genomförda med 

det digitalainstrumentet jämförd med mätningarna med gaskromatorgrafiska metoder.  

Vätgashalt analyserades en gång från ett samlingsprov med Shimadzu 

gaskormatograf GC8A med en 3 m / 2 mm Alltech #8011/2 kolonn, och argon (Ar) som 

bärgas (temperaturprogrammet 100/80/100 oC och spänning 80 mA) utrustad med en FID 

detektor. Vid alla gaskromatografiska analyser analyserades provet två gånger för att minska 

risken för fel vid injicering. Alla gaskromatogafiska analyser har genomförts på Tema Vatten 
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på Linköpings Universitet. Gaskromatografiska metanhalts mätningar har huvudsakligen 

genomförts av Tekniska Verkens personal. 

 

3.4.2 Organiska syror, alkalinitet och pH 

Koncentrationer av organiska syror mättes två till fem gånger i veckan beroende av 

reaktorernas stabilitet samt utförda eller kommande förändringar. Analyserna gjordes med en 

spekrofotometrisk metod från HACH n 8196, modifierad efter egen metodutveckling 

(Laboratoriet på Tekniska Verken, Linköping). I metoden anges koncentrationen av organiska 

syror i mg acetat / L (mg HAc / L), eftersom metoden kalibrerades med en acetatreaktion. 

Reaktorernas alkalinitet mättes en gång i veckan. Analyserna genomfördes enligt 

svenskstandard SS EN ISO 9963 del 2, då alkalinitet bestäms som karbonatalkalinitet 

(mg HCO-
3 / L).  

Mätningar av pH gjordes flera gånger i veckan beroende av reaktorernas 

stabilitet samt utförda eller kommande förändringar. Mätningarna gjordes med en multical pH 

meter från WTW utrustad med en single pore elektrod från Hamilton. Alla pH mätningar 

genomfördes i 25 oC.  

Enligt standard mäter man pH i 25 oC. På grund av pKa:s temperaturberoende 

avspeglar de mätta värden inte riktigt förhållanden i 55 oC.  

 

3.4.3 Torrsubstans, glödförlust (TS/VS) och utrötningsgrad 

Rötrestens TS- och VS-halter bestämdes en gång i veckan. Substratets TS- och VS- halter 

analyserades vid varje leverans. Analyserna genomfördes enligt svenskstandard SS 028113.   

Utrötningsgrad beräknades efter analyserna av rötrestens och substratets TS/VS halt, enligt 

kapitel 2.4.3.  

3.4.4 Kjeldahlkväve och ammoniumkväve, totalfosfor och ortofosfat 

Kväve- och fosforkoncentrationer analyserades med cirka 14 dagars mellanrum. 

Kvävehalter analyserades som Kjeldhal-kväve med Tectors analysmetod för Kjeltec 

AN300Sv 1999-04-09 version 2 och ammoniumkvävets koncentration analyserades med 

FOSS tectors analysmetod för Kjeltec application sub note 3502.  

Totalfosfor och ortofosfat analyserades enligt svensk standard SS EN-ISO 

6878:2005. (Analyserna genomfördes av Tekniska Verkens personal) 
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3.4.5 Processhjälpmedel och spårämnen 

Processhjälpmedlet KMB1 och järnklorid (PIX211 och PIX211A) framställda av Kemira 

(Helsingborg, Sverige) användes i försöken. Järnkloriden innehöll både Fe2+ och Fe3+-joner, 

lösta i saltsyra. PIX211A hade högre koncentration av saltsyra (pH < 0) än PIX211 (pH 0,2 -

 0,6). Enligt tillverkaren lämpade sig PIX211 produkterna bra för svavelvätebekämpning  

En lösning av nickelklorid hexahydrat (NiCl2x6(H2O)) med koncentrationen [Ni2+] 

100 mg / L   användes vid tillsats av nickel.   

Koncentrationer av processhjälpmedel och metaller i rötresten analyserades en 

gång i månaden enligt svensk standard SS-EN ISO 11885 utgåva 1 och uppslutning standard 

SS 02 81 50. Metoden är en ICP-AES (inductively coupled plasma atomic emission 

spectroscopy). (Analyserna genomfördes av Tekniska Verkens personal.)  

Efter att man hade introducerat processhjälpmedel, PIX211 och nickel i reaktorn 

gjordes doseringar löpande två gånger i veckan för att hålla koncentrationerna inom 

riktvärden.  

Vid pH justering användes följande karbonatsalter: 

Kalciumkarbonat (CaCO3), kalciumhydroxid (Ca(OH)2), natriumkarbonat 

(Na2CO3), natriumvätekarbonat (NaHCO3) och kaliumvätekarbonat (KHCO3)   

 

4 Resultat 

Här redovisade resultat gäller för försök som pågick i 103 dagar. I den muntliga 

presentationen kan ytterligare resultat komma att redovisas.  

