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ABSTRACT  

During this master thesis, the possibility of ammonia removal from digestate in combination 

with after hygienization has been investigated. The aim of the work was to see how much 

ammonia that could be removed but also the properties of other process parameters such as 

TS/VS content, pH and alkalinity of the digestate. It was also of interest to study the energy 

balances for a process that combines ammonia stripping with after hygienization. The 

purpose of hygienization in a biogas plant is to kill pathogens. To study ammonia stripping 

combined with after hygienization, a prototype of an ammonia stripper was built in a 

laboratory. The digestate was heated to the hygienization temperature of 70 °C and air was 

led through with the help of a peristaltic pump by the end of the system. Condensate was 

trapped in a bottle by cooling the tube and the gases were brought to another bottle 

containing 1 M sulfuric acid. Ammonia and sulfuric acid reacted and formed ammonium 

sulfate. The process was also tested with closed system using vacuum to decrease the boiling 

point and thereby create more condensate. The results from the experiments showed that 

with an air stripping process most of the ammonium was trapped in the sulfuric acid while 

with a vacuum process more ammonium was trapped in the condensate. The most important 

parameters to achieve a good ammonia removal were air flow and time. With the vacuum 

system, more condensate was removed. The removal of condensate could make it possible to 

recirculate process fluid from the stripping process and thereby save energy in the 

centrifugation part which is used to create a solid part of the bio digestate. It was concluded 

from the experiments that air stripping is more effective when it comes to ammonium 

recovery. The process could be improved by using higher air flow which could decrease the 

time to less than one hour, which is the desired hygienization time. However, it is desired to 

keep the pump flow as low as possible since it is energy consuming. A chemical increase of 

the pH would also be of interest to try since previous tests showed a strong correlation 

between high pH-value and good ammonia stripping. More tests overall are of interest to 

ensure a reliable result. Still, the combination of after-hygienization and ammonia stripping 

would contribute to a better environment and a sustainable agriculture with a natural and 

nutritious digestate.  

 

Keywords: Biogas, digestate, fertilizer, ammonia scrubber, ammonia stripping, 

hygienization, after treatment 
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SAMMANFATTNING  

VafabMiljös biogasanläggning på Gryta, Västerås, är i behov av uppgradering efter mer än tio 

år i drift. I samband med en uppgradering önskar man undersöka olika möjligheter för 

effektiviseringar i processen som innebär ekonomiska så väl som miljömässiga besparingar. I 

anläggningen rötas främst matavfall uppblandat med en mindre mängd grödor. Den rest som 

bildas vid biogasproduktion är näringsrik och lämpar sig därmed som gödsel. VafabMiljös 

biogödsel består utav två delar, en solid del och en flytande. Gödseln hämtas av bönderna och 

sprids sedan på åkermark runt om i regionen. Det är önskvärt med ett högt kväveinnehåll i 

gödseln samtidigt som utsläpp av ammoniak i atmosfären bör undvikas då utsläppen bildar 

växthusgasen lustgas.  

Med detta som bakgrund har syftet med examensarbetet varit att undersöka avskiljningen av 

ammoniak från VafabMiljös rötrest genom att bygga en enkel prototyp av en 

ammoniakstripper. Processparametrar som TS- och VS-halt, pH och alkalinitet har också 

undersökts för att se hur egenskaperna hos rötresten påverkas vid ammoniakavskiljning. 

Jämförelse mellan en process med luftning och ett slutet system satt i undertryck 

undersöktes även. Luftning var av intresse då avskiljning av koldioxid höjer alkaliniteten hos 

rötresten vilket i sin tur ger ett högre pH-värde som är en viktig parameter för god 

ammoniakavskiljning. Att sätta systemet i undertryck var istället av intresse eftersom 

kokpunkten sänks hos rötresten och därmed kan mer vattenånga avlägsna tillsammans med 

gaser.  

En modell för ammoniakavskiljning i kombination med efterhygienisering byggdes upp i 

laborationsmiljö. Rötrest värmdes upp till hygieniseringstemperatur och försöken kördes 

satsvis. Till en början kördes försöken under en timme men sedan testades även tre timmar 

för att se vilken inverkan tid hade på avlägsnad mängd ammoniak. Ammoniak i gasform 

leddes ner i en flaska innehållande 1 M svavelsyra för reaktion till ammoniumsulfat.  

Utöver analyser för avlägsnad mängd ammoniak studerades även energibalanserna över 

experimentet. Hygieniseringen är en timmes lång uppvärmning vid 70 °C för att ta död på 

patogena ämnen. Detta är en energikrävande process vilket gör att möjliga sätt att spara 

energi är intressant att studera. 

Resultat visade att hygienisering med högre luftflöde och längre tid minskade mängden 

ammoniak i rötresten. En jämförelse mellan luftning och slutet system med undertryck 

påvisade att vid luftning bands mer ammoniak till svavelsyran än vid samma försök med 

undertryck. När systemet sattes i undertryck fastnade istället mer ammonium i kondensatet. 

Vid försöket med luftning efter tre timmar med flödet 2,7 l/min återstod enbart ca 300 mg 

ammonium i rötresten, i jämförelse med ca 1 500 mg ammonium som fanns vid starten. 

Kvantitativa tester skulle behöva utföras för att säkerställa resultatet.  

De energiberäkningar som gjordes över försöket visade att uppvärmning står för den största 

delen av energibehovet i efterhygieniseringsprocessen. Denna energi är dock jämförbar med 

den energin som redan krävs idag, däremot tillkommer pumparbetet som energiförbrukning 

för att driva processen. Möjlighet till energibesparing finns då kondensat avlägsnas i 



 

processen och om detta går att återvinna i systemet som processvätska kommer den volym 

som behöver centrifugeras, för att bilda en fast biogödseldel, att minska.  

Hygienisering med luftning och en pump som klarar högre flöden, än vad som användes i 

detta försök, vore av intresse att undersöka då undertrycket skulle bli lägre i systemet. 

Processen att binda mer ammoniak till ammoniumsulfat skulle gå fortare och en 

hygienisering under en timme skulle kunna uppnås. En flytt av hygieniseringssteget skulle ge 

miljövinning genom att bidra till ett hållbart jordbruk med en naturlig gödsel med högt 

näringsinnehåll. 

Nyckelord: Biogas, rötrest, gödning, ammoniakskrubber, ammoniakavskiljning, 

hygienisering 
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BETECKNINGAR 

Beteckning Beskrivning Enhet 

A Area m2 

ALK Alkalinitet mg/l 

α Absorptionskonstant  - 

c Koncentration Molar, % 

cp Specifik värmekapacitet J/kg,K 

dx Tjocklek material m 

E Energi Wh 

h Värmeövergångskoefficient W/m2, K 

k Konduktivitet W/m,K 

m Massa g 

M Molarmassa g/mol 

n Substansmängd mol 

P Effekt W 

p Tryck mbar  

Q Värme J 

ρ Densitet kg/m3 

S Skenbar effekt VA  

T Temperatur °C 

v Luftflöde l/min 

V Volym m3 

ω Varvfrekvens, rpm s-1 

ALLMÄNNA FÖRKORTNINGAR 

Förkortning Beskrivning 

ABP Animaliska biprodukter 

AFS Arbetsmiljöverkets föreskrifter  

BMP Biometan potential (Biomethane potential) 

FIA Flödesinjektionsanalys (Flow Injection Analysis) 

LRF Lantbrukarnas riksförbund  

VFA Flyktiga fettsyror (Volatile fatty acids) 

 

 



 

KEMISKA FÖRKORTNINGAR  

Förkortning Beskrivning 

CaO Kalciumoxid  

Ca(OH)2 Kalciumhydroxid  

CH4 Metan 

CO2 Koldioxid 

EDTA Etylendiamintetraättiksyra 

H2SO4 Svavelsyra  

H3BO3 Borsyra  

HCO3
− Vätekarbonat  

NO Kväveoxid 

NO2 Kvävedioxid 

N2O Diväteoxid (Lustgas) 

NaH2PO4*H2O Natriumdivätefosfat-buffert 

NaOH Natriumhydroxid  

NH3 Ammoniak 

NH4 Ammonium eller ammoniumkväve 

NH4Cl Ammoniumklorid  

[NH4]2SO4 Ammoniumsulfat  

O2 Syrgas 

O3 Ozon 

DEFINITIONER 

Definition Beskrivning 

Anaerob nedbrytning Mikrobiologisk nedbrytning i syrefri miljö 

Hydraulisk uppehållstid Genomsnittlig tid som substratet stannar i rötkammaren 

Hygienisering Förbehandling för att döda patogener med hjälp av upphettning 
av substratet till 70 °C i ca en timme 

Mesofil rötning Rötning vid 37 °C 

Patogen  Parasit som orsakar sjukdom hos en annan organism 

Silica gel Kiselgel som fungerar som torkmedel genom att samla upp fukt 
och gaser 

Termofil rötning Rötning vid 55 °C 

Total solids (TS) Torrsubstans.  Anger det som återstår efter torkning av substrat 
vid 105 °C 

Volatile solids (VS) Anger substratets organiska innehåll efter förbränning vid 550 °C 
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1 INLEDNING 

Med dagens industriella livsmedelsproduktion utarmas vår matjord på livsnödvändiga 

ämnen, visar Sveriges Television i sin dokumentär om jordbruk från 2017. Den mat som 

produceras är inte lika näringsrik som den en gång i tiden var.  Lösningen, att tillsätta 

konstgödsel, har dessutom negativa effekter på jordlagret som blir alltmer svårt att odla i. En 

dag kanske åkermarken är helt obrukbar och världen står inför ett globalt hälsoproblem - 

mat utan näring (Sveriges Television AB, 2017). 

Det finns fler problem med traditionell konstgödsel. Stora mängder kadmium kontaminerar 

mark och grundvatten (Khan, Mobin, Abbas, & Alamri, 2017). Detta kadmium får vi 

människor sedan i oss vilket medför hälsoskador, som t ex cancer. Det är livsnödvändigt att 

en förändring sker vad gäller livsmedelsproduktion. Ett hållbart jordbruk med hållbar 

gödsling krävs för att inte matborden ska stå tomma i framtiden (Sveriges Television AB, 

2017). 

Den rest som blir kvar vid biogasrötning har visat sig ha ett högt näringsinnehåll och kan 

därmed lämpa sig som ett naturligt gödningsmedel (RVF Utveckling, 2001). För att 

säkerhetsställa att inte smittoämnen sprids när rötresten kommer från matavfall och 

slakterirester använder man sig av hygienisering där patogena ämnen dödas genom 

uppvärmning.  

Både biogas och biogödsel är med och skapar ett naturligt kretslopp vad gäller 

livsmedelscykeln.  Biogödseln återför näring till åkermark på ett naturligt sätt där resterna 

blir till nytta för produktion av nya grödor och mat. Ett högt kväveinnehåll är önskvärt i 

gödseln, men vid lagring av biogödseln finns risk för läckage i form av ammoniak (Salomon & 

Wivstad, 2013). Ett sätt att lösa detta problem är att frånskilja ammoniaken från gödseln 

innan lagring, för att sedan tillsätta den igen vid gödsling (Hagsköld, muntlig 

kommunikation, 2017). För att öka kvaliteteten på gödseln kan en ammoniumstripper 

användas där ammoniaken omvandlas, till det för växterna mer lättupptagna ammoniumet. 

Detta sker då ammoniak reagerar med svavelsyra och kristalliseras till ammoniumsulfat.  

En stor del av energiåtgången i processen vid biogasproduktion är den hygienisering av 

bioavfall som sker då substrat tillsammans med stora mängder vatten värms upp (Hagsköld, 

muntlig kommunikation, 2017). En flytt av hygieniseringssteget till efter rötningen skulle 

innebära besparingar på uppvärmning. Hagsköld (2017) menar att om efterhygienisering kan 

kombineras med kväveavskiljning fås en process där energi sparas och biogödseln får en hög 

kvalitet.  
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1.1 Bakgrund 

Biogasanläggningen, som ägs av VafabMiljös kommunalförbund, ligger på Gryta 

avfallsstation i Västerås och är ett resultat av ett samarbete mellan VafabMiljö, LRF, 

Mälarenergi och lokala bönder (VafabMiljö, 2015). Anläggningen stod färdigbyggd år 2005 

och var i full drift året därefter (VafabMiljö, 2017). Idag rötas matrester, även kallat bioavfall, 

vallgrödor och fettavskiljarslam från hela Västmanland och kommunerna Enköping och 

Heby. Produkterna från anläggningen är biogas, som behöver uppgraderas för att kunna 

fungera som fordonsbränsle, och biogödsel i fast och flytande form (VafabMiljö, 2015). 

Årligen behandlar biogasanläggningen ca 18 000 ton bioavfall, vilket är nästan 50 ton per 

dag, ca 3 500 ton slam från fettavskiljare och ca 1 000 ton vallgrödor som är förtorkat och 

hackat (VafabMiljö, 2017).  

