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Abstract 

In this report the mixing of the anaerobic digestion process has been studied and what effects different 

shaking intensities have on the biogas production.  

The experiment is setup as a batch wise digestion process in bottles. The bottles are incubated at 33 ˚C 

and kept in darkness. Three testing series are running where gas pressure, gas samples and volatile 

fatty acids are measured. 

To get the anaerobic gas production to run a sample from the already digested organic material in the 

digestion chamber is added to the fresh substrate in the bottle. The digested material consists of active 

microorganisms which start the digestion of the fresh substrate sample which is going to be analyzed. 

The same amount of digested material which is added to the sample is analyzed separately to get the 

gas production from the startup material. The gas contribution from the startup material is subtracted 

to get the gas production from the fresh substrate. 

Three series are being run. One series is standing still. The other series are being run with the speeds 

of 25 and 150 rpm. In every rotation intensity eight bottles are being used. Four consists of fresh 

sample and startup material and four bottles only consists of the startup material. 

This report focuses on the gas production from the substrate. The substrate sample consists of 

household waste. From three of the bottles the amount of gas and methane content is measured. The 

three results from one speed are compared to each other.  

In a fourth bottle the overall volatile fatty acids are measured for the mixture. This process is more 

time demanding and only one sample is taken, which gives an approximation if high levels off volatile 

fatty acids could hamper the biogas production.  

The result gives a higher methane yield from the shaking intensity with 150 rpm which gives slightly 

above 1400 nml methane. The lower shaking intensity of 25 rpm and the series which stands still gives 

about 1200 nml methane each. 

The trends of the volatile fatty acids are high at the beginning and falling sharply under 14 days, they 

then levels out.            

Keywords: volatile fatty acids, substrate, digestion process, shaking intensity, methane  
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Sammanfattning 

I den här undersökningen har omskakningen i biogasprocessen och vilken effekt olika 

omskakningsintensiteter har på biogasproduktionen studerats.  

Omblandningen i rötkammaren är en viktig del i processen för att effektivt omvandla substratet till 

biogas. Omblandningsprocessen påverkar mikroorganismernas förutsättningar att bryta ned substratet 

och omvandla det till den energirika metangasen. De flyktiga fettsyrorna, som är en mellanprodukt i 

den anaeroba nedbrytningen av substratet kan vid ackumulering eller för hög nivå hämma det 

metanbildande steget. 

Substratet som används i undersökningen består av källsorterat hushållsavfall som malts ned till en 

flytande massa. Experimentet utförs i form av satsvisa rötningsförsök i gastäta flaskor. Flaskorna 

inkuberas vid en temperatur på 33 grader Celsius i mörker. För att få igång biogasproduktionen och 

nedbrytningen av substratet tillsätts ymp. Ympen består av aktiva mikroorganismer från redan rötat 

material från rötkammaren. Samma mängd ymp som finns hos provet analyseras separat i en 

kontrollserie så att man kan se vilket bidrag till gasproduktionen ympen har. Ympen subtraheras sedan 

från provet så att man får gasutvecklingen från enbart substratet. Substrat och ymp bildar en provserie. 

Tre prov- och kontrollserier genomförs. En serie står helt stilla. De övriga serierna skakas om med 

hastigheterna 25 rpm och 150 rpm. För varje omskakningsintensitet används åtta flaskor, fyra med 

substrat och ymp och fyra med ymp. Från tre av flaskorna i en serie mäts bildad volym gas och 

metaninnehåll.  

Fettsyrorna är mer tidskrävande att mäta. De mäts i den fjärde flaskan för prov- och kontrollserierna 

för att få en uppfattning om nivåerna kan hämma biogasproduktionen.  

De producerade flyktiga fettsyrorna mäts upp kontinuerligt samtidigt som gastryck och gasprover tas 

från serierna. Andelen bildad metan analyseras med gaskromatografi. Volymen bildad gas fås genom 

att omvandla det uppmätta trycket till volym. Genom att mäta mängden bildad gas och andelen bildad 

metan och fettsyror kan man se vad som händer vid varje given omskakningsintensitet och hur 

gaskurvor, metanandelar och de producerade flyktiga fettsyrorna påverkas av 

omskakningshastigheterna. 

Av resultaten framgår att den högsta omskakningsintensiteten på 150 rpm ger något över 1400 nml 

metan. Den lägre omskakningsintensiteten på 25 rpm och den stillastående serien ger ungefär 1200 

nml metan vardera.  