4.1 Ymp och reaktoruppsättning 

Hela försöket genomfördes med samma ymp och reaktoruppsättning. Vid hämtning av ympen 

doserades rötslam till två 10 liters plastdunkar direkt från rötkammaren i Kungsängens gård, 

Uppsala. Transporten till Linköping skedde direkt därefter och ympen förvarades i dunkarna i 

en föruppvärmd kylväska. Korkar öppnades ett par gånger under transporten för att minska 

risken för övertryck. Direkt vid ankomsten till Linköping hälldes 3 L ymp i vardera reaktorn, 

TD1 och TD2, vilka placerades i det 55 oC varma vattenbadet.  
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4.2 Temperatur och substrat 

Vattenbadets temperatur var relativt stabil och variationerna var < 1 oC / dag. Temperaturen 

inne i reaktorerna var den samma som i vattenbadet vid mättillfällena med variation på 

± 0,5 oC. 

Endast drankvatten användes som substrat under hela försöket. 

4.3 Uppehållstid och belastning 

Från början var uppehållstiden ( Figur 5) lång (>100 dagar) och mängden uttagen rötrest 

motsvarade behovet av material för att genomföra analyserna. Dag 10 ändrades 

uppehållstiden till 15 dagar i TD1 och 20 dagar i TD2. Dag 20 återgicks till den långa 

uppehållstiden (>100 dagar). Därefter berodde uppehållstiden i TD1 enbart av mängden 

tillsatt substrat, så att när belastningen förändrades och / eller mängden tillsatt drankvatten 

ändrades (mängden kan variera utan att belastningen ändras eftersom varje leverans har olika 

TS/VS-halt) ändrades även uttaget av rötrest. I TD2 förkortades uppehållstiden åter till 20 

dagar dag 76.   

De första 30 dagarna belastades reaktorerna (Figur 5) med 1 g VS / (L · dygn) 

med några undantag. Efter dag 34 ökades belastning en gång i veckan med 

0,5 g VS / (L · dygn), så att dag 56 hade båda reaktorerna belastningen 3 g VS / (L · dygn). 

Efter dag 58 minskades belastningen, först i TD2 senare även i TD1. Dag 89 höjdes 

belastningen åter till 3 g VS / (L · dygn).  
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Figur 5 Reaktorernas uppehållstid och belastning under försöket.  

Enheter: A = g VS / (L ·  dygn), B =  dagar.  
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4.4 Processövervakning 

4.4.1 Gasproduktion och gassammansättning 

Från början var gasproduktionen under 0,3 L / g VS, men efter dag 33 stabiliserade den sig 

runt 0,6 - 0,7 L / g VS (Figur 6). Även den dagliga variationen i gasproduktionen var liten 

mellan dag 69 till dag 96, då variationen ökade igen. 
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Figur 6 Den specifika gasproduktionens veckomedelvärden i TD1 och TD2. 

Felstaplarna avser dagliga variationen i veckomedelvärdet med en 

standardavvikelse. Enhet: A = L / g VS.  

 

Gassammansättningen och metanhalterna varierade under försöket (Appendix 

A). Under de 30 första dagarna var metanhalterna runt 20 % i båda reaktorerna. Därefter var 

stickprovernas metanhalt i genomsnitt 53 % i båda reaktorerna och metanhalterna från 

samlingsprover var i genomsnitt 46 % i TD1 och 44 % i TD2. TD2:s metanhalter hade större 

spridning i både stick- och samlingsprover. 

Två tillfällen då digitalmätare användes kunde även svavelvätehalter avläsas 

från samlingsprover (dag 56 och 65). I TD1 var värden mellan 40 och 50 ppm svavelväte och 

i TD2 var halterna runt 25 -30 ppm. I samband med dessa mätningar kunde även syre- och 
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koldioxidhalter avläsas. Syrehalterna var cirka 2 % i TD1 och 4 % i TD2, koldioxidhalterna 

var ungefär 35 % i båda reaktorerna.   

Vätgashalt analyserades försökets dag 56. Halten var mycket låg och resultat 

redovisas ej.  

 

4.4.2 Organiska syror, alkalinitet och pH 

Koncentrationen av organiska syror (Figur 7) ökade kraftigt mellan dag 1 och 26 och steg från 

1500 mg / L till över 8000 mg / L. Därefter sjönk halterna snabbt och stabiliserades på en nivå 

under 1000 mg / L. En moderat stigning av de organiska syrornas koncentration inträdde dag 

62 och därefter stabiliserades halterna på något högre nivå än tidigare (3000 mg / L). Dag 89 

började halterna öka igen, men dag 103 hade TD2 åter stabiliserat sig till något högre nivå 

(3500 mg / L), medan i TD1 hade en fortsatt ackumulation av organiska syror.  

Alkaliniteten (Figur 7) sjönk under de första 20 dagarna, ökade därefter och 

stabiliserades i TD1 i en jämn nivå som behölls under resten av försöket. I TD2 avtog 

alkalinitet även efter dag 76.  
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Figur 7 Utvecklingen av halter av organiskasyror och alkalinitet i TD1 och TD2. 