1.1.1 VafabMiljös biogasprocess 

Första steget i processen, för att producera biogas och biogödsel, är att blanda krossat 

bioavfall och fettslam med vatten för att det ska bli pumpbart (VafabMiljö, 2017). Därefter 

avskiljs främmande objekt, som t.ex. plast, metall och sand som följer med från 

hushållsavfallet. Enligt VafabMiljö (2017b) mixas sedan vallgrödor in i blandningen innan 

biomassan hettas upp till 70 °C i en timme för att få död på oönskade bakterier och 

därigenom säkerställa kvaliteten på biogödseln. Efter denna uppvärmning pumpas avfallet in 

i en syrefri rötkammare på 4 000 m3 för att bli biogas. Processen inuti rötkammaren tar ca 

20 dagar och temperaturen ligger på ca 37 °C, så kallad mesofil rötning. Biogasen som bildas 

innehåller runt 65 % metangas och 35 % koldioxid, skriver VafabMiljö (2017a). För att kunna 

använda gasen som fordonsbränsle höjs metanhalten i en uppgraderingsanläggning genom 

tvättning med vatten där koldioxid binds. Processen i rötkammaren bildar även en rötrest, 

kallad biogödsel, som används av lokala lantbrukare. Biogödseln är rik på viktiga 

näringsämnen och är ett bra alternativ till mineral- eller konstgödsel. Lantbrukarna hämtar 

gödsel vid anläggningen för att sprida ut näringsämnena på åkrarna igen. Genom att nyttja 

matrester, fettavskiljarslam och vallgrödor bildas ett miljövänligt kretslopp av energi och 

växtnäring.  

1.1.2 Uppgradering av VafabMiljös anläggning på Gryta  

Efter mer än tio år i drift är biogasanläggningen i behov av revision och nyinvesteringar och i 

samband med det önskar VafabMiljö modernisera processen för att höja biogasproduktionen 

och samtidigt få en högre kvalitet på biogödseln (Hagsköld, muntlig kommunikation, 2017). 

En minskad påverkan på miljön från produktionen i form av utsläpp av ammoniak, metan 

och lustgas och samtidigt minska energiförbrukningen prioriteras. Enligt Hagsköld (2017) är 

energiförbrukningen för anläggningen idag ca 300 MWh per månad, varav 60 % utgörs av 

värme och 40 % av el. Den största delen av värmen används till att värma upp biomassan till 

70 °C i hygieniseringsprocessen. En möjlig åtgärd för att minska energiförbrukningen är att 

flytta hygieniseringssteget till efter återvinningen av processvätska, menar Hagsköld (2017), 

då mindre massa behöver värmas upp, vilket kommer att minska värmeförbrukningen 

avsevärt. Om en kombination av hygienisering med avdrivning av koldioxid och kväve genom 
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luftning införs, resulterar detta i att rötresten inaktiveras ur metanproduktionssynpunkt. 

Risken för utsläpp av lustgas minimeras när kvävet frånskiljs från rötresten och samlas in 

genom ammoniumstripping för att sedan tillsättas i biogödseln igen. Den största förlusten 

utav kväve sker under lagringstiden av biogödseln, vilket kan undvikas om en 

efterhygieniserings- och ammoniakavskiljningsprocess likt ovan används.  

1.2 Syfte 

Syftet med det här arbetet är att undersöka en kombination av efterhygienisering 

tillsammans med ammoniakavskiljning på VafabMiljös rötrest. Detta för att det är önskvärt 

att minska ammoniakutsläpp vid lagring av gödseln samtidigt som ett högt kväveinnehåll 

önskas vid gödsling. Att hygienisera efter rötning kan innebära att mindre mängd vatten 

behöver värmas upp vilket spar både energi och pengar.  Besparingen gäller även den 

centrifugering som sker för att skapa en fast gödseldel. Energibalans över 

efterhygieniseringen tillsammans med ammoniakavskiljningen undersöks också i detta 

arbete. 

1.3 Frågeställningar 

Genom att bygga en prototyp av en ammoniakavskiljare kombinerad med en 

hygieniseringstank ämnas följande frågeställningar besvaras.  

• Hur mycket kväve kan avlägsnas från biogödsel med hjälp av ammoniakstripping?  

• Hur påverkas övriga processparametrar hos biogödseln vid ammoniakavskiljning?  

• Vilka skillnader uppstår vid ammoniakstripping med luftning respektive slutet system och 

undertryck? 

• Hur ser energibalansen ut för en kombination av efterhygienisering tillsammans med 

ammoniakavskiljning?  

1.4 Avgränsning 

Detta arbete grundar sig på VafabMiljös biogasanläggning på Gryta avfallsstation i Västerås. 

Rötresten, som används i försöket med att bygga en efterhygieniseringstank, tas från 

VafabMiljös anläggning. Experimentet utförs satsvis och inte kontinuerligt, då detta skulle 

innebära att en mer komplicerad modell skulle behöva byggas. Analys utförs på rötresten vad 

gäller TS-halt, VS-halt och pH. Kondensatet, ammoniumsulfatet och den utdrivna gasen 

analyseras också med fokus på ammonium och metan. Rötresten innehåller andra ämnen, 

som t.ex. fosfor och kalium, men detta analyseras inte i försöket. Energibalans över 

efterhygieniseringen utförs för att få en uppfattning om energiåtgång och förluster i 

processen, vilket är viktigt om försöket ska skalas upp till verklig storlek. 
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2 METOD 

För att få en bakgrund till processen för biogödseltillverkning har litteratur studerats inom 

ämnet för biogasrötning och rötrest. Då arbetet bygger på VafabMiljös anläggning har denna 

studerats mer i detalj för att få en tydlig processbeskrivning av det aktuella fallet. För att 

bygga det experimentella försöket har tidigare liknande försök studerats. Vidare har 

energibalansen över experimentet beräknats.  

2.1 Litteraturstudie  

Litteraturstudien bygger på tidigare studier som har utförts med avskiljning av ammoniak 

och andra ämnen från matavfall, avloppsvatten och grisgödsel. Detta för att få kunskap om 

de kemiska processer som sker, men även för att få uppfattningar om hur en modell skulle 

kunna byggas. Litteraturstudien bygger på vetenskapliga publikationer inom ämnet och de 

sökord som främst användes var: ammonia stripping, ammonia removal, ammonium 

recovery, anaerobic digestion och ammonium sulfate. De databaser som främst användes vid 

sökning var Science Direct, DiVA och Web of Science.  

2.2 Experimentellt försök  

För att undersöka hur mycket ammoniak som är möjligt att avlägsnas från rötresten gjordes 

en experimentuppställning i laboratorium. Till försöket användes 500 g rötrest som värmdes 

upp med hjälp av ett vattenbad till hygieniseringstemperatur på 70 °C. Vattenånga fångades 

upp i en kondensatfälla och gaserna gick vidare till 50 ml svavelsyra för att binda 

ammoniaken som ammoniumsulfat. Sist i experimentuppställningen användes en 

peristaltisk pump som drev hela processen. Tiderna varierades mellan en och tre timmar och 

olika flöden på pumpen kördes för att se dess inverkan. Försök gjordes även genom att sätta 

hela systemet i undertryck. Det undertryck som användes var när rötrest kokar vid 70 °C för 

att mer kondensat skulle lämna rötresten. Analysprover togs för ammoniuminnehåll i rötrest, 

svavelsyra och kondensat. All mätdata, samt analys av ammonium innehåll sammanställdes i 

Microsoft Office Excel. 

2.3 Energiberäkningar 

En energibalans utfördes över det försök som ställdes upp experimentellt med hänsyn till 

uppvärmning, ledningsförluster och pumpeffekt för drivning av processen. Den 

kondensatmängd som bildades under försöket sammanställdes för att studera hur mycket 

mindre vätska som centrifugerna behöver behandla. Centrifugerna pressar ur vatten och ger 

därmed en fast och en flytande biogödsel. Om centrifugerna behöver behandla mindre massa 

kan energi sparas. Beräkningarna genomfördes främst med hjälp av Microsoft Office Excel 
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där det är enkelt att strukturera data. Matlab, som är en programvara av Mathworks, 

användes för att kunna göra stegvisa beräkningar.  
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3 LITTERATURSTUDIE 

I kommande avsnitt redogörs för litteraturstudien som ligger som grund för examensarbetet. 

Innehållet behandlar rötrest och dess olika egenskaper, kvaliteter och behandlingstekniker 

men även mer i detalj en beskrivning av ammoniumstripping. Ett avsnitt beskriver även de 

kemiska förhållandena mellan ämnena i rötresten, vatten och svavelsyra och vilka reaktioner 

som kan förväntas ske när dessa kommer i kontakt med varandra under olika 

omständigheter. 

3.1 Rötrest  

Rötrest är den produkt som återstår efter rötning av organiskt material i biogasanläggningar i 

syrefri miljö (Lebuf m.fl., 2013). Rötrest och biogödsel används synonymt med varandra 

medan rötslam är produkten från att ha rötat avloppsslam (Baky, Nordberg, Palm, Rodhe, & 

Salomon, 2006). Biogödsel består av svårrötat organiskt material, samt vatten och mikro- 

och makronäringsämnen, vilket gör det idealiskt som gödslingsmedel för åkrar (Lebuf m.fl., 

2013). Biomassan som används vid rötning spelar stor roll för vad det blir för kvalitet på 

biogödseln (Biogasportalen, 2017). All näring som finns i inkommande substrat finns i stort 

sett kvar i rötresten (Avfall Sverige, 2012). Rötslam har ofta högre halter tungmetaller och 

rester av läkemedel än biogödsel då avloppsslam är ett mer orent bränsle för 

biogasanläggningar, vilket kan göra det olämpligt som gödselmedel (Biogasportalen, 2017). 

Biogödsel är ett miljövänligt och ofta lokalproducerat alternativ till mineral- eller konstgödsel 

och blir dessutom en naturlig del i kretsloppet (VafabMiljö, 2017).  

3.1.1 TS- och VS-halt 

TS-halt står för torrsubstanshalt eller total solids, uttryckt på engelska, och är ett materials 

innehåll av kvarvarande föreningar då vattnet har indunstat (Carlsson & Uldal, 2009). 

Indunstningen sker vid 105 °C i 24 timmar, enligt internationell standard (APHA, AWWA, & 

WEF, 2012). Substrat med hög TS-halt (>10-15 %) behöver normalt spädas för att kunna 

fungera i biogasanläggningar, undantag kan vara fettrika substrat som ändå är pumpbara vid 

högre TS-halt (Carlsson & Uldal, 2009). Material som har en lägre TS-halt (<10 %) kan 

fungera bra för att späda tjockare material för att anpassa bränslet för biogasanläggningar.  

VS-halt står för volatile solids och är det engelska uttrycket för glödförlust, och är materialets 

innehåll av förbränningsbar substans vid 550 °C (Carlsson & Uldal, 2009). Den 

förbränningsbara substansen är ekvivalent med organiskt innehåll, vilket är viktigt att veta 

när biomassa rötas. Det är endast den organiska delen av TS-halten som kan brytas ned i 

rötkammaren och bidra till produktionen av biogas. Högre VS-halt genererar generellt högre 

gasutbyte. Lägre VS-halt medför större ineffektivitet i rötkammare, vilket ger lågt gasutbyte 

per volymenhet. Detta är inte alltid helt korrekt då exempelvis plast och lignin är en del av 

VS-halten, men dessa kan inte brytas ner i rötkammaren.  
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Det är viktigt att bestämma och utvärdera TS- och VS-halt för substraten som används i en 

biogasanläggning, och särskilt vid samrötning (Carlsson & Uldal, 2009). Analyser bör tas 

regelbundet både på den slutgiltiga blandningen och på substraten i sig för att kunna 

bestämma om spädning behövs för att få den optimala blandningen. Matavfall från hushåll, 

restauranger och storkök har liknande TS- och VS-halter och ger normalt högt biogasutbyte. 

TS-halten ligger på 30–35 % varav 85 % utgörs av VS. Jordbruksgrödor, som halm och 

vallgrödor, har normalt en hög andel organisk nedbrytbart material men grödorna kräver en 

viss förbehandling då de innehåller mycket fiber. Sönderdelning och spädning är oftast 

nödvändigt för att få bra biogasproduktion. TS-halten ligger runt 78 % varav 90 % utgörs av 

VS. Efter rötningen i en rötkammare återstår rötresten som får en betydligt lägre mängd 

organiskt material än det ingående substratet (Salomon & Wivstad, 2013). 

TS- och VS-halten för rötresten är viktig att mäta om den ska användas som gödsel och för att 

veta att biogasproduktionen fungerar som den ska (Salomon & Wivstad, 2013). I en 

samrötningsanläggning som behandlar matavfall, grödor och fettslam, är det vanligt att 

rötresten har en TS-halt runt 3–5 % (VafabMiljö, 2017). Den totala VS-halten på rötresten 

ligger normalt mellan 2–4 % av den totala rötresten. 

3.1.2 Egenskaper hos rötrest 

Efter den syrefria rötningen, när det organiska kolet har omvandlats till metan och koldioxid, 

har den organiska delen i rötresten minskat med upp till 80 % (Lebuf m.fl., 2013). Det är det 

lättnedbrytbara organiska substratet som har brutits ner och kvar i rötresten återstår 

komplext organiskt material, som t ex lignin. Förutom den organiska delen, finns relativt 

höga koncentrationer näringsämnen, mineraler och spårämnen kvar i röresten (Avfall 

Sverige, 2012). Exempel på viktiga makronäringsämnen i rötrest är magnesium, kalcium, 

zink, mangan, koppar och nickel (Blomqvist m.fl., 2014). Värdena i Tabell 1 är 

sammanställda utifrån data från Avfall Sverige (2012) på vanlig sammansättning av 

innehållet i rötresten. Värdena är en sammanställning från svenska biogasanläggningar.  