Den totala mängden gas som bildas i vardera serier ligger på ungefär 4000 nml med något större 

volym bildad i serien som roteras med 25 rpm.  
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Trenden för fettsyrorna i provserien är att de har en hög nivå runt 7-6 g/L HAc i cirka 4 dagar sedan 

faller de under 10 dagar för att sedan plana ut runt 2 g/L HAc under cirka 10 dagar. 
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Ordförklaringar 

Acetogen – Bakterier som bidrar till ättiksyrabildningen 

Ackumulerad biogas – Biogasens ackumulering över tid i normalmilliliter 

Alkalinitet – Ett mått på mängden basiska joner 

Anaerob nedbrytning – Rötning av organiskt material. En mikrobiologisk process som sker i frånvaro 
av syre 

Biogas – Gasen som är slutprodukten efter rötningen. Den består i huvudsak av en blandning av metan 
och koldioxid 

Buffertkapacitet – Förmågan för ett system att motstå ändringar i pH och mäts i alkalinitet  

COD-halt – Kemisk syreförbrukning ett sätt att mäta mängden organiskt material kvar i processen 

Fermentering/Syrabildning – Produkter bryts ned från hydrolysen av fermentiva bakterier 

Flyktiga fettsyror eller VFA(Volatile Fatty Acids) – De korta fettsyrorna med högst 6 kolatomer 

Gasutbyte – Mängden bildad gas från de olika serierna 

HAc – Ättiksyraekvivalenter, används som enhet när VFA-nivån mäts i g/L HAc 

Hydrolys – Spjälkning av det organiska materialet till mindre komponenter 

Kontinuerlig rötning – Material pumpas hela tiden i ett jämnt flöde till reaktorn vilket leder till en 
jämnare gasproduktion 

Långa fettsyror – LCFA (Long Chain Fatty Acids) 

Mesofilt temperaturområde – Temperatur området som är gynnsamt för tillväxt av mesofila bakterier 
15-45˚C 

Metan – CH4-komponenten i biogasen 

Metanbildning – Det metanbildande steget i biogasprocessen  

Metanogen – Mikroorganismer som bildar metan 

Normalkubikmeter – En kubikmeter gas vid 0 ˚C och atmosfärstryck 

Organisk belastning – Ett mått på hur mycket VS som tillförs reaktorvolymens vätskefas per dygn, kg 
VS/m3,dygn 

Patogen – Smittoämnen som kan inhibera biogasprocessen 

Psykrofilt temperaturområde – Temperaturområdet som är gynnsamt för tillväxt av psykrofila 
bakterier 0-20˚C 

Rpm – Routes per minute, antal omskakningar per minut av de metanproducerande flaskorna 

Satsvis rötning – Allt material rötas på en gång utan att nytt material tillförs 
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Substrat – Det organiskt färska materialet som matas in i biogasreaktorn  

Syntrofi – Samarbetet mellan de hydrogenotrofiska metanogenerna och acetogenerna som gör att 
vätgas överförs från acetogenerna till metanogenerna, vilket är bra för acetogenerna som kräver ett 
mindre partialtryck och metanogenerna som behöver vätgas i rätt mängd för sin tillväxt.  

Termofilt temperaturområde – Temperaturområdet som är gynnsamt för tillväxt av termofila bakterier 
45-75˚C  

TS – Torrsubstans, materialet som återstår då provet torkats vid 105 ˚C  

Uppehållstid – Tiden det tar att byta ut det organiska materialet i rötkammaren. 

VS – Volatile solids, Mängden TS som förbränns vid 550 ˚C, vilket ger ett mått på mängden organiskt 
material. 

Ymp – Rötat material från rötkammaren innehållandes aktiva mikroorganismer som kan starta 
biogasprocessen och bryta ned det tillförda materialet. 

Ättiksyrabildning – Under ättiksyrabildningen omvandlas flyktiga fettsyror och alkoholer från 
syrabildningen till ättiksyra, vätgas och koldioxid. 
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1. Inledning 

Anaerob nedbrytning är en mikrobiologisk process som bryter ned organiskt material i frånvaro av 

syre. Huvudprodukterna är en rötad restprodukt och biogas. Den rötade restprodukten är rik på 

näringsämnen och organiskt material som kan återföras till jordbruksmarker. Den producerade 

biogasen är koldioxidneutral då det bundna kolet i biogasen inte ger något nettotillskott till 

atmosfären. Det genereras inte mycket värme under den anaeroba processen till skillnad från en aerob 

process. Energin som finns bunden i substratet finns huvudsakligen i den producerade biogasen. Detta 

gör att den anaeroba processen blir både resursnål och miljövänlig. Många olika typer av organiskt 

avfall lämpar sig för att tas om hand i en anaerob process. Det finns därför stora möjligheter för att 

man ska kunna ta vara på organiskt avfall på ett hållbart och miljövänligt sätt. 

Biogasteknologin är fortfarande under utveckling för att bli mer effektiv och konkurrenskraftig. Det 

finns många delområden som fortfarande kräver forskning och utveckling, som exempelvis 

omrörningens betydelse för effektivt utnyttjande av reaktorvolym och mikroorganismernas fördelning 

och påverkan på substratet. 