Enhet: A =  mg HAc / L, mg CO3 / L 

 

Även pH-värdet sjönk under de första 20 dagarna. Dag 19 hade pH sjunkit till 

5,9. Genom tillsats av karbonatsalter under dag 19, 20 och 22 justerades pH till cirka 6,7. 

Därefter ökade pH-värdet och stabiliserades runt 8,1 (Figur 8).  
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Figur 8 pH värdet i TD1 och TD2 under försöket. Enhet: A = pH 

4.4.3 Torrsubstans, glödförlust (TS/VS) och utrötningsgrad 

Under de första 20 dagarna minskade andelen TS i reaktorerna från cirka 2,0 % till 1,5 %. 

Därefter steg TS-värden i TD1 och var dag 103 cirka 2,8 %. I TD2 steg TS-värden mellan dag 

20 och 77 till cirka 2,6 % därefter började andelen åter att minska men stabiliserades till 

1,9 % efter dag 90. (Figur 9). 

Andelen VS i rötslamet började stiga efter dag 30 och var ungefär 65 % vid 

försökets slut. ( Figrur 9).  

Utrötningsgraden avtog efter dag 35, först till cirka 85 % men fortsatte att vara i 

avtagande efter dag 76 och var ungefär 80 % dag 103 (Figur 9). 
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Figur 9 Andel TS och VS i rötrest från TD1 och TD2, samt utrötningsgrad. 

Enheter: A = VS % av TS, Utrötningsgrad % B = TS %.  

 

4.4.4 Kjeldahlkväve och ammoniumkväve, totalfosfor och ortofosfat 

Efter dag 20 började både Kjeldahlkväve och ammoniumkvävehalterna öka och ökningen 

fortsatte under hela försöket i TD1. Ammoniumkvävekoncentrationen var 3600 mg / L dag 

103 i TD1. Ammoniumkvävehalterna steg även i TD2, men började minska efter dag 70 och 

var 2600 mg / L dag 103.( Figur 10).   
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Figur 10  Kjeldahlkväve- och ammoniumkvävehalter i TD1 och TD2. Enhet: A = mg / L. 

 

Ortofosfatkoncentrationerna (Appendix B) sjönk kraftigt i början av försöket och halterna var 

under 20 mg / L under en period (cirka dag 20 � 36). Därefter ökade koncentrationen konstant 

i TD1. Även i TD2 ökade ortofosfatkoncentrationen till dag 64 därefter avtog halterna i TD2. 

Dag 103 var koncentrationerna 800 mg / L respektive 600 mg / L i TD1 och TD2.  

 

4.4.5 Processhjälpmedel och spårämnen 

Processhjälpmedel KMB1 tillsattes dag 10 med riktvärdet 0,5 mg / L av verksamma ämnen i 

båda reaktorerna. (Appendix C)  

Dag 15, 16 och 17 tillsattes PIX211 till reaktorerna, men halten kunde inte ökas 

till riktvärdet 1000 mg / L på grund av effekter i pH-värdet, utan koncentrationen blev cirka 

750 mg / L och ökades stegvis till riktvärdet under dag 27 och 29. Efter dag 65 används 

PIX211A i TD1. (Appendix C) 

Dag 19, 20 och 22 justeras pH värdet (från 5,9 till cirka 6,7) med karbonatsalter 

i båda reaktorerna. 

Nickelklorid tillsattes till TD1 dag 29 och till TD2 dag 65. Riktkoncentrationen 

av nickel var 0,5 mg / L i båda reaktorerna. (Appendix C)  
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5 Diskussion 

Diskussionen sker utifrån de frågeställningarna som ställdes upp i avsnitt 2.6. 

I Appendix E finns det en sammanfattning av alla processförändringar som genomförds under 

försöket, samt kortfattade kommentarer till dem.  

 

Kan drankvatten rötas i termofil miljö? 

De första dagarna fick ympen återhämta sig efter förflyttningen och uppehållstiden var lång. 

Belastningen sattes till 1 g VS / (L  · dygn) eftersom processen i Uppsala hade den 

belastningen.  

Efter tio dagar hade gasproduktionen inte riktigt kommit igång och halten av 

organiska syror hade konstant stigit. Uppehållstiderna förkortades med avsikt att öka 

omsättning i reaktorerna och processhjälpmedlet KMB1 tillsattes.  

Trots dessa åtgärder fortsatte organiska syror att ackumuleras och 

gasproduktionen var fortsatt låg, samtidigt som alkalinitet och pH-värden sjönk. Tillsatserna 

av järnklorid dag 15 och framåt var främst avsedda för att minska eventuellt höga 

svavelvätehalter. Eftersom PIX211 är löst i saltsyra och även om tillsatserna var uppdelade till 

flera dagar så gjorde den att alkalinitet och pH sjönk ytterligare och gasproduktionen 

avstannade helt. Dag 20 hade processen blivit sur, dock inte irreversibelt.  

Genom att tillsätta karbonatsalter kunde pH-värdet ökas och en viss 

buffertkapacitet byggas upp. Den korta uppehållstiden mellan dag 10 till 20 hade minskat TS-

halten och reaktorerna var hydrauliskt överbelastade, därför återtogs den långa uppehållstiden. 