Tabell 1 Sammansättning i rötrest 

 Minst Medel Högst 

TS-halt [%] 3,00 3,80 4,60 

Totalkväve [kg/m3] 5,00 5,30 5,70 

Ammoniumkväve [kg/m3] 3,20 3,50 3,70 

Fosfor [kg/m3] 0,45 0,60 0,82 

Kalium [kg/m3] 1,10 1,70 2,86 

Magnesium [kg/m3] 0,10 0,20 0,27 

Svavel [kg/m3] 0,37 0,40 0,48 

Kalcium [kg/m3] 0,90 1,10 1,45 
 
Det är återigen den ingående biomassan som styr vad rötresten innehåller (Avfall Sverige, 

2012). Höga koncentrationer totalkväve i ingående substrat ger höga halter totalkväve i 

rötresten. Exempel på substrat som har höga halter totalkväve är grisflytgödsel, i jämförelse 

mot nötflytgödsel och majs (Lebuf m.fl., 2013). Under rötningsprocessen övergår organiskt 

bundet kväve till ammonium, vilket är lätt för växterna att kunna ta upp. Desto högre halter 

ammonium, desto högre verkningsgrad har rötresten som biogödsel. Eftersom ammonium 
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och ammoniak står i jämvikt till varandra kan denna jämvikt förskjutas då parametrar som 

temperatur och pH ändras (Salomon & Wivstad, 2013). Ju högre temperatur och pH desto 

mer ammoniak kan bildas. 

Alkalinitet  

Mängden alkalinitet är ett mått på ett systems buffertkapacitet, vilket är en viktig del i 

produktionen av biogas under syrefria förhållanden (Labatut & Gooch, 2012). Det är främst 

vätekarbonatjoner (HCO3
–) som styr buffertförmågan för att behålla ett stabilt pH-värde. Det 

är önskvärt att ha ett stabilt pH-värde i rötkammaren mellan 6,6–7,6. För att bibehålla pH-

värdet inom dessa gränser krävs en vätekarbonatsalkalinitet runt 5 500 mg/l för gödsel, men 

skiljer sig åt från för olika substrat. En tillräckligt bra buffertförmåga är nödvändigt för att 

kunna hantera höga nivåer av flyktiga fettsyror, VFA (från engelskans volatile fatty acids). 

Tillräcklig bra buffertförmåga är nödvändig då den kan sjunka vid bildandet av VFAs  

(Bousek, Scroccaro, Sima, Weissenbacher, & Fuchs, 2016).  För substrat med låg alkalinitet 

och lågt pH-värde kan det vara nödvändigt att blanda med andra substrat för att få en stabil 

biomassa.   

Avlägsnande av CO2 påverkar alkaliniteten och kan ge en förbättrad ammoniakstripping då 

pH-värdet ökar (Bousek m.fl., 2016). Ammoniak tillsammans med vattenmolekyler och 

koldioxid bildar vätkarbonatjoner och ammonium enligt Ekvation 1 nedan.  

 𝑁𝐻3 + 𝐻2𝑂 + 𝐶𝑂2 → 𝑁𝐻4
+ + 𝐻𝐶𝑂3

− 
 

Ekvation 1 
 

 
 

3.1.3 Certifiering  

Idag kan biogasanläggningar välja att certifiera sin biogödsel, vilket innebär att ett 

kvalitetssystem måste följas för att biogödseln ska erhålla en viss kvalitet (Avfall Sverige, 

2017a). Certifieringssystemet heter SPCR 120 och innebär att kvaliteten säkras och att en 

extern revisor reviderar anläggningen. Hela kedjan synas från råvara till slutprodukt för att 

kontrollera att biogödseln uppfyller de krav som är ställda. Avfall Sverige (2017a) skriver att 

smittskydd, ursprung och metallinnehåll är några viktiga delar som kvalitetssystemet har 

hårda krav på. Kontroller görs regelbundet för att säkerställa att biogödseln uppfyller alla 

krav, dels av tillverkarens egenkontroller men även övervakande kontroller utförda av 

certifieringsorganet. Det är denna certifiering som kräver en hygienisering på 70 °C i en 

timme för att förhindra smittor. Om biogödseln är stämplad med ”Certifierad återvinning” 

kan användaren veta att alla krav och regler för certifierad biogödsel är uppfyllda.  

3.2 Problematik i samband med biogödsel 

Biogödseln kan innehålla tungmetaller och andra ämnen som inte är bra att sprida ut på 

åkermark (Blomqvist m.fl., 2014). Den ingående biomassan bestämmer hur mycket 
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föroreningar som finnas i rötresten, eftersom inga av dessa ämnen kan försvinna under 

rötningen (Lebuf m.fl., 2013). Dock blir koncentrationen högre efter rötning eftersom TS-

halten har minskat. Samrötningsanläggningar har normalt låga halter tungmetaller och 

rester av läkemedel i sin rötrest medan det kan vara högre halter i rötslam (Blomqvist m.fl., 

2014). Det är oftast zink som överstiger det tillåtna gränsvärdet för att rötresten ska kunna 

användas som gödsel. 

Förekomst av smittor och parasiter i rötresten är sällan ett problem om regler och 

rekommendationer om hygienisering följs (Blomqvist m.fl., 2014). Smittor som salmonella 

och E.coli dör vid hygienisering i 70 °C under en timme.  Blomqvist m.fl., (2014) hävdar att 

ogräsfrön och patogener dör under rötningsprocessen redan under de första dagarna vid 

rötning i 55 °C eller efter några veckor om mesofil rötning används.  

3.2.1 Lagring och hantering 

Vid hanteringen av rötrest finns risken att utsläpp av ammoniak sker, vilket inte är önskvärt 

eftersom kvävet behövs i gödseln (Salomon & Wivstad, 2013). Den största risken sker vid 

lagring, då även andra näringsämnen kan gå förlorade. Utsläpp av ammoniakkväve ur 

miljösynpunkt är också negativt, skriver Salomon och Wivstad (2013), då det bidrar till 

försurning och övergödning. Utsläppen kan även indirekt öka utsläpp av lustgaskväve, men 

detta sker senare i kvävets naturliga cykel. I fastgödsel går i genomsnitt 20 % av totalkvävet 

förlorat som ammoniak under lagringstiden och motsvarande värde för flytgödsel är 1–9 %. 

Det är alltså av stor vikt att minimera utsläppen av ammoniak.  

Under rötningsprocessen bryts fettsyror ned, vilket leder till en ökning av pH-värdet i 

rötresten (Lebuf m.fl., 2013). pH-värdet är inte speciellt beroende av det inkommande 

substratet, utan värdet ökar alltid under rötning oavsett biomassa. Vanligtvis ligger pH-

värdet för rötrest mellan 7,4–7,7 vid samrötning av matavfall och vallgrödor (VafabMiljö, 

2017). Vid rötning av grisflytgödsel eller nötflytgödsel är pH-värdet på rötresten runt 8,3 

(Lebuf m.fl., 2013). På grund av biogödselns höga pH-värde ökar risken för förlust av 

ammoniumkväve i form av ammoniak (Salomon & Wivstad, 2013). Ammoniak är i 

rumstemperatur en färglös gas. Vid både lagring av gödsel och vid själva spridningen finns 

risk för läckage av ämnet. Utsläpp av för stora mängder ammoniak kan leda till försurning, 

en negativ global inverkan vad gäller växthuseffekten, samt i vissa fall skador 

på växter. Om dessutom kondensat från energiproduktionsanläggningar (vanligtvis 

förbränningsanläggningar) innehåller ammonium kan detta omvandlas till lustgas (N2O) som 

är en växthusgas som uppehåller sig under lång tid i atmosfären och kan bryta ner ozon i 

stratosfären då gasen fotolyseras till kväveoxid (NO). NO reagerar med ozon och bildar 

syrgas samt kvävedioxid. (Iverfeldt, Pleijel, Klemedtsson, Lövblad, & Omstedt, 1995; 

Petersson, 2008). 

 𝑁𝑂 + 𝑂3 → 𝑂2 + 𝑁𝑂2 
 

Ekvation 2 
 

 
Vid lagring av biogödsel är därför täckning mycket viktigt och olika försök har genomförts. I 

Danmark har försök med täckning gjorts med 15 cm lager av lecakulor (Blomqvist m.fl., 

2014). Med detta lager blev kväveförlusterna för svinflytgödsel och biogödsel ungefär lika 
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stor. Utan täckning ökade skillnaderna markant och kväveförlusterna för biogödseln blev 

högre. Tak vid lagring av biogödsel har visat sig effektivt för att undvika ammoniakutsläpp 

(Salomon & Wivstad, 2013). Om täckning av biogödsel görs med någon typ av täckmaterial är 

det viktigt att undvika organiskt material för att minimera risken för utsläpp av lustgas. Att 

sänka pH-värdet i rötresten minskar också risken för ammoniakförluster. 

3.2.2 Direktiv för material i biogasanläggningar 

De viktigaste lagdirektiven för biogasanläggningar framgår av Arbetsmiljöverkets föreskrifter 

(AFS) (Christensson m.fl., 2009). Regleringen finns till för att förebygga hälsoproblem och 

olyckor och upprätthålla en god arbetsmiljö. Vid nybyggnation finns därför krav från 

Arbetsmiljöverket samt EU-direktiv som måste uppfyllas och godkännas. Kraven på material 

gäller både tillverkning, installation, slutanvändning och eventuell reparation av produkten 

(Swedac, 2017).  

Det finns särskilda regleringar för trycksatta anordningar som innefattar tryckkärl, 

vakuumkärl, rörledningar och cisterner (Arbetsmiljöverket, 2017). Dessa regler är bestämda 

genom EU och innefattas av tryckkärlsdirektivet PED 2014/68/EU (Swedac, 2017).  

Ämnen delas in i olika grupper beroende på hur farliga de är (Arbetsmiljöverket, 2016). 

Kategori Grupp 1a består enligt Arbetsmiljöverket av bland annat explosiva ämnen, 

brandfarliga gaser, fasta ämnen och vätskor, oxiderande gaser och vätskor. Biogas räknas hit 

då den är brandfarlig medan slurry normalt räknas till Grupp 2a (Gasföreningen & Swetic, 

2007). Om ett kärl innehåller både biogas och slurry räknas den till Grupp 1a. Innehållet i en 

hygieniseringstank räknas dock normalt sätt oftast till Grupp 2a men särskilda krav gäller då 

temperaturen överskrider 65 °C. Är dessutom volymen större än 50 m3 gäller krav G, vilket är 

ett grundläggande säkerhetskrav enligt arbetsmiljöverket.   

Krav för övrig processutrustning såsom pumpar, centrifuger och avvattningsutrustningar 

tillhör i många fall maskindirektivet och ska därmed vara CE-märkta (Gasföreningen & 

Swetic, 2007). Om trycket i ett slutet system överstiger 0,5 bar gäller tryckkärlsdirektivet 

(2014/68/EU).  

3.3 Tekniker för behandling av rötrest 

Det finns många olika efterbehandlingar för rötrest, både för att koncentrera näringsämnen 

och för att minska kostnader vid transport, lagring och spridning (Dahlberg, 2010). Oftast 

separeras de solida partiklarna från rötresten, vilket ger en fast fraktion och en flytande 

fraktion (Lebuf m.fl., 2013).  Den fasta fraktionen erbjuder begränsade möjligheter när det 

kommer till näringsämnen då dessa oftast är bundna i det organiska materialet. I den 

flytande fraktionen är näringsämnena mer lättillgängliga för växter eftersom de är lösta i 

vatten. Kväve, fosfor, kalium, organiskt material och mineraler finns med i vätskan som utgör 

den flytande fraktionen. Vanliga separeringstekniker för att skilja dessa fraktioner åt är 

användning av centrifug, skruvpress, bältpress och trumfilter. TS-halten i den solida 
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fraktionen är en indikator över hur bra separeringen fungerar, där en halt på över 25 % är 

önskvärt för lättare paketering och transport. Samtidigt är det bra med få solida partiklar i 

vätskedelen för att undvika blockering i filter. Att mekaniskt separera fast- och flytande 

fraktion från varandra skapar en slutprodukt med högre koncentrationer av näringsämnen 

än den råa rötresten.  

Genom att sänka trycket och/eller öka temperaturen drivs vattnet bort från den flytande 

fraktionen (Dahlberg, 2010). Detta kan göras för att öka koncentrationen av näringsämnena 

och slippa onödig massa, i form av vatten. En annan teknik med många fördelar som tar 

tillvara på ammoniumkvävet, som sedan kan används vid gödsling, är ammoniakstripping. 

3.4 Ammoniakstripping 

Ammoniakstripping är en process som under kontrollerade former fångar upp och tar tillvara 

på ammoniak (De la Rubia, Walker, Heaven, Banks, & Borja, 2010). Ett sätt att fånga upp 

ammoniaken är att lösa upp den i svavelsyra vilket bildar en ammoniumsulfatlösning 

(Dahlberg, 2010). Denna lösning kan komma upp i halter av 38–45 %. Det är även möjligt att 

fånga upp ammoniaken med salpetersyra vilket ger en ammoniumnitratlösning istället.  