Efter dag 23 började halterna av organiska syror minska och gasproduktionen 

ökade kraftigt. Den specifika gasproduktionen i (veckomedelvärde) under perioden dag 20 � 

33 är missvisande. I denna period omvandlades de under längre tid ackumulerade organiska 

syrorna till gas, vilket gav en högre specifik gasproduktion än man hade haft om enbart det 

tillförda substratet hade rötats till gas.  

Till dag 30 stabiliserades båda reaktorerna med en jämn daglig gasproduktion 

och låga halter av organiska syror. Ympen hade accepterat det nya substratet. 

 

Hur hårt kan den termofila kulturen belastas? 

Efter ympen hade accepterat det nya substratet kunde belastningen ökas. Båda reaktorerna 

behöll en stabil gasproduktion och låga halter av organiska syror tills belastningen var 

3 g VS / (L · dygn), dag 56 (Figur 11). Då började en moderat stigning av organiska syror i 
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båda reaktorer (något mer i TD2) och ackumuleringen fortsatte trots att man återgick till en 

lägre belastning. Halterna steg till ungefär 4000 mg / L (dag 78).  
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Figur 11 Belastning och koncentration av organiska syror i TD1 och TD2. Belastningen 

i figuren avser belastning i TD2, detta skiljer sig något från värden i TD1. För exakta 

skillnader i belastning se Appendix E 

 Enheter: A = mg HAc / L, B = g VS / (L · dygn)  

 

Det faktum att belastningen ökades förhållandevis snabbt (tredubblades under en 

period på 20 dagar) och att metanproducerande organismernas reproduktions tid är lång, kan 

ha lett till en obalans i mikrofloran, då metanproducenterna inte har kunnat föröka sig i 

samma utsträckning som organismgrupperna med kortare generationstid. 

Andra anledningar till att syrorna ackumulerades kan vara inhibering av 

metanproducenter. Koncentrationerna av ammoniumkväve steg parallellt med den ökande 

belastningen och dag 64 var halterna närmare 3000 mg / L och därmed ökats med 50 % från 

de initiala värden. Med tanke på det höga pH-värdet (pH 8) och den höga temperaturen (vilket 

påverkar pKa-värden), kan man misstänka att metanbildarna blev inhiberade av ammoniak. 

Belastningen sänktes till 2,5 g VS / (L · dygn) för en period på 23 dagar (dag 66-

89) för att reaktorerna skall kunna stabilisera sig och mikrofloran återfå balans. Under tiden 

tillsattes nickelklorid även i TD2. Efter dag 29 hade den huvudsakliga skillnaden mellan 

reaktorerna varit nickeltillsats i TD1 och denna skillnad ville man nu utjämna. 
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TD2:s uppehållstid förkortades till 20 dagar för att öka omsättningen i reaktorn. 

I TD1 ändrades järnkloridtillsatsen från PIX211 till PIX211A (surare än PIX211) för att få 

något lägre pH i reaktorn. Till dag 90 hade halterna av organiska syror avtagit något och 

stabiliserats i båda reaktorerna. Belastningen höjdes åter till 3 g VS / (L · dygn) (dag 90). 

Denna belastning behölls under resterande tiden av försöket (14 dagar).  

I TD1 började koncentrationen av organiska syror stiga snart efter att 

belastningen åter hade ökats till 3 g VS / (L · dygn) och var cirka 5000 mg / L dag 103. Även 

den specifika gasproduktionen verkade avta och minskade från 0,68 till 0,64 L / g VS. I TD2 

steg koncentrationerna av organiska syror initialt efter belastningsökningen, men 

stabiliserades sedan till en jämnivå på 3500 mg / L och den specifika gasproduktionen var 

ungefär samma som med 2,5 g VS / (L · dygn), det vill säga cirka 0,6 L / g VS.  

Utrötningsgraden verkade bli något lägre vid högre belastning. Processen 

klarade en belastning på 3 g VS / (L · dygn), men var stabilare och hade något bättre specifik 

gasproduktion med belastningen 2,5 g / (L · dygn). 

Enligt uppgifter i litteraturen skulle en termofil process klara av högre 

belastning och ha högre halter av organiska syror i utgående rötslam än en mesofil process 

(avsnitt 2.4.4). I detta försök kunde inte belastningen höjas till samma nivå som i tidigare 

genomförda motsvarande mesofila försök, men utgående rötslam hade högre halter av 

organiska syror. Även om halterna av syrorna var höga under den inledande perioden samt 

steg när belastningen ökades hade man inga problem med skummning under hela försöket.  

 

Hur kan eventuella toxiska effekter orsakade av höga ammoniumhalter motverkas? 

I TD1 gjordes ett försök att motverka eventuell ammoniuminhibering genom att använda den 

surare järnkloriden och därmed sänka reaktorns pH. Detta gav ingen långvarig påverkan på 

pH-värdet, utan reaktors buffertsystem återställde pH-värdet till det ursprungliga.  