Ammoniakstripping används för att fånga upp kväve i framför allt avloppsvatten, men även i 

slaktrester och livsmedelsavfall (Serna-Maza, Heaven, & Banks, 2014; Zhang, Lee, & Jahng, 

2012). För ammoniakavskiljning i avloppsvatten är ett ammoniakinnehåll på 1–100 mg/l 

passande (United States Environmental Protection Agency, USEPA, 2000). Hög temperatur 

är viktigt under processen för ammoniakavskiljning, en tio graders sänkning i temperatur 

minskar verkningsgraden drastiskt. 

Då en hög halt av ammoniak kan hämma produktionen av biogas har även 

ammoniumstripping använts i samband med rötning för att förbättra processen (Walker, 

Iyer, Heaven, & Banks, 2011). Ammoniak frigörs när protein bryts ner i anaeroba 

förhållanden. Walker m.fl., (2011) menar att även om kvävet i ammoniak är ett nödvändigt 

näringsämne för grödor kan ammoniak i för höga halter ha en hämmande effekt, särskilt vad 

gäller ammoniak i fri form (NH3), då den är icke-joniserande.  

Studier har tidigare genomförts på avloppsvatten och flytgödsel vad gäller 

ammoniakavskiljning, bland annat genom luftstripping där luft blåses genom substratet och 

ammoniak i fri form lösgörs som gas. Ammoniaken fångas upp genom absorption. För att få 

en effektfull avskiljning har parametrar som hög temperatur, högt luftflöde och högt pH-

värde visat sig viktiga. Högre temperaturer leder till en högre andel fri ammoniak, men ökar 

även ammoniakens mättade ångtryck vilket resulterar i en ökande avdunstning i form av gas. 

En effektfull temperatur ligger runt 70 °C, vilket är passande då det är vid den temperaturen 

som hygienisering sker (Serna-Maza, Heaven, & Banks, 2015; Walker m.fl., 2011). Försök vid 

lägre temperaturer, som mesofil- och termofiltemperatur, har resulterat i inget eller litet 

avlägsnande av ammoniak (Serna-Maza m.fl., 2015). Ett högre flöde påverkar inte processen 

kemiskt, men leder till en ökad kemisk reaktionshastighet för avlägsnande av ammoniak 

(Walker m.fl., 2011). Detta sker på grund av en ökad yta mellan vätska och gas i systemet. 
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Kemisk påverkan sker på ammoniaken när jämvikten skiftar mellan fri ammoniak, flyktig 

form och ammoniumsalter. Det är pH-värdet och temperaturen som påverkar denna 

jämviktsförskjutning. Jämvikten kan ses nedan i Ekvation 3 (Ukwuani & Tao, 2016): 

 𝑁𝐻3 + 𝐻+ ↔ 𝑁𝐻4
+ Ekvation 3 

3.4.1 Ammoniumsulfat 

När ammoniak reagerar med svavelsyra bildas ammoniumsulfat, vilket är lättlösligt i vatten 

och är lätt för växterna att ta upp (Lebuf m.fl., 2013). Bildandet av ammoniumsulfat mellan 

ammoniak och svavelsyra sker enligt Ekvation 4 nedan (Ukwuani & Tao, 2016):  

 2𝑁𝐻3 + 𝐻2𝑆𝑂4 → (𝑁𝐻4)2𝑆𝑂4 Ekvation 4 

 

Oftast är ammoniumsulfat löst i vätskeform men kan också bilda ammoniumkristaller, vilket 

har större fördelar än en lösning (Ukwuani & Tao, 2016). Ammoniumsulfat i fast form bildar 

ortorombiska kristaller med en densitet på 1,769 g/ml vid 20 °C. Dessa kristaller är lätta att 

samla upp och hantera, skriver Ukwuani och Tao (2016). För att kristaller ska bildas i en sur 

lösning krävs det att det enbart finns 2–4 % fria svavelsyramolekyler kvar i lösningen. Under 

ammoniakavskiljning är det viktigt att det kondenserande vattnet från substratet inte 

hamnar i svavelsyralösningen då detta gör att volymen ökar och ammoniumsulfatet får lägre 

koncentration.  

Det finns olika metoder för att utvinna ammoniumsulfatkristaller ur en 

ammoniumsulfatlösning (Ukwuani & Tao, 2016). Lufttorkning och torkning i ugn fungerar 

genom att svavelsyralösningen avdunstar och gör att de fria svavelsyramolekylerna minskar 

och kristaller kan bildas. En annan metod för kristallbildning är att tillsätta etanol. 

Lufttorkning, torkning i ugn och tillsats av etanol ökar driftkostnader och kan ge kristaller 

med oönskade skadliga ämnen som kan följa med från substratet. Genom att kontrollera 

svavelsyrakoncentrationen och ha kunskap om hur mycket ammoniak som kan binda i 

syralösningen, kan kristaller bildas direkt utan att torkning behövs. Att ha kontroll över 

mättnadsförhållandena ger lägre driftskostnader och eventuella skadliga ämnen blir kvar i 

syralösningen efter att kristallerna har samlats upp. Hantering av högkoncentrerad 

svavelsyra ställer dessutom höga krav på materialet i anläggningen då syran är mycket 

frätande (Ahlgren, Bauer, & Hulteberg, 2015). Utsläppsrisken är relativt låg vid indunstning 

och centrifugering av ammoniumsulfatlösning, den största risken sker i torkningssteget. 

3.4.2 Tidigare försök med ammoniakavskiljning 

Guštin och Marinšek-Logar (2011) har undersökt ammoniakstripping med luftning för att 

reducera ammoniakmängderna innan biogasrötning då höga halter kan ha hämmande effekt 

på processen. Deras försök undersökte vilken inverkan som pH, temperatur och luft-

vätskeförhållande hade på avlägsnandet av ammoniak. Koncentrationen av fri ammoniak 

beror främst på temperatur och pH-värde (Zhang m.fl., 2012). I försöket utfört av Guštin och 

Marinšek-Logar (2011) användes luft eftersom kväve i anaeroba förhållanden förblir i form 

av NH4 och därmed sker ingen reducering. För att undvika utsläpp av ammoniak i 
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atmosfären används biofilter eller syra för att binda ammoniaken. Deras resultat visade att 

den största effekten för bra ammoniakavskiljning fås vid höga pH-värden. Högre luftflöde 

ökar massöverföringen och främjar också ammoniakstrippingen, men effekten avstannar vid 

höga förhållanden mellan luft och vätska.  

Eftersom ammoniak frigörs under syrefri nedbrytning genom hydrolys har Walker m.fl. 

(2011) undersökt ammoniakavskiljning in situ i den anaeroba nedbrytningsprocessen. För att 

behålla en anaerob miljö användes biogas, bestående av 65 % CH4 och 35 % CO2, som 

strippinggas. Biogasen förhindrar dessutom pH-förändringar genom att hålla koldioxiden i 

rötresten i jämvikt. De olika temperaturerna 35, 55 och 70 °C testades i systemet. Två 

prototyper av rötkammare, innehållande två liter rötrest vardera, användes i undersökningen 

och tester togs kontinuerligt på pH-förändring och mängd avskild ammonium. Systemet 

bestod av en fälla för kondensat och en för ammonium samt en biogaspåse för att 

tillhandahålla extra biogas. Vid avslutat experiment togs tester på ammoniuminnehåll i 

systemets olika delar för att kunna avgöra fördelningen av det avskilda ammoniumet.  pH- 

förändring studeras även över tid vid lagring av rötresten. Resultatet visade en exponentiell 

minskning av total ammoniak enligt första ordningens kinetik. Högre flöde på biogasen 

innebar också en högre ammoniakavskiljning. Effekten avstannade vid flöden högre än 

0,375 l/l,min, men detta var vid en total tid mellan 30 till 80 timmar. En justering av pH-

värdet vid start av experiment visade sig också ha stor påverkan på total 

ammoniakavlägsnande, främst när det gäller tiden som reducerades till mellan 4 och 

20 timmar. Detta för att ett högre pH-värde ökar andelen fri ammoniak vilket ger ett 

snabbare ammoniakavlägsnande. Experimentet visade även att stora mängder ammoniak 

fastnade i kondensat- och vattenfällorna. Om endast avlägsnande av ammoniak är önskvärt 

kan detta ses som någonting positivt, då möjligheten till att inte ha med syra i systemet skulle 

kunna vara möjligt. Tillsättning av syra kan både bli dyrt och ställer högre krav på material 

och säkerhet i processen.  

Serna-Maza m.fl. (2015), vars försök bygger på det försök som Walker m.fl.( 2011) beskriver, 

har på samma sätt byggt upp ett slutet system för ammoniumavskiljning där icke 

uppgraderad biogas används som flödesmedium. Systemet drivs av en peristaltisk pump och 

består dessutom av en kondensatfälla, en vattenfälla och en behållare med 0,125 M H2SO4 för 

att fånga upp ammoniak. Resultatet påvisade att enbart en vattenfälla och en syrafälla 

behövdes och försöket reviderades därefter. Samma temperaturer som testet utfört av Walker 

m.fl., (2011) användes, samt flödesvariation mellan 0,125 till 0,250 l/min per liter rötrest. 

Vid försöken testades också att reglera pH-värdet upp till 10 med hjälp av CaO, Ca(OH)2 eller 

NaOH. Vid ingen pH-reglering visade resultatet en pH-ökning på 0,3–0,5. Lagrad rötrest 

visade sig vara lättare att avlägsna ammonium från (Serna-Maza m.fl., 2015).  

Ammoniak kan också avlägsnas genom att substratet kokas under trycksättning och på så 

sätt sänka kokpunkten (Ukwuani & Tao, 2016). Ukwuani & Tao (2016) har undersökt hur en 

sådan process skulle kunna fungera tillsammans med en svavelsyraabsorption. Det är ett 

innovativt försök som utnyttjar substratets kokpunkt under olika undertryck och får en 

produkt i form av ammoniumsulfatkristaller. Rötrest från matavfall, rötrest från gödsel och 

avloppsslam visade sig ha tryckkurvor likt vatten. Sju olika kombinationer av temperaturer 

och tryck testades där temperaturer mellan 65–100 °C och vacuumtryck mellan 25,1–
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101,3 kPa visade sig ha störst effekt för att frigöra ammoniak. Den optimala temperaturen var 

65 °C tillsammans med vacuumtrycket 25,1 kPa. Vid 70 °C var trycket 33,6 kPa för att uppnå 

kokpunkten. Efter tre timmar var 93,3–99,9 % av ammoniaken avlägsnad för samtliga 

temperaturer och tryck. Både ett laboratorieförsök och ett pilotförsök genomfördes. I 

laboratorieförsöket användes 0,3 l rötrest i en 2 l stor flaska. NaOH var tillsatt i flaskan innan 

processen startades för att höja pH-värdet till 9 för att frigöra ammoniak. Flaskan värmdes 

till önskad temperatur och efter flaskan var en destilleringskolumn tillkopplad. En flaska 

med svavelsyra kunde sedan absorbera den frigjorda ammoniaken från rötresten. Sist i 

laboratorieuppställningen fanns en vacuumpump som drev processen. För pilotförsöket 

användes en behållare i rostfritt stål som rymde 30 l och en kondensatfälla var installerad 

mellan destilleringskolumnen och svavelsyrafällan, men annars såg systemen liknande ut. 

10–15 l rötrest användes vid pilotförsöket och varje test varade i 2–4 timmar, beroende på 

den uppskattade mängden av ammoniak i rötresten. I svavelsyrafällan fanns 1 l av 1–2 Molar 

svavelsyralösning. När svavelsyralösningen blev mättad med ammoniak kunde 

svavelsyrakristaller bildas. Om det fortfarande fanns fria svavelsyramolekyler kvar i 

lösningen testades lufttorkning, ugnstorkning och tillsättning av etanol för bildning av 

kristaller. Ammoniumsulfat är olöslig i alkohol och gör att kristaller bildas omedelbart. Att 

kontrollera mängden svavelsyra visade sig vara den bästa och mest ekonomiska metoden för 

kristallbildning.  

3.5 Hygienisering 

Syftet med hygienisering är att säkerhetsställa att både hantering och behandling av 

organiskt avfall sker på ett sådant sätt att smittspridning av patogena ämnen förhindras 

(RVF Utveckling, 2001). För att granska detta används hygieniseringskontroll där både en 

teknisk besiktning genomförs och prover tas på avfallsresten. Nyare krav som dessutom 

tillkommit är att underleverantörer av substrat även ska kontrolleras av personal på den 

aktuella biogasanläggningen (Salomon & Wivstad, 2013).  

3.5.1 Kategorier av organiskt avfall 

För certifiering av kompost och rötrest finns det tre olika anläggningskategorier där olika 

krav på smittskyddsregler förekommer (RVF Utveckling, 2001). Anläggningar där 

hushållsavfall och restaurangavfall rötas räknas till anläggningskategori A, animaliskt 

lågriskavfall. Då det animaliska utsprunget är svårt att ha kontroll över innebär detta en 

striktare smittskyddsreglering än för till exempel trädgårdsavfall. Avgörandet av kategori 

beror också på hur rötresten sedan ska användas. Restriktioner som gäller för animaliskt 

lågriskavfall är bland annat krav på hygieniseringskontroll, en lägsta 

hygieniseringstemperatur på 70 °C, löpande driftkontroll samt slutprotokoll för 

hygienisering. För anläggningskategori B och C, som avser anläggningar som inte behandlar 

animaliskt lågriskavfall, gäller en lägsta hygieniseringstemperatur av 55 °C med löpande 

driftkontroll men något slutprotokoll krävs inte. För kategori C behövs inte någon 
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hygieniseringskontroll. Om en anläggning tillhör kategori B eller C avgörs på hur 

slutprodukten avses spridas. 