I TD2 minskades ammoniumkoncentrationen i reaktorn genom att förkorta 

uppehållstiden till 20 dagar. Detta ledde till en generell utspädning i reaktorn, medan 

gasproduktionen förbättrades något och var 0,58 L / g VS under tiden direkt före och 

0,62 L / g VS direkt efter förkortningen av uppehållstiden.    

 Det verkar som att ammoniumhalter kan till en viss del påverkas genom 

reglering av uppehållstid. Att reglera pH-värdet i reaktorn verkar däremot vara svårare och 

kan bli kostsamt i en fullskalig process. 
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 I de mesofila försök som tidigare genomförts av Tekniska Verken har 

ammoniumhalter varit betydligt högre, med koncentration mellan 4000 � 5000 mg / L.2 Det är 

möjligt att den mesofila kulturen har adapterats till högre ammoniumtolerans. Även den 

termofila kulturen kan troligtvis anpassas till en högre ammoniumtolerans med tiden. Det kan 

vara så att en viss adaptationsprocess hade påbörjats redan under försöket. En annan 

bidragande faktor till att mesofila försök klarade högre ammoniumhalter är att vid lägre 

temperatur är ammoniumets pKa högre och därmed jämvikten mer förskjuten mot 

ammonium. 

Det går inte att utesluta andra faktorer förutom ammonium som inhiberade 

gasproduktionen och orsakade förhöjningen i de organiska syrornas koncentration. 

 

Vilken sammansättning har den bildade gasen? 

Procentuella andelen metan var alltid högre i stickprover än i samlingsprover (Appendix A). 

Detta berodde antagligen på att stickprover togs cirka ett dygn efter substrattillsats och 

eftersom koldioxid produceras tidigare i reaktionskedjan är det sannolikt att koldioxid redan 

har lämnat reaktorn vid provtagningstillfället. TD2 hade större variation i metanhalt och både 

högsta och lägsta värden är mätta från TD2. Den genomsnittliga metanhalten i 

samlingsprover var 46 % i TD1 och 44 % i TD2 

 Syrgashalter var förhållandevis låga vid mätningstillfällen. Vid tillsättning av 

substrat och uttagning av rötrest fanns det risk att man tillför lite syrgas till reaktorer. Det är 

även möjligt att lite syrgas från luften stör mätinstrumentet. 

 Det hade varit intressant att veta svavelvätehalterna under den inledande 

perioden, innan järnklorid tillsattes till reaktorerna. Troligen var halterna högre och med 

järntillsats kunde en del av svavel fällas ut. De mätta halterna är förhållandevis låga (mellan 

52 och 25 ppm), även om de är högre än i de tidigare genomförda mesofila försök (ca 9 ppm). 

Det var bra att vätgaskoncentrationen var mycket låg. Det visar att 

metanbildarna använder den bildade vätgasen och möjliggör en termodynamiskt fördelaktig 

acetatbildning (se Tabell I). Det hade dock varit intressant att mäta vätgashalt i under de första 

30 dagarna då metanproduktionen var mycket låg.  

 

 

                                                
2 Tekniska Verken i Linköping, interndokument, opublicerad 
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Vilken uppehållstid ger stabilast rötningsprocess? 

Initialt var tanken att skillnaden mellan de två reaktorerna skulle vara uppehållstiden. På 

grund av utarmningen av reaktorslam i början av försöket återställdes denna skillnad i 

reaktorerna först dag 76.  

De korta uppehållstiderna i början av försöket (dag 10-20) ledde till en generell 

utspädning av rötslammet och halterna av flera parametrar gick ner, medan halterna av 

organiska syror fortsatte stiga och gasproduktionen minskade. Reaktorerna var hydrauliskt 

överbelastade.  

När uppehållstiden i TD2 åter sattes till 20 dagar, dag 76, uppnåddes önskad 

effekt. Förutom organiska syror och ammoniumkoncentrationer minskade även halter av 

alkalinintet, totalfosfor och ortofosfat samt Kjeldahlkväve. Likaså minskade andelen TS, men 

det verkar som att till dag 90 slutade TS-halten minska och stabiliserades runt 1,9 %. Det 

indikerar att det inte fanns någon risk för hydraulisk överbelastning. Samtidigt som 

uppehållstiden förkortades ökade gasproduktionen något, men när belastningen ökades 

minskade den specifika gasproduktionen, men var fortfarande bättre än innan uppehållstiden 

förkortades.  

Intressant är att ortofosfathalterna minskade oproportionerligt mycket jämfört 

med totalfosfathalter vid korta uppehållstider. Även om halterna var mycket låga under den 

perioden reaktorerna var hydrauliskt överbelastade var de ändå över den i litteratur 

rekommenderade lägsta nivån. 

 

Behövs tillsats av näringslösningar? 

Troligen behövdes tillsatserna av KMB1 och järnklorid för att ympen skulle acceptera det nya 

substratet, eller i alla fall påskyndade de processen. Enbart KMB1-tillsatsen kunde inte få 

gasproduktionen igång, utan troligen behövdes det järnjoner som fällde ut svavel från 

rötkammaren och därefter kunde metanproduktionen komma igång.  