Rötningsprodukten delas in i kategorier 1–3, där animaliska biprodukter (ABP) hör till 

kategori 3 som är godkänt att behandla i komposterings- och biogasanläggningar utan 

förbehandling såsom tryckkokning, vilket gäller för kategori 2, (Avfall Sverige, 2017b). Även 

om den vanligaste hygieniseringsmetoden är värmning under en timme i 70 °C kan 

Jordbruksverket godkänna andra metoder. I dagsläget finns en annan godkänd metod, 

värmning till 52 °C under 10 timmar med hydraulisk uppehållstid i reaktorn på minst 7 dygn. 

Är avfallet dessutom enbart matavfall är regleringen inte lika hård vad gäller temperatur och 

tid för hygienisering. Där gäller istället minst 55 °C i 6 timmar.  

3.5.2 Hygienisering som förvärmningsmetod 

Förutom att hygienisering minskar risken för spridning av patogena ämnen kan själva 

uppvärmningen ha en positiv effekt på biogasproduktionen. BMP-försök (från engelskans 

biomethane potential) med boskapsslam har påvisat ökad TS-halt samt viskositet hos 

substratet, men även förbättrade hydrolysparametrar såsom kemisk syreförbrukning. 

Förvärmning av substrat har positiv inverkan då det kan avskilja fast organiskt material till 

lösligt, öka den koncentrerade mängden organiskt material då vattenånga frigörs samt 

lösgöra strukturer hos molekyler. Försöket med boskapsslam påvisade även en total ökning i 

metanproduktion upp till 17–20 %. Metanproduktionen från obehandlat slam upphörde 1–2 

dagar tidigare än det förvärmda. I den rötrest som bildades påvisade resultaten från försöket 

en ökning av lösligt kväve ca 20 %. Då hygienisering kan ha en positiv inverkan på 

gasproduktion blir det viktigt att jämföra energibesparing utan hygienisering mot förlust i 

producerad metanmängd (Luste & Luostarinen, 2011).  
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4 AMMONIAKSTRIPPING MED RÖTREST 

Utifrån tidigare studerade försök med ammoniakstripping skissades en idé upp på hur 

systemet kunde tänkas se ut. I detta arbete valdes experimentet att byggas upp på 

laborationsnivå och utifrån de studerade försöken skalades försöket ner till lämplig hanterbar 

storlek. Två olika scenarion ämnades att undersökas, ett försök med luftning och ett försök 

där systemet sätts i undertryck för att 70 °C ska bli kokpunkt och mer kondensat kan bildas. 

Den rötrest som användes i försöket hämtades direkt från VafabMiljö och förvarades i 

kylrum i ca en veckas tid innan ny rötrest hämtades.  

4.1 Scenarion  

Utifrån tidigare studerade försök valdes några olika scenarion ut för undersökning. 

Hypotesen för luftning var avlägsna CO2 i rötresten och på så sätt öka pH-värdet. Ett högt 

pH-värde frigör mer ammoniak (Guštin & Marinšek-Logar, 2011). Ett slutet system testades 

även där gasen leddes runt. Detta för att kunna sätta hela systemet i undertryck och på så sätt 

sänka kokpunkten till 70 °C. Försöken avgränsades till att endast undersökas vid 

temperaturen 70 °C då det är den hygieniseringstemperatur som var av störst intresse, även 

om 55 °C under 10 timmar är en alternativ metod för hygienisering (Avfall Sverige, 2017b). 

Istället undersöktes olika körningstider med luftning respektive undertryck. Då tidigare 

studier visat att temperatur, tid och luftflöde var det största påverkande faktorerna 

varierades även flödet i systemen.  

4.1.1 Luftning 

En principiell skiss över uppbyggnad för försöket med luftning kan ses i Figur 1 nedan. 

Flaskan med rötrest värms upp till 70 °C för att gas innehållande ammoniak, CO2 och 

vattenmolekyler ska avges och ledas vidare i en slang. För att kunna fånga upp kondensatet, 

vilket är önskvärt för att svavelsyran inte ska spädas ut, behövs en kylning av slangen. Efter 

kondensatfällan leds enbart gas vidare till flaskan med svavelsyra där den bubblar ner i syran 

för att binda ammoniaken. Flödet styrs av en peristaltisk pump sist i systemet. Tanken var att 

med hjälp av luftning avlägsna koldioxid tillsammans med ammonium och på så sätt höja 

pH-värdet och få en förbättrad process genom att förskjuta jämvikten åt mer fri ammoniak 

(Bousek m.fl., 2016). 
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Figur 1 Schematisk sketch över försök med luftning 

4.1.2 Undertryck 

Vid försök med undertryck sluts systemet enligt Figur 2 nedan. I övrigt är systemet uppställt 

på samma sätt som nämnt tidigare. Genom att sätta systemet i undertryck till -700 mbar 

sjunker rötrestens kokpunkt och mer kondensat kan samlas upp. Då ingen luft leds in 

systemet blir det eventuell bildad biogas och andra gaser som blir strippinggas i systemet. En 

backventil används för att förhindra att svavelsyra leds ned i flaskan för kondensat. 
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Figur 2 Schematisk sketch över försök med undertryck 

4.2 Experimentuppställning 

Det experimentet som byggdes bestod utav tre stycken glasflaskor, ett vattenbad och en 

peristaltisk pump. En flaska med volymen en liter fylldes med 500 g rötrest och sänktes ner i 

vattenbadet (Grant OLS 200) som hade en temperatur på 70 °C. En glasstav isatt i en tät 

gummikork användes för att få ner luften i rötresten. För att förhindra fukt i luften användes 

en flaska fylld med silica gel som luften gick igenom innan den leddes ner till botten av 

flaskan med rötrest. Via en kort glasstav i toppen av flaskan leddes luften ut till en lindad 

gummislang för kylning. Kondensat överfördes till en flaska redan innehållande vatten för 

bättre kylning. Ammoniak, metan och koldioxid fortsatte till en flaska innehållande 

svavelsyra för reaktion mellan NH3 och H2SO4 för att bilda ammoniumsulfat, [NH4]2SO4. 

Svavelsyran som användes hade koncentrationen 1 M och mängden var 50 ml. Så låg 

koncentration som möjligt önskades då stark svavelsyra ställer höga krav på material och 

hantering, eftersom syran är mycket frätande i höga koncentrationer. Koncentrationen fick 

samtidigt inte understiga 2 % för att kristaller ska kunna bildas (Ukwuani & Tao, 2016).  

Experimentet reviderades efter hand genom att använda en tom flaska för kondensatbildning 

då risk fanns att mycket ammonium bands i vattnet direkt vid bubbling. Sist i 

experimentuppställningen användes en peristaltisk pump som drev hela processen. För 

bilder över hela systemet, se Figur 3. I början användes pumpen Watson Marlow Model 323, 

se Figur 3,a, men för att sedan köra processen med högre luftflöden användes pumpen 
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Watson Marlow 601S, se Figur 3,b. Försöken kördes vid varierande luftflöde mellan 0,2–2,7 

l/min och tid; först 1 h och sedan under 3 h.  

Försök gjordes även genom att sätta hela systemet i undertryck. Systemet sattes i undertryck 

genom att stänga öppningen för intag av luft till rötresten och köra igång pumpen. Det 

undertryck som användes var när rötrest kokar vid 70 °C för att mer kondensat skulle lämna 

rötresten. Då den lindade slangen för kondensering blev varm användes is i det mätglas som 

slangen var lindad runt samt påsar med is utanpå för bättre kylning. Experimentet utfördes 

med flöden varierade mellan 0,5–2,7 l/min på gasen och tiderna 1 h och 3 h.  

 

Figur 3 Bild över försök, a) pump Watson Marlow Model 323, b) pump Watson Marlow 601S 

4.3 Mätningar 

Före och efter varje försök utfördes mätningar av intresse. pH-värdet kontrollerades på 

rötrest, svavelsyra samt på det kondensat som bildats.  För att studera massbalanserna 

vägdes allting före och efter. För varje ny rötrest som hämtades hos VafabMiljö mättes TS och 

VS enligt standardmetoder (APHA m.fl., 2012). TS och VS mättes även efter varje försök som 

gjordes.  

Prover sparades i frysen från alla försök på kondensatet, svavelsyran och rötresten. Dessa 

prover tinades och dubbletter analyserades på ammoniuminnehållet med FIAstarTM 5000 

Analyzer. För prov på rötresten togs 10 g prov och späddes till 50 g med avjoniserat vatten 

vilket sedan centrifugerades 10 minuter på 5100 rpm. Provet dekanterades sedan av för att 

bli av med stora partiklar.  Även alkaliniteten undersöktes på rötresten för att se dess 

buffertkapacitet. Detta genom att ta 5 g prov och späda till 50 g med avjoniserat vatten. 

Svavelsyra med koncentrationen 0,05 M tillsattes droppvis i rötresten med hjälp av Metrohm 

725 Dosimat till pH 5. För jämn omblandning användes Metrohm 728 Stirrer. För H2SO4 

med denna koncentration räknades alkaliniteten ut enligt Ekvation 5 nedan. 
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𝑉𝑠𝑎𝑚𝑝𝑙𝑒
∙ 𝑉(𝑝𝐻 5) ∙ 250 

 

Ekvation 5 
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4.4 Princip för analys av ammonium 

För att bestämma ammoniuminnehållet i de prover som togs på svavelsyralösning, 

kondensat och rötrest användes FIAstarTM 5000 Analyzer. Metoden är en 

flödesinjektionsanalys (Flow Injection Analysis (FIA)) för automatisk näringsanalys av 

kemiska lösningar. För analys av ammonium injekteras prover innehållande 

ammoniumjoner i en bärarlösning och blandas med en lösning bestående av 

natriumhydroxid, NaOH, vilket bildar ett alkaliflöde där ammonium formas i gasform. 

Denna lösning sprids sedan genom ett gasgenomträngligt membran in i en 

ammoniumindikatorlösning. Indikatorlösningen består av syra-bas indikatorer som reagerar 

med ammoniumgasen och en färgskiftning sker som kan mätas fotometriskt. Systemet drivs 

av en peristaltisk pump där ingen luft kommer in. 

4.4.1 Kalibreringslösningar och kalibrering 

Innan analys kunde göras av de prover som sparats behövde systemet kalibreras. Till detta 

gjordes reagenslösningar i ordning enligt manual. För kalibrering användes den högre 

koncentrationen av två alternativa kalibreringslösningar. Den högre koncentrationen innebär 

en icke-linjär kalibrering. En stamlösning med koncentrationen 1000 mg/l NH4-N blandades 

i ordning genom att lösa upp 3,819 g ammoniumklorid (NH4Cl) i ca 900 ml avjoniserat 

vatten i en mätkolv. En justering gjordes till ~pH 2 genom att droppvis tillsätta H2SO4. 

Spädning skedde sedan upp till 1000 ml. Stamlösningen användes sedan för att göra i 

ordning en interim lösning med koncentrationen 100 mg/l NH4-N.  

Interimslösningen med koncentrationen 1000 mg/l NH4-N användes för att göra i ordning 

sex stycken kalibreringslösningar, enligt Tabell 2 nedan. Den totala volymen späddes med 

avjoniserat vatten och hälldes upp i bägare.  

Tabell 2 Kalibreringslösningar för ammoniumanalys 

NH4-N koncentration  Volym interim standardlösning 
(1000 mg/l NH4-N) 

Total volym 

0 0 100  
1 1 100 
2 2 100 
5 5 100 
7 7 100 
10 10 100 

 

Till indikatorlösningen löstes 1 g ammoniumindikatormix i 50 ml 0,01 M NaOH. Lösningen 

späddes sedan till 200 ml med avjoniserat vatten och filtrerades. 10 ml av denna lösning 

späddes sedan till 500 ml med avjoniserat vatten. När den högre koncentrationens lösningar 

användes tillsattes 1,5 ml 0,1 M NaH2PO4 som blandats i ordning genom att lösa 13,8 g 

NaH2PO4*H20 i avjoniserat vatten och spätts upp till 1000 ml.  



21 

Reagensen i systemet blandades i ordning till 0,5 M NaOH genom att lösa upp 10 g 

natriumhydroxid, 15,76 g Etylendiamintetraättiksyra dinatriumsalt (EDTA) och 6,2 g borsyra 

(H3BO3) i 500 ml avjoniserat vatten.  

4.4.2 Genomförande av analys  

De prover som skulle analyseras tinades upp i rumstemperatur efter frysning. Dubbletter av 

varje prov gjordes i ordning. För prover på H2SO4 späddes först proverna 100 gånger genom 

att tillsätta 100 µl provvätska i 9,9 ml avjoniserat vatten. Detta var för stark 

ammoniumlösning för FIA och proverna späddes istället 10 000 gånger. För att få denna 

spädning blandades 10 µl prov i 990 µl avjoniserat vatten. 100 µl av denna blandning löstes 

sedan i 9,9 ml avjoniserat vatten. För kondensatet räckte en spädning gånger 1000 för alla 

prover utom 3, där en spädning gånger 10 000 fick användas istället. För spädningen gånger 

1000 togs 100 µl provvätska och blandades i 900 µl avjoniserat vatten. 100 µl av denna 

blandning löstes sedan i 9,9 ml avjoniserat vatten. Proverna med rötrest behövde bara spädas 

100 gånger. Automatisk analys skedde sedan och resultatet sparades ner i Excelformat för 

sammanställning.  