Järnjonernas roll som komplexbildare med sulfat är viktig även med tanke på att 

svavelföreningar är bättre elektronacceptorer än organiska syror och koldioxid och därmed 

inhiberar höga koncentrationer av svavelföreningar metanproduktion (avsnitt 2.3.4). 

Dessutom kan svavelväte passera cellmembran och inhibera metanbildningen genom toxiska 

effekter (avsnitt 2.1.1). 

Förutom att järnjoner fäller ut svavel från rötslammet kan järnjoner fungera som 

tillväxtfaktorer för mikroorganismer. 
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Nickel verkar ha en positiv effekt på gasproduktion och processtabilitet (avsnitt 

2.3.3 och 2.4.1). TD1 hade en tillsats av nickelklorid från dag 28 och först dag 66 tillsattes 

nickelklorid även i TD2. Nickel tillsattes först i TD1 därför att den reaktorn hade varit något 

mer instabil från början och haft sämre gasproduktion under de inledande veckorna (jämfört 

med TD2). Under dessa fem veckor (då bara TD1 hade nickeltillsats) visade TD1 något bättre 

gasproduktion i veckomedelvärdet (Figur 6) och när organiska syrornas koncentration började 

stiga dag 62 ökade halterna mindre och långsammare i TD1. 

Om man ser på den specifika gasproduktionen under hela denna period ser man 

att veckomedelvärdet är 4 % bättre i TD1 än i TD2 (Tabell III). Totalt producerades det 

4000 ml, eller 5 % mer gas i TD1 (total gasproduktion 82000 ml respektive 78000 ml) under 

perioden dag 34 � 56. Perioden avser dagar då båda reaktorer hade stabil gasproduktion och 

låga halter av organiska syror samt samma belastning. (Dag 43 kalibrerades och byttes 

gasmätarna vilket bör minska mätosäkerheten). 

Under den inledande perioden, innan någon av reaktorerna hade tillsatts av 

nickel, hade TD2 bättre gasproduktion, men TD2 hade även längre uppehållstid mellan dag 

10 och dag 20, och var troligen inte lika hydrauliskt överbelastad. Reaktorerna hade även 

andra skillnader (uppehållstid och PIX211A) efter dag 66 och gör det svårt att avgöra 

nickeleffekter. Men även efter dag 66 hade TD1 fortsatt bättre gasproduktion jämfört med 

TD2. 

Metanhalterna var något högre i TD1 under perioden dag 34-65. I stickprover 

var det cirka 53 % metan i TD1 respektive 50 % i TD2. I motsvarande samlingsprover var 

metanhalten 46 % i TD1 respektive 40 % i TD2. Samlingsprover tagna dag 79 och 90 hade 

genomsnittliga metanhalter på 45 % i TD1 respektive 48 % i TD2. Ökningen som skett i TD2 

kan ha berott av nickeltillsats, men även andra orsaker är möjliga, till exempel en bättre 

process på grund av kortare uppehållstid.  

Tabell III Jämförelse av reaktorerna med och utan tillsatt nickelklorid 

Period   TD1 TD2 

1 -28 Nickelklorid - - 

 Specifik gasprod. / CH4 0,27 / < 20 % 0,33 / < 20 % 

33 - 65 Nickelklorid + - 

 Specifik gasprod. / CH4 0,68 / 47 % 0,64 / 40 % 

66 - 103 Nickelklorid + + 

 Specifik gasprod. / CH4 0,65 / 45 % 0,60 / 48 % 
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Kommer det att produceras mer metan i termofil rötning än i mesofil rötning? 

I de mesofila rötningsförsök med drankvatten som har genomförts tidigare på Tekniska 

Verken i Linköping har man haft en specifik gasproduktion på 0,61 L / g VS och metanhalt på 

50 %. 

TD1 hade en specifik gasproduktion på 0,66 L / g VS, och metanhalt på 46 % 

och reaktor TD2 hade en specifik gasproduktion på 0,62 L / g VS och metanhalt på 44 % 

(specifik gasproduktion är medelvärde efter dag 34 och metanhalt är medelvärdet från 4 

samlingsprover, tagna i perioden dag 56 - 90). Med belastningen 2,5 � 3 g VS / (L · dygn) var 

den specifika gasproduktionen 0,65 L / g VS i TD1 och 0,6 L / g VS i TD2 (period dag 49 -

103). 

TD1 gav ungefär lika mycket metan som mesofila försök, om man ser på 

metanproduktionen per tillfört VS. TD2 hade något lägre metanproduktion än mesofila 

försök. Eftersom man inte kunde belasta den termofila kulturen lika mycket (mesofil reaktor 

klarade belastning på 6 g VS / (L � dygn) och den termofila rötningen 3 g VS / (L � dygn)) ger 

den mesofila reaktorn större volym metan per tidsenhet.  

 

6 Slutsatser 

Kan drankvatten rötas i termofil miljö? 

Ja, det kan man. En termofil ymp, som haft blandat avfall som substrat accepterade 

drankvatten som enda substrat på cirka 30 dagar. Troligt är att tillsatserna av KMB1 och 

järnklorid var nödvändiga eller i alla fall påskyndade acceptansen av drankvatten som 

substrat.  

 

Hur hårt kan den termofila kulturen belastas? 

Med de förutsättningarna man hade under detta försök kunde reaktorn belastas med 

3 g VS / (L · dygn). Troligt är att belastningen kan höjas med tiden. Genom att förändra 

processparametrar kan processen optimeras och därmed öka belastningen ytterligare.  

  

Hur kan eventuella toxiska effekter orsakade av höga ammoniumhalter motverkas? 

Att påverka höga ammoniumhalter genom att öka omsättningen (förkorta uppehållstiden) i 

reaktorn verkade ge önskad effekt, då ammoniumhalter minskar utan att i större utsträckning 

påverka gasproduktionen. 
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Reglering av pH-värdet och därmed påverkan av jämvikten ammonium ↔ ammoniak verkar 

vara svårare. Dessutom kan tillsättning av syror bli kostsamt i en fullskalanläggning. Även 

om man kunde reglera pH-värdet är det bara en kortvarig lösning av inhibering orsakad av 

ammonium.  

 Med tiden är det möjligt att den termofila kulturen adapteras till något högre 

ammoniumhalter.  

 

Vilken sammansättning har den bildade gasen? 

Metanhalter var i genomsnitt 45 %. Enligt litteraturuppgifter ger termofil rötning något lägre 

metanhalt än mesofil rötning. Det gällde även detta försök i jämförelse med motsvarande 

försök vid lägre temperatur.  

Svavelvätehalter kan hållas låga genom tillsats av järnjoner. Vätgas bör inte 

finnas i biogasen om processen är stabil och om vätgas kan indikeras är det ett tecken på 

processtörning.  

 

Vilken uppehållstid ger stabilast rötningsprocess?  

Olika uppehållstider kunde inte undersökas i någon större grad under detta arbete och 

optimering av processen avseende på uppehållstid är ett ämne för framtida försök.  

 Man kan ändå säga att rötningsprocessen måste vara någorlunda stabil innan 

uppehållstiden kan förkortas, annars är risken för hydraulisk överbelastning stor.  

 

Behövs tillsats av näringslösningar? 

Det verkar som att nickeljoner påverkar processtabilitet och gasproduktion samt metanhalt 

positivt. För att säkerställa dessa resultat måste ytterligare experiment genomföras. 

Järnjoner behövdes även för att minska svavelhalter i reaktorn.  

 

Kommer det att produceras mer metan i termofil rötning än i mesofil rötning? 

Den specifika metanproduktionen (L  CH4 / g VS) var ungefär den samma i termofil rötning 

som uppmäts i tidigare genomförda försök vid lägre temperatur. Men för att volymen 

producerat metan ska bli lika stora och för att det ska vara ekonomiskt försvarbart att ändra 

temperaturen vid biogasanläggningen i Norrköping krävs det att den termofila processen kan 

belastas mer. 
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7 Förbättringsförslag och framtida försök med termofil rötning av drankvatten 

För att förbättra och optimera den här undersökta processen skulle följande försök kunna 

göras. 

 

Vidare undersökningar behövs för att se nickeljonernas påverkan på rötningsprocessen. Det 

kan finnas andra försöksuppställningar än semikontinuerlig försök som passar bättre för 

denna typ av undersökningar. 

 

För att minska ammoniumhalterna i rötkammaren samt förbättra metanhalten kan 

förändringar och optimering av substratets C/N-kvot göras. Man kan blanda drankvattnet med 

mer kolhaltig substrat. Det skulle kunna vara avfall från någon annan typ av produktion. 

Biodieseltillverkningen har överskott av glycerol, vilket kan vara lämpligt substrat eller 

närliggande pappersbruk kanske har rötningsbart avfall med höga kolhalter.  

 

Försök med lägre temperatur, till exempel 50 oC är intressant. Det skulle innebära en 

bromsning av hydrolyssteget och eventuellt medföra att metanbildarna i högre utsträckning 

konsumerar de bildade syrorna. Det kanske påverkar utrötningsgraden negativt men kan 

samtidigt ge en stabilare process. Temperaturändringen påverkar även 

ammonium ↔ ammoniak jämvikten något.  

 

Termofil rötning utan omrörning har gett bra resultat (Kim et al 2002) och som tidigare 

påpekats (avsnitt 2.4.4) kan det bero bland annat av bättre sytrofi. Om det dessutom är så att i 

termofil miljö produceras mer metan från koldioxid (Conrad 2002) vore det intressant att 

undersöka termofil rötning utan omrörning.  

 

Man kan även göra ett tvåstegsförsök där termofil rötrest används som substrat i en mesofil 

reaktor. Där skulle den i termofil rötning snabbare hydrolysen utnyttjas tillsammans med den 

eventuellt effektivare metanbildningen i mesofil rötning. 