4.5 Energiberäkningar  

Figur 4 nedan visar hur VafabMiljös biogasanläggning ser ut i dagsläget. Den streckade rutan 

visar var hygieniseringssteget är placerat idag, vilket är före rötkammaren. Temperaturen i 

hygieniseringen måste minst vara 70 °C och temperaturen in i hygieniseringen är 43 °C med 

hjälp av värmeväxlare där värmen efter hygieniseringen tas tillvara. Medelvärdet på ingående 

substrat in i hygieniseringen under år 2016 var 199,7 m3/dygn och ut ur rötkammaren var 

medelvärdet 187,4 m3 rötrest/dygn. Efter rötkammaren tas rötrest ut där en del går direkt till 

vidare transport som en kväverik flytande biogödsel (Liljestam Cerruto, 2011). Resten går 

vidare till centrifuger som pressar ur vatten och därmed ger en fast biogödsel som är rik på 

fosfor enligt Liljestam Cerruto (2011). Vattnet som avlägsnas från rötresten återvinns som 

processvätska i systemet. De centrifuger som används av VafabMiljö idag drar 19 kW 

tillsammans med det pumparbete som krävs i processen. Den specifika energiförbrukningen i 

centrifugeringen tillsammans med pumparbetet är 1,41 kWh/m3 rötrest. Vid en eventuell flytt 

av hygieniseringssteget kommer hygieniseringen ske på rötresten som kommer ut ur 

rötkammaren. Det skulle bli möjligt att återvinna processvätska innan hygieniseringen, för 

att minska mängden volym som behöver värmas upp med en sådan lösning.  
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Figur 4 Schematisk bild över anläggning idag (Tillstånd av VafabMiljö) 
 

4.5.1 Energibalans över uppställt försök  

Nedan beskrivs de delar som ingår i energibalansen över experimentet som gjordes. Energin 

som krävs för att värma rötresten och pumparbetet är de två största delar som kräver energi i 

en sådan process som utformats. Energibehovet är uträknat per liter rötrest. 

Hygienisering  

En energibalans gjordes på det uppställda experimentet med hänsyn till den energi som 

krävs för att värma upp rötresten samt den energi som pumpen drar för att driva processen. 

Beräkningarna är skalade för att beräknas per liter rötrest. Det vattenbad som användes för 

att värma upp rötresten hade inte möjlighet att fungera under ideala förhållanden på grund 

av att locket inte gick att stänga. Beräkningen inkluderar därför enbart den värme som 

behövdes för att värma upp rötresten till 70 °C och hållas konstant under en respektive tre 

timmar, se Ekvation 6. Starttemperaturen hos rötresten var då den togs ur kylrum, vilket var 

på 8 °C.  

 𝑄 = 𝜌 ∙ 𝑉 ∙ 𝑐𝑝 ∙ (𝑇1 − 𝑇2) Ekvation 6 
 

 

Densiteten beräknades enligt Ekvation 7 där TS-halten anges i procent (Gerber & Schneider, 

2015). 
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 𝜌 = 998 ∙ (1 − 0,00345 ∙ 𝑇𝑆)−1 
 

Ekvation 7 

Den specifika värmekapaciteten beräknades enligt Ekvation 8 där TS-halten anges i procent 

(Liljestam Cerruto, 2011).  

 
𝑐𝑝 =

(100 − 𝑇𝑆) ∙ 4180 + 𝑇𝑆 ∙ 1050

100
 

Ekvation 8 

Ledningsförlusterna för flaskan med rötrest beräknas enligt Ekvation 9. Konduktiviteten hos 

det aktuella materialet betecknas med k, tjockleken hos det aktuella materialet med Δx och T2 

och T1 är temperaturerna på utsida och insida av tankarna. Flaskan består av glas med 

tjockleken 0,005 m, diametern 0,1 m och konduktiviteten 0,8 W/m,K (Moran & Shapiro, 

2010). Temperaturen i rummet antas vara 20 °C och rötresten 70 °C.  

 
𝑄𝑘𝑜𝑛𝑑𝑢𝑘𝑡𝑖𝑜𝑛 = −𝑘 ∙ 𝐴 ∙

𝑇2 − 𝑇1

∆𝑥
 

Ekvation 9 
 

 

Då glas, som var det material flaskan bestod av i experimenten, har ett högt konduktivitetstal 

och därmed är ett dåligt isoleringsmaterial gjordes även teoretiska beräkningar på en isolerad 

behållare. Behållaren antogs ha samma dimensioner som glasflaskan vid beräkning av 

ledningsförluster. Det som undersöktes var hur temperaturen spred sig i materialet och 

vilken temperatur som nådde behållarens ytterkant. Värden för specifik värmekapacitet och 

densitet antogs vara konstanta för att förenkla beräkningarna. Temperaturhöjningen av 

rötresten med avseende på tid approximerades till ett linjärt förhållande utifrån kontinuerligt 

uppmätt temperatur var femte sekund under experimentets gång. För att beräkna 

temperaturförändringen inuti tanken användes finita differensmetoden FTCS (Forward in 

Time Central in Space).  Metoden beräknar tillståndet i nästa tidssteg genom att titta på 

nuvarande tillstånd vad gäller tid och rum. Behållaren delades därför upp i olika punkter 

med olika egenskaper för de valda materialen. Behållarens material inspirerades av 

VafabMiljös nuvarande hygieniseringstankar med ett inre skikt av plast, ett isoleringslager 

och ett yttre skikt av plast. Dimensionerna anpassades till volym, per liter rötrest.  

Beräkningarna genomfördes med hjälp av Matlab genom att lagra temperaturförändringen 

över tid i en matris, kallad T. Beteckningen n står för antal tidssteg och beteckningen i för 

antalet steg genom materialet. Temperaturen i rötresten beräknades med hjälp av massan, 

dess specifika värmekapacitet, samt värmeövergångskoefficienten vars värde togs för vatten. 

A är beteckningen för arean på behållaren, se Ekvation 10.  

 
𝑇𝑖

𝑛+1 = 𝑇𝑖
𝑛 +

∆𝑡

𝑚𝑟ö𝑡𝑟𝑒𝑠𝑡 ∙ 𝐶𝑝
∙ ℎ𝑣𝑎𝑡𝑡𝑒𝑛 ∙ 𝐴 ∙ (𝑇𝑖−1

𝑛 − 𝑇𝑖) 
Ekvation 10 

 

Vidare beräknades temperaturens spridning genom materialet med hänsyn till konduktiveten 

för plast och isoleringsmaterial enligt Ekvation 11 där ∆𝑥 är steglängden. Beteckningen α är 

absorptionskonstanten för olika material. Se Bilaga 2 för fullständig Matlabkod. 
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𝑇𝑖

𝑛+1 = 𝑇𝑖
𝑛 +

𝛼∆𝑡

∆𝑥2
∙ (𝑇𝑖+1

𝑛 − 2 ∙ 𝑇𝑖 + 𝑇𝑖−1
𝑛 ) 

 

Ekvation 11 

 

 

Pumparbete 

Den peristaltiska pump som drev hela systemet hade märkdata på 200 VA vid 100 rpm, 

vilket i denna undersökning motsvarade 2,7 l/min. Då detta var för 0,5 liter rötrest vore det 

intressant att dubbla flödet för att räkna per liter rötrest. För en peristaltisk pump krävs då 

en slang med större diameter. För den pump som användes i detta försök skulle maximal 

möjlig diameter kunna vara 15,9 mm vilket motsvarar ett luftflöde på 6,6 l/min. Eftersom 

pumpen fortfarande kör på samma vridfrekvens har 200 VA används för beräkningar.  

Kondensatmängd 

Den vattenånga som fastnade i kondensatfällan vid varje försök vägdes för att se 

massbalansen i systemet. Mängden beräknades som en procentsats av den totala mängden 

rötrest som fanns från början. Den bildade mängden kondensat skulle kunna återvinnas som 

processvätska i systemet och på så sätt spara energi i centrifugeringen vilket även gjordes 

uppskattningar på utifrån den mängd rötrest som VafabMiljö idag centrifugerar på ett 

normaldygn.  
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5 RESULTAT 

I kommande avsnitt redogörs resultatet från ammoniakavskiljningsförsöket och de 

beräkningar som gjort för hygieniseringen. Under kapitlet Ammoniakstripping beskrivs 

resultatet från försöket med tyngdvikt på ammoniuminnehåll i den återstående rötresten, 

kondensatet och svavelsyralösningen efter hygieniseringen. För fullständigt resultat från 

experimentet, se Bilaga 1. Under kapitlet Energibesparing vid flytt av hygieniseringssteg 

visas uträknad mängd sparad energi om en flytt av hygieniseringen till efter rötkammaren 

skulle ske. 

5.1 Ammoniakstripping  

Prov som togs innan varje försök visade ett medelvärde på ammoniumhalten i rötresten 

innan hygienisering på 1 510 mg vilket motsvarar 3 020 mg/l rötrest. Medelvärdet för TS- 

och VS-halten var 3,73 % respektive 2,54 % av totala mängden. VS-halten av TS-halten var 

68,03 %. Medelvärdet för pH-värdet var 7,92 och alkaliniteten 12 393 mg/l. Prover togs även 

när rötrest stått i kylrum under en veckas tid men resultatet påvisade inte att någon 

förändring skett för nämnda parametrar. 

I Tabell 3 ses resultatet från de prover som togs efter försök med luftning under en timme 

respektive tre timmar och varierande flöden mellan 0,20–2,67 l/min. Den övre delen av 

tabellen visar resultatet från en timme och den nedre delen visar resultatet från tre timmar. 

Notera att lägsta flöde skiljer sig åt mellan en timme och tre timmar medan övriga flöden är 

de samma. Även om resultatet varierar något från försök till försök med olika flöden visar 

trenden på en ökad mängd kondensatbildning vid högre flöden. Även TS-och VS-halten ökar, 

detta på grund av att vätska avlägsnats från rötresten. Alkalinitens värde minskar vid högre 

luftflöden. Vid en jämförelse mellan försök vid en timme och tre timmar visar resultatet att 

större mängd kondensat bildas vid längre tid, dock inte riktigt en tredubbling i de flesta av 

fallen. TS- halten är något högre vid tre timmar eftersom mer kondensat har avlägsnats. VS-

halten är dock ungefär samma som vid försök under en timme. Alkaliniteten är lägre vid 

försöken vid tre timmar och minskar även här vid ökat luftflöde.   
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Tabell 3 Resultat efter hygienisering med luftning 

1 h Flöde [l/min] 0,20 1,16 1,50 1,80 2,10 2,40 2,67 

 Alkalinitet [mg/l] 11 965 9 345 8 472 9 315 8 385 8 837 8 674 

 pH-värde rötrest 8,93 9,03 8,89 9,24 9,11 8,96 9,00 

 TS [%] 3,42 3,86 4,12 4,08 4,23 4,00 4,39 

 VS av TS [%] 67,22 68,76 68,97 69,05 69,39 69,85 70,34 

 Vikt kondensat [g] 1,3 19 26 19 25 32 30 

 
3 h Flöde [l/min] 0,76 1,16 1,50 1,80 2,10 2,40 2,67 

 Alkalinitet [mg/l] 7 146 5 523 6 111 5 263 5 582 4 489 5 095 

 pH-värde rötrest 9,12 8,95 9,25 8,73 9,14 9,15 9,26 

 TS [%] 3,72 4,12 4,25 4,58 4,44 4,92 4,93 

 VS av TS [%] 67,67 69,72 68,31 68,97 69,11 69,60 69,84 

 Vikt kondensat [g] 25 47 46 59 60 77 77 

 

Resultaten från försöken med slutet system och undertryck kan ses i Tabell 4 nedan. Den 

övre delen av tabellen visar resultatet för en timme och den nedre för tre timmar. För försök 

med den längre tiden kördes tre olika tester med ett intervall mellan flödena 1,17–2,42 l/min. 

Alkaliniteten minskar även här med ökat flöde i systemet, dock inte lika mycket som vid 

luftning. Försöken som pågick under tre timmar resulterade däremot i låga värden på 

alkaliniteten. Mängden kondensat som bildats vid slutet system är högre om man jämför med 

resultatet för luftning i Tabell 3. Mer kondensat har bildats med högre flöde och vid tre 

timmar har dessutom mer än en tredubbling skett av mängden, om man jämför med en 

timme. TS-halten efter tre timmar är väldigt hög eftersom mycket kondensat har avlägsnats. 

Vid flödet 2,42 l/min gick TS-halten upp till 8 %.  

Medelvärdet för undertrycket vid slutet system var 678 mbar. 

Tabell 4 Resultat efter hygienisering med slutet system 

1 h Flöde [l/min] 0,54 0,86 1,17 1,48 1,79 2,10 2,42 2,67 

 Alkalinitet [mg/l] 10 996 10 807 10 500 10 708 10 007 8 725 9 510 8 099 

 pH-värde rötrest 9,31 9,18 9,09 9,05 9,08 9,31 9,27 9,24 

 TS [%] 4,09 4,10 4,16 4,12 4,20 4,22 4,21 4,43 

 VS av TS [%] - - 68,59 68,68 68,75 68,99 69,09 67,83 

 Vikt kondensat [g] 16 17 24 26 32 33 36 49 

 

3 h Flöde [l/min]   1,17  1,79  2,42  

 Alkalinitet [mg/l]   4 563  4 399  4 195  

 pH-värde rötrest   9,14  8,92  9,06  

 TS [%]   5,15  6,31  8,01  

 VS av TS [%]   67,65  66,24  59,77  

 Vikt kondensat [g]   104  166  211  

 

I Figur 5 ses ammoniuminnehållet i svavelsyran efter att försöket pågått i en timme, både för 

luftning och vid undertryck med slutet system. Vid luftning och högsta flödet, som var 



27 

2,7 l/min, bands 516 mg ammonium till svavelsyran.  Vid försök med undertryck bands 

20 mg till svavelsyran när samma flöde användes. Efter en timme med luftning och högsta 

flöde hade 34,2 % av tillgängligt ammonium bundits till svavelsyran medan endast 1,3 % 

bundits till svavelsyran vid undertryck. 

 

Figur 5 Ammoniuminnehåll i svavelsyra, 1 h 
 

I Figur 6 ses ammoniuminnehållet i kondensatet efter att försöket pågått i en timme, både för 

luftning och vid undertryck med slutet system. Vid högsta flödet (2,7 l/min) bands 188,6 mg 

ammonium till kondensatet vid luftning och 853,7 mg vid undertryck. Efter en timme med 

luftning och högsta flöde hade 12,6 % av tillgängligt ammonium bundits till kondensatet och 

56,9 % bundits till kondensatet vid undertryck. 

 

Figur 6 Ammoniuminnehåll i kondensat, 1 h 
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I Figur 7 ses ammoniuminnehållet i svavelsyran efter att försöket pågått i tre timmar, både 

för luftning och vid undertryck med slutet system. Vid högsta flödet, som var 2,7 l/min för 

luftning och 2,4 l/min för undertryck, bands 1 498,8 mg ammonium till svavelsyran vid 

luftning respektive 65,4 mg vid undertryck. Efter tre timmar med luftning och högsta flöde 

återstod enbart 303,6 mg ammonium i rötresten där den största delen bundits till 

svavelsyran. 

 

Figur 7 Ammoniuminnehåll i svavelsyra, 3 h 
 

I Figur 8 ses ammoniuminnehållet i kondensatet efter att försöket pågått i tre timmar, både 

för luftning och vid undertryck med slutet system. Vid högsta flödet, som var 2,7 l/min för 

luftning och 2,4 l/min för undertryck, bands 306,7 mg ammonium till kondensatet vid 

luftning och 25,5 mg vid undertryck. Efter tre timmar med luftning och högsta flöde hade 

20,4 % av tillgängligt ammonium bundits till kondensatet och 1,7 % bundits till kondensatet 

vid undertryck. Dock bands 1 391,5 mg ammonium då flödet var 1,8 l/min, vilket var 92,7 % 

av tillgängligt ammonium. 
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Figur 8 Ammoniuminnehåll i kondensat, 3 h 

5.1.1 Luftning 

Massbalanser över ammoniuminnehållet i rötresten, kondensatet och svavelsyralösningen 

gjordes. Ammoniuminnehållet i rötresten innan hygieniseringen hade ett medelvärde på 

1 509,6 mg på 500 g, vilket ger ett värde på cirka 3 019,2 mg/l. I Tabell 5 ses massbalansen 

efter hygienisering med luftning under en timme. Vid flödet 2,67 l/min är mängden 

ammonium i rötresten betydligt mindre efter en timme än vid start och den största mängden 

har fångats upp i svavelsyralösningen. Cirka 42 % av ammoniumet återstår dock i rötresten 

efter en timme med flödet 2,67 min/l. 

Tabell 5 Massbalans för ammonium vid luftning, 1 h 

Flöde [l/min] Rötrest [mg] Kondensat [mg] Svavelsyra [mg] 

0,20 1 559,5 74,7 0,0 

1,16 1 032,5 220,5 91,9 

1,50 832,7 235,8 214,7 

1,80 1 141,7 130,2 122,5 

2,10 949,2 174,2 269,9 

2,40 861,5 207,9 438,9 

2,67 876,7 188,6 516,1 

 

I Tabell 6 ses massbalans efter hygienisering med luftning under tre timmar. Efter 

hygieniseringen har mängden ammonium i rötresten minskat drastiskt och innehållet 

ammonium i svavelsyralösningen är mycket hög med flödet 2,67 l/min. Nästan all 

ammonium är avskild från rötresten.  
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Tabell 6 Massbalans för ammonium vid luftning, 3 h 

Flöde [l/min] Rötrest [mg] Kondensat [mg] Svavelsyra [mg] 

0,76 531,9 521,9 373,5 

1,16 451,4 450,0 468,6 

1,50 525,1 322,6 500,5 

1,80 412,8 327,8 777,0 

2,10 380,7 158,4 1 077,1 

2,40 207,0 192,8 1 585,5 

2,67 303,6 306,7 1 498,8 

 

5.1.2 Undertryck 

Massbalanserna som gjordes efter hygienisering med slutet system och undertryck skiljer sig 

drastiskt mot hygienisering med luftning. Som synes i Tabell 7 är ammoniuminnehållet i 

kondensatet mycket högre än i svavelsyran och efter en timme med flödet 2,67 l/min återstår 

45,0 % ammonium i rötresten. 

Tabell 7 Massbalans för ammonium vid undertryck, 1 h 

Flöde [l/min] Rötrest [mg] Kondensat [mg] Svavelsyra [mg] 

0,54 1 314,1 416,7 0,0 

0,86 1 289,7 415,5 0,0 

1,17 1 203,2 539,6 9,7 

1,48 1 093,1 478,5 30,6 

1,79 1 120,9 652,8 14,0 

2,10 970,6 756,9 15,7 

2,42 974,6 646,6 22,7 

2,67 830,9 853,7 20,0 

 

I Tabell 8 ses massbalans efter tre timmar med hygienisering med undertryck i slutet system. 

Med flödet 1,79 l/min hade nästintill all ammonium fångats i kondensaten medan mängden i 

rötresten och svavelsyralösningen var låg. 

Tabell 8 Massbalans för ammonium vid undertryck, 3 h 

Flöde [l/min] Rötrest [mg] Kondensat [mg] Svavelsyra [mg] 

1,17 194,1 2 238,1 32,9 

1,79 62,0 1 391,5 36,3 

2,42 47,0 25,5 65,4 

 

5.2 Energiberäkningar 

Den totala energin som gick åt under det uppställda systemet i laboratorium med de två 

scenarierna är presenterade i Tabell 9 nedan med hänsyn till olika luftflöden och tider. 
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Värmeförbrukningen var den energi som krävdes för att värma upp rötresten från 8 °C till 

70 °C samt de konduktiva förlusterna genom glasflaskan. Temperaturen på 8 °C berodde på 

att rötresten förvarades i kylrum mellan försöken. Den pump som användes i försöken hade 

en effektförbrukning på 200 W, där ingen hänsyn tagits till reaktiv effekt. Denna effekt gäller 

vid maximalt varvtal på pumpen, vilket är 100 rpm. I resultatet har det antagits att 

förbrukningen är linjär med varvtalet. För försöken under tre timmar kommer pumpen 

således att förbruka 600 Wh vid maximalt varvtal.  

Tabell 9 Energiåtgång för experimentella försök vid olika tid och flöde 

Tid [h] Flöde pump 
[l/min] 

Pumparbete 
[Wh] 

Värme 
[Wh] 

Total 
energiförbrukning 

[Wh] 
1 0,54 60 517,8 577,8 
1 0,86 80 517,8 597,8 
1 1,17 100 517,8 617,8 
1 1,48 120 517,8 637,8 
1 1,79 140 517,8 657,8 
1 2,10 160 517,8 677,8 
1 2,42 180 517,8 697,8 
1 2,67 200 517,8 717,8 
3 1,16 300 1 553,4 1 853,4 
3 1,50 360 1 553,4 1 913,4 
3 1,79 420 1 553,4 1 973,4 
3 2,10 480 1 553,4 2 033,4 
3 2,42 540 1 553,4 2 093,4 
3 2,67 600 1 553,4 2 153,4 

 

Som man kan se i Tabell 9 ovan står värmeförbrukningen för den största energiåtgången i det 

försök som gjordes. De konduktivitetsförluster som beräknades baserades på en behållare av 

glas, vilket har ett högt konduktivitetstal och därmed dålig isolering. På grund av detta blev 

förlusterna i de experimentella försöken höga. I verkligheten skulle bättre isoleringsmaterial 

användas. 

Hur temperaturen sprider sig i bättre isolerande material kan ses i Figur 9 nedan. Den övre 

blå linjen i grafen visar uppvärmning av rötrest från 8 °C till 70 °C. Storleken är nerskalad till 

en liter rötrest och den area som tidigare konduktivitetsberäkningar byggdes på. Som syns i 

grafen påverkas temperaturen på utsida av en välisolerad tank inte särskilt mycket under en 

timmes hygienisering samt uppvärmning av substrat. Temperaturen i ytterkanten är från 

början satt till rumstemperatur, därav skärningen av linjer innan materialet värmts upp av 

rötresten.  
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Figur 9 Temperaturförändring genom konduktivitet 

5.2.1 Kondensatmängd  

Under processen för efterhygienisering tillsammans med ammoniakstripping fastnade vätska 

i kondensatfällan. Mängden varierade med olika flöden och tid, där längre tid och högre flöde 

resulterade i mer bildat kondensat. Om denna kondensatmängd återvinns som processvätska 

innan centrifugeringssteget kommer energiåtgången där att minska.  

Den vätska som fastnade i kondensatfällan vid olika körtider samt för de olika scenarierna 

kan ses i tabellerna nedan. Tabell 10 visar försöken med luftning under en timme. Där mättes 

mängden kondensat upp till 1,3 – 30 g vilket motsvarar 0,3–6 % av vikten rötrest. När 

försöken med luftning fick pågå under en längre tid, tre timmar, uppgick mängderna 

kondesant till mellan 25–77 g, se Tabell 11. Detta motsvarar 5–15 % av mängden rötrest. 

Tabell 10 Mängd vätska i kondensatfälla för luftning vid en timme  

Tid [h] Flöde pump [l/min] Kondensatmängd [g] Andel av rötrest [%] 

1 0,20 1,26 0,3 

1 0,76 7,26 1,5 

1 1,16 19,40 3,9 

1 1,50 25,86 5,2 

1 1,80 19,34 3,9 

1 2,10 24,85 5,0 

1 2,40 32,32 6,5 

1 2,67 30,25 6,1 
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Tabell 11 Mängd vätska i kondensatfälla för luftning vid tre timmar  

Tid [h] Flöde pump [l/min] Kondensatmängd [g] Andel av rötrest [%] 

3 0,76 25,30 5,1 

3 1,16 46,59 9,3 

3 1,50 45,89 9,2 

3 1,80 59,22 11,8  

3 2,10 59,98 12,0  

3 2,40 76,94 15,4  

3 2,67 76,74 15,3  

 

Resultatet från de försök som gjordes med slutet system och undertryck under en timme kan 

ses i Tabell 12. Där bildades 16–49 g kondesant under en timmes tid. Av mängden rötrest 

motsvarar detta 3–8 %. Den högsta kondensatbildningen uppkom när det slutna systemet 

och undertryck kördes under längre tid och vid höga flöden på pumpen, se Tabell 13. 

Mängderna kondensat uppkom till 104–211 g vilket motsvarar 21–42 % av mängden rötrest. 

För samtliga flöden vid det slutna systemet som sattes i undertryck bildades mer vätska i 

kondensatfällan jämfört med resultatet från försöken med luftning.  

Tabell 12 Mängd vätska i kondensatfälla vid slutet system och undertryck vid en timme 

Tid [h] Flöde pump [l/min] Kondensatmängd [g] Andel av rötrest [%] 

1 0,54 15,50 3,1  

1 0,86 17,06 3,4  

1 1,17 23,72 4,7  

1 1,48 25,59 5,1  

1 1,79 32,17 6,4  

1 2,10 33,00 6,6  

1 2,42 36,38 7,3  

1 2,67 48,67 9,7  

 

Tabell 13 Mängd vätska i kondensatfälla vid slutet system och undertryck vid tre timmar 

Tid [h] Flöde pump [l/min] Kondensatmängd [g] Andel av rötrest [%] 

3 1,17 103,64 20,7 

3 1,79 166,06 33,2 

3 2,42 210,65 42,1 

 

Jämförelse med VafabMiljös process 

Vid en energijämförelse mellan de resultat som laborationerna visade och den process som 

VafabMiljö använder sig av, har överslagsberäkningar gjorts på hur mycket som är möjligt att 

spara vad gäller energiåtgång för centrifugerna. För försöken med luftning och en timme 

finns det möjlighet att minska energiåtgången i centrifugeringen med upp till 18 kWh per 

normaldygn vid högt luftflöde. Detta är beräknat på nuvarande mängd substrat till 

centrifugerna och deras specifika energiförbrukning. Försök under längre tid, tre timmar, 

skulle ytterligare minska energiförbrukningen, totalt med 45 kWh per normaldygn. Eftersom 

ett slutet system satt i undertryck bildade mer kondensat än försöken med luftning skulle 
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energibesparing vara större vid detta scenario. Under en timme och högsta flöde finns 

möjlighet till minskad energiåtgång på 28 kWh per normaldygn medan det vid tre timmars 

körning och högt flöde skulle vara möjligt att spara 122 kWh.  
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6 DISKUSSION  

Nedan följer diskussion och analys av de resultat som tagits fram under arbetes gång. Då 

laborationen med ammoniakavskiljning och beräkningar på energibalans har behandlats 

separat sker även diskussionen under två separata avsnitt nedan.  Eventuella 

förbättringsåtgärder tas även upp vad gäller experimentuppställningen.  