 

Som ett fortsatt försök kan flera delar av förgående göras samtidigt. Genom att stänga av 

omrörningen, sänka temperaturen och tillsätta något mer kolhaltigt substrat kommer 

processen troligen förbättras. 
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Förekommande förkortningar: 

TS  Torrsubstans (total solids) andelen prov som finns kvar efter torkning i 105 oC. 

VS Glödförlust (volatile solids) andelen prov som försvinner under glödgning i 

550 oC. Anges som % av TS 

KMB1 Processhjälpmedel, tillverkat av Kemira AB, Helsingborg, Sverige 

PIX211 /PIX211A Järnjoner, lösta i saltsyra, tillverkat av Kemira AB, Helsingborg, Sveige 

HAc Acetat, Etanoat CH3COO 
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Appendix 

Appendix A 

Uppmätta metanhalter i TD1 och TD2. Två provtyper och två olika analysmetoder 

som användes för analyserna. 

Dag Provtyp / Analysmetod TD1 % CH4 TD2 % CH4 

22 Samlingsprov / Digitalmätare 22 19 

29 Stickprov / Gaskromatograf 13 16 

37 Stickprov / Gaskromatograf 57 52 

49 Stickprov / Gaskromatograf 47 59 

50 Stickprov/ Gaskrormtograf 55 61 

56 Samlingsprov / Gaskromatograf 

/Digitalmätare 

48 

47 

41 

41 

65 Samlingsprov / Digitalmätare 45 39 

79 Samlingsprov / Gaskromatograf  

Stickprov / Gaskromatograf 

 

43 

52 

42 

58 

 

90 Samlingsprov / Gaskromatograf 47 54 

99 Stickprov / Gaskromatograf 52 58 

 

Appendix B  

Totalfosfor och ortofosfat halter i TD1 och TD2 under försöket. 

Enhet A = mg / L.  

0
100
200
300
400
500
600
700
800
900

1000

0 20 40 60 80 100

Dag .

A
  .

TD1ortotfosfat TD1 totalfosfor TD2 ortofosfat TD2 totalfosfor
 



 40 

Appendix C  

Halter av processhjälpmedel och spårämnen i TD1 och TD2. Alla halter i mg / L.  

Dag                Fe               KMB1                Ni2+ 

 TD1 TD2 TD1 TD2 TD1 TD2 

0 53 53 0,02 0,02 0,11 0,11 

23 597 542 0,34 0,24 0,17 0,13 

56 872 968 0,42 0,40 0,53 <0,20 

86 1020 916 0,43 0,31 0,51 0,42 
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Appendix D  

Uppehållstid, belastning och andra förändringar i processparametrar under försöket. 

Förklaring UT= uppehållstid, BL= belastning anges som g VS /(L · dygn), AN= annat, 

främst tillsatser av järnklorid (PIX211 och PIX211A) och nickelklorid. Där det inte 

finns något värde är värdet oförädrat, förutom att XCO3 användes endast de dagar 

det står i tabellen. 

 

DAG TD1 TD2 Kommentar 

 UT BL AN UT BL AN  

1 >100 1  >100 1  Belastning efter Uppsala, lång UT 

10 15  KMB1 20  KMB1 Höga koncentrationer av organiska 

syror, dålig gasproduktion. UT förkortas 

och KMB1 tillsätts i båda reaktorer  

15   PIX211   PIX211 Fortsatt höga halter av org.syror och 

dålig gasproduktion, järnklorid tillsatts 

påbörjas  

16   PIX211   PIX211  

17   PIX211   PIX211  

19   XCO3   XCO3 pH 5,9 i båda reaktorerna. Tillsatts av 

karbonatsalter för att höja pH-värdet 

20 >100  XCO3 >100  XCO3 Fortsatt tillsatts av karbonatsalter.  Lång 

UT återtas   

22   XCO3   XCO3 Fortsatt tillsats av karbonatsalter 

23  0   0  Reaktorer skall återhämta sig och 

använda de ackumulerade organiska 

syrorna 

24  0   0  Som föregående 

25  0,5   1  Lite substrat tillsätts, hålla hydrolys och 

acidogenes i gång 

26  0   0  Inget substrat, som dag 23 

27  1   1   
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DAG TD1 TD2 Kommentar 

28   PIX211,  

Ni 

 

  PIX211 Tillsatts av järnjoner till rikt.konc.  

I TD1 tillsätts även Nickelklorid 

34 ca70 1,5   ca70 1,5  Stabil process, BL höjs 

41 ca50 2  ca50 2  Som föregående 

49 ca40 2,5  ca40 2,5  Som föregående 

56 ca30 3  ca30 3  Som föregående 

 

 

58     2,7  I TD2 stigande halter av org.syror, BL 

sänks 

66 ca40 2,5 PIX211A ca40 2,5 Ni Ökande halter av org.syror och stigande 

ammoniumhalter. BL sänks. PIX211A i 

TD1. Nickelklorid tillsätts även i TD2 

76    20   UT förkortas till 20 dagar i TD2. Vill 

öka omsättningen i reaktor. 

90 ca30 3  20 3  Halterna av organiska syror har 

stabiliserats, BL höjs åter till 3 

 

 

 

 

 

 