6.1 Ammoniakstripping 

Resultatet från ammoniumanalysen påvisade att ett högt luftflöde minskade mängden 

ammoniak i rötresten. Tid hade dock en ännu större inverkan på den mängd ammonium som 

var kvar i rötresten. Det vore därför av intresse att köra system under längre tid för att se när 

en eventuell avstanning av ammoniakavskiljning sker.  

En jämförelse mellan luftning och slutet system med undertryck påvisar att vid luftning binds 

mer ammoniak i svavelsyran än vid samma försök med undertryck. När systemet är satt i 

undertryck har istället mer ammoniak fastnat i kondensatet. I denna undersökning var det av 

intresse att fånga upp ammoniaken i ammoniumsulfat, för att kunna ta tillvara på kvävet för 

användning vid gödsling. Försöket med luftning får då ses som mer lyckat eftersom det i 

försöket med undertryck skulle behöva göras en ny avskiljning av ammonium från 

kondensatet för att kunna ta tillvara på kvävet. Är det däremot enbart av intresse att minska 

mängden ammoniak i rötresten för att undvika miljöskadliga utsläpp kan undertryck 

användas för att binda ammoniak i kondensat istället för svavelsyra, vilket är mer 

lätthanterligt och innebär en lägre kostnad. Ett annat möjligt alternativ med kondensatet 

vore att använda det till vattning på åkermark, då kvävehalten är hög (Avfall Sverige, 2012).   

pH-värdet på rötresten efter hygienisering ökar med ökat flöde och tid för luftning. Detta gör 

att mer ammonium övergår till ammoniak, vilket är önskvärt eftersom ammonium inte går 

att binda till svavelsyra. Medelvärdet för pH-värdet på rötresten innan hygienisering var 7,92 

och ökar i nästan samtliga försök vid luftning till minst 9,00. Efter hygienisering med 

luftning i tre timmar med högsta flöde blev pH-värdet 9,26 i rötresten. Vid slutet system och 

undertryck visade sig ingen trend över ökat pH-värde med ökat flöde och tid men en höjning 

skedde i samtliga försök med minst 1 pH-enhet. pH-förändringen i svavelsyran blev större 

vid luftning än vid undertryck och slutet system. Den största förändringen, ökning med 0,93 

enheter, skedde vid luftning under tre timmar med högt flöde. Som med pH-värdet på 

rötresten efter hygienisering ökar pH-värdet med ökat flöde och tid vid luftning. Även pH-

värdet på kondensatet som bildades ökar med ökat flöde och tid vid luftning. Vid slutet 

system och undertryck tycks pH-värdet på kondensatet vara oberoende av flöde och tid.  

Mängden kondensat ökar med ökat flöde och tid, visar testerna. Med ett undertryck på 

700 mbar sänks rötrestens kokpunkt, vilket ger mer kondensat än vid luftning. Trycket i 

flaskan vid luftning gick från ca -20 mbar vid lågt flöde ner till ca -50 mbar vid högsta flöde. 

Det skulle vara av intresse att göra försöket med högre luftflöde eftersom undertrycket skulle 

sjunka, vilket kommer leda till lägre kokpunkt, mer kondensat och processen skulle gå 

fortare. 
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Alkaliniteten på rötresten minskar med högre flöde och tid när det kommer till både luftning 

och slutet system. Vid slutet system och undertryck sjönk alkalinitet till 4 195 mg/l efter tre 

timmar. Detta gör att rötrestens buffertförmåga blir sämre vilket kan göra den känslig för 

stora pH-förändringar. 

Miljövinningen med en flytt av hygieniseringssteget är stor. Risken att utsläpp av ammoniak 

sker vid hantering kommer minskas. Den största risken för utsläpp är vid lagring av gödseln, 

vilket kommer att försvinna eftersom ammoniumet kommer vara bundet i kristaller 

(Salomon & Wivstad, 2013). Försurning, övergödning och utsläpp av lustgas på grund av 

ammoniakkväve från biogödsel kommer också minskas om en efterhygienisering av rötrest 

tillämpas. Samtidigt kommer kvaliteten på gödseln att öka eftersom högre halter kväve finns 

tillgängligt. 

6.1.1 Avvikelser och förbättringspotential 

För att få en förbättrad ammoniakstrippning kan några olika metoder testas. Tidigare försök 

av bland annat Guštin och Marinšek-Logar (2011) och Serna-Maza m.fl. (2015) påvisade att 

pH-värdet har stor inverkan på hur mycket fri ammoniak rötresten kan ha och därför kan 

tillsats av NaOH eller annan basisk lösning vara av god idé för att öka pH-värdet initialt till ca 

pH 9. Nackdelen med detta är att mer kemikalier behöver tillsättas i processen, vilket både 

kostar pengar och ställer krav på säkerhet och material.  

Kvantitativa tester och analyser bör göras för att få en ökad säkerhet på resultatet. 

Osäkerheter som kan ha påverkat resultatet är kalibrering av pH-mätare och vågar. Vid 

undertryck och slutet system uppkom problem med stabil trycksättning, vilket skulle kunna 

lösas med bättre tätning av systemet. 

Standardavvikelsen beräknades för de summerade massbalanserna, vilket inkluderade 

ammoniummängd i rötrest, kondensat och svavelsyra, efter hygienisering. Samtliga värden 

blev medräknade förutom värdet från försöket med slutet system och undertryck under tre 

timmar. Analysen påvisade endast 138 mg ammonium totalt för rötrest, kondensat och 

svavelsyra, vilket indikerar på att något fel har inträffat. 

De summerade massbalanserna över ammoniummängd vid flöde 2,4 och 2,7 l/min under 

försök med luftning under tre timmar överskrider standardavvikelsen. Den totala 

ammoniummängden efter hygieniseringen var för de båda försöken 1 985 mg respektive 

2 109 mg, vilket var ca 200 och 300 mg över standardavvikelsen, som låg på 303 mg. Då 

dessa två prover krävde mer spädning blev osäkerheten större vilket har lett till för höga 

värden. 

I Figur 8 under resultatavsnittet ses ammoniuminnehållet i kondensatet efter att försöket 

pågått i tre timmar, både för luftning och vid undertryck med slutet system. Resultatet från 

undertryck med slutet system visar att 2 238 mg ammonium fastnat i kondensatet efter tre 

timmar med flödet 1,2 l/min, vilket inte är rimligt eftersom mängden ammonium initialt i 

rötresten var ca 1 510 mg. Med flödet 2,4 l/min fastnade 26 mg ammonium i kondensatet. 

Detta värde är inte heller rimligt då övriga tester visar trend på ökad ammoniummängd med 
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ökat flöde och tid. Trolig felorsak till dessa värden är felpipettering vid spädning då 

ammoniummängden tyder på detta. Förväntat resultat var att ammoniummängden i 

kondensatet ökar vid högre flöde och längre tid. 

Då inga kristaller bildades direkt i svavelsyran utan först efter avdunstning i dragskåp vore 

det önskvärt att förbättra detta processteg. En bättre kontroll av svavelsyrakoncentrationen 

och vetskap om ammoniakmängd skulle kunna optimera förhållandena för lättare bilda 

ammoniumsulfat.  I en verklig process skulle kontroll över mättnadsförhållandena ge lägre 

driftskostnader. 

6.2 Energiberäkningar 

Vid en process med kombinerad efterhygienisering och ammoniakstripping är uppvärmning 

den största energiåtgången men det krävs även energi i form av pumparbete för att driva 

procesessen och få en bra luftning. Den värme som går åt vid hygienisering i 70 °C skulle 

förbli ungefär densamma som i dagsläget om processen körs under en timme. Skulle tiden 

behöva förlängas för att få en effektfull ammoniakavlägsning skulle dock detta energibehov 

öka. De energibesparingsmöjligheter som finns för uppvärmningen är möjligheten till 

återvinning av processvätska före hygieniseringssteget. 

Det pumparbete som skulle krävas för luftning, som tidigare nämnts, är en energikrävande 

del i processen. Ett högt luftflöde visade sig ha stor påverkan på den mängd ammonium som 

fastnade i svavelsyran vid försöken med luftning. För att minimera energiåtgången är det 

dock önskvärt att kunna använda ett så lågt luftflöde som möjligt. Det vore därför intressant 

att testa högre luftflöden för att se om processen stagnerar.  

Den energibesparing som skulle kunna möjliggöras av ett system med efterhygienisering är 

om den avdriva mängden kondensat kan återvinnas i systemet som processvätska. Detta 

skulle innebära att mindre volym behöver centrifugeras och därmed kan energibehovet 

minska i detta steg.  

Om hygieniseringssteget flyttas till efter rötkammaren blir det även möjligt att återvinna 

processvätska innan hygieniseringen. Detta skulle leda till att betydligt mindre massa 

behöver värmas upp och mindre energi skulle krävas. Även energiförlusterna skulle kunna 

sänkas eftersom volymen skulle minska, vilket leder till mindre förluster. Om volymen 

minskar kommer det även krävas mindre pumpkraft och mindre elförbrukning för 

omrörning i hygieniseringstankarna. Den specifika energiförbrukningen kommer i så fall att 

minska eftersom den behövda energin blir mindre. En ombyggnation av VafabMiljös 

biogasanläggning kan möjliggöra att mer biomassa kan tas omhand, vilket kommer att kräva 

mer energi. Efterhygienisering av biogödseln kommer dock göra att den specifika 

energiförbrukningen kommer vara mindre än i dagsläget på grund av att den inkommande 

biomassan ökar. 

En flytt av hygieniseringssteget skulle innebära att nybyggnation krävs för delar av 

anläggningen. Det krävs att hänsyn tas till de regler som Arbetsmiljöverket har. Svavelsyra 
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räknas till oxiderande ämnen och ställer krav på anläggningen enligt Grupp 1a 

(Arbetsmiljöverket 2016). Kondenserat vatten i gasledningar kan skapa korrosionsskador i 

tryckkärl vilket därmed är viktigt att ta hänsyn till då kondensat från rötresten ämnas fångas 

upp innan gasen går vidare för absorption av ammoniak.  

Energibesparing kommer även vara möjligt genom att undvika att kyla biomassan till mesofil 

temperatur innan rötning (Liljestam Cerruto, 2011). Denna värme tas i dagsläget inte 

omhand utan energi krävs enbart för att kyla biomassan. Rötresten kan istället få självsvalna 

eller vid ett nytt system ge värme åt hygieniseringen med hjälp av värmeväxlare. 
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7 SLUTSATSER 

Syftet med det här arbetet var att se hur mycket ammonium som kunde fångas upp med hjälp 

av svavelsyra i en ammoniakstripper. För att även kunna göra en energibesparing 

undersöktes detta i kombination med efterhygienisering. De experiment som utfördes med 

ammoniakstripping med luftning, samt undertryck med slutet system, påvisade att luftning 

är mer effektivt om ammoniaken önskas bindas i svavelsyran för bildning av 

ammoniumsulfat. Undertryck i slutet system är en möjlig metod för att enbart avskilja 

ammoniak från rötresten eller om processen ska köras in situ och på så sätt hållas anaerob. 

Energiberäkningar för efterhygienisering har gjorts på det försök som ställdes upp i 

laboratorium med hänsyn till uppvärmning och effektbehov på pumpen för att driva 

processen. Beräkningarna visade att uppvärmning stod för den största energimängden. Den 

mängd kondensat som fastnade i kondensatfällan har använts för att göra en uppskattning 

om hur mycket vätska som kan återvinnas innan centrifugering av rötrest för att bilda en fast 

biogödseldel, vilket skulle leda till minskad energiförbrukning.  

Miljövinningen skulle vara stor med en flytt av hygieniseringssteget och det skulle bidra till 

ett hållbart jordbruk med en naturlig gödsel med högt näringsinnehåll.  

  



40 

8 FÖRSLAG TILL FORTSATT ARBETE 

För att få ett bättre säkerhetsställt resultat är det önskvärt att experimenten utförs flera 

gånger för att få en mer kvantitativ studie. Det blir då lättare att identifiera utstickare och 

misslyckade försök. Det vore även intressant att köra försöken under längre tider för att se 

när en eventuell avstanning av ammoniakavskiljning sker. Detsamma gäller flöden i 

systemet; om effekten stannar av efter ett visst flöde. Hygienisering med luftning och högre 

flöde för att sänka undertrycket i systemet vore av intresse att testa. Processen att binda mer 

ammoniak till ammoniumsulfat skulle gå fortare och en hygienisering under en timme skulle 

kunna uppnås. Slutligen vad gäller laborationen vore det av intresse att skala upp försöket till 

ett pilotförsök för fler tester och kontinuerlig mätning under försöken.  

Vad gäller energiberäkningarna vore det av intresse att studera hur en eventuell skalning till 

verklig storlek skulle se ut och jämföra material och val av utrustning för att se 

energibehovet. I samband med detta skulle även en närmare studie vara intressant att göra 

på näringsämnen i rötresten för att se eventuella skillnader.  
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