1.1. Bakgrund 
Arbetet är utfört som en del i BioGasOpt-projektet. Projektet går ut på att optimera olika delsteg i 

Växtkrafts biogasanläggning i Västerås. Det övergripande målet är att undersöka hur man kan 

förbättra biogasprocessens effektivitet inom tre olika delområden som innefattar förbehandling av 

inkommande substrat, membranfiltrering av processvattnet och hur omblandningen påverkar 

rötningsprocessen. Mitt uppdrag är att titta på hur omblandningen påverkar effektiviteten i 

metanframställningen.   

1.2. Problemformulering 
Syftet med undersökningen är att titta på hur den anaeroba nedbrytningsprocessen fungerar under 

omrörning av substrat av förbehandlat matavfall från hushållen. Detta undersöks under olika 

omrörningshastigheter. För att få en bild av vad som händer följs hur mellanprodukter som flyktiga 

fettsyror bildas och omsätts i biogasprocessen.  

De flyktiga fettsyrorna, VFA, mäts kontinuerligt för att se hur deras nivå påverkar biogasproduktionen 

och metanhalten. Gasprover tas dagligen för att få reda på metanhalten av den producerade 

gasvolymen. Mängden gas, metanhalt och fettsyranivåer mäts och jämförs för att få en uppfattning om 

hur biogasprocessen påverkas. 
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1.3. Syfte 
Omblandning i rötkammaren är viktig för att omvandla substratet till biogas med högt metaninnehåll. 

Omblandningen i rötkammaren påverkas främst av substratets uppehållstid och kontakten mellan 

inkommande substrat och mikroorganismerna. Detta kan sägas utgöra ett omblandningsmönster. Rätt 

omblandning förbättrar distributionen av substrat, enzymer och mikroorganismer i rötkammaren och 

kan ge rätt livsbetingelser för mikroorganismerna i processen.  

Att uppnå rätt omblandningsmönster är vida diskuterat bland forskare. Informationen som finns idag 

om omblandningens effekter är ibland motsägelsefull. Därför kommer syftet med den här 

undersökningen främst att vara att med hjälp av tillgängligt material se på grundläggande effekter på 

vad som händer under olika intensiteter av omskakning. Experimenten kommer att sättas upp som 

satsvisa rötningsförsök och följas under en tid av cirka 30 dagar. 

1.4. Mål 
Målet med undersökningen är att ge grundläggande information om vad som händer med substratet, 

som är förbehandlat matavfall. Det ska ge en inblick i vad som händer med biogasproduktionen och 

aktiviteten hos mikroorganismerna, t.ex. om de kommer att bli hämmade av för höga fettsyranivåer 

under vissa omskakningsintensiteter eller om produktionen kan tänkas gynnas. Utifrån insamlad data 

och jämförelser mellan serier av olika omskakningsintensiteter ska det ge vidare underlag för att kunna 

ge en bild av omskakningens effekter.   

1.5. Avgränsning 
Undersökningen kommer att begränsas till satsvisa rötningsförsök. Inkubatorer med reglerbara 

omskakningsfrekvenser och värmeskåp kommer att användas. VFA prover och metaninnehåll kommer 

att analyseras periodiskt så att bestämda omskakningsfrekvenser på 0, 25 och 150 rpm kan jämföras. 

En kontinuerlig mätning av bildad volym biogas mäts dagligen. I undersökningen mäts bara totala 

fettsyranivåerna i form av total HAc då individuella fettsyror med hjälp av gaskromatografi inte kunde 

göras eftersom utrustning saknas. Gasprover för mätning av metanhalt kan dock tas. Proverna 

analyseras av SLU med gaskromatografi. Metanprover tas under 2/3 delar av tiden för experimentet på 

grund av projektets kostnadsramar. 

1.6. Metod 
Arbetet börjar med en litteraturstudie där information om den anaeroba nedbrytningsprocessen 

insamlas. Litteraturundersökningen ligger till grund för fortsatt arbete som består av ett 

rötningsexperiment där den biokemiska metangaspotentialen ska bestämmas hos ett substrat. 

Under experimentet mäts flyktiga organiska syror, metanhalt och biogasproduktion. Fettsyrorna mäts 

med hjälp av ett Dr.Lange test. Biogasproduktionen bestäms av de uppmätta tryck som bildas av 

gasproduktionen i de förslutna gasflaskorna. Trycket omvandlas till volym för att få producerad 
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gasmängd. Metanhalten hos gasen kontrolleras sedan genom att gasprover tas. Totalt används fyra 

flaskor för varje omskakningsserie. Av de fyra flaskorna i varje serie används bara en för provtagning 

av fettsyror på grund av mycket stor tidsåtgång för analys av provet. Experimentets utförande finns 

beskrivet under kapitel 3. 

2. Litteraturstudie 

2.1. Anaerob nedbrytning 

Biogasproduktion via rötning är en mikrobiologisk process som sker i frånvaro av syre. Den anaeroba 

processen sker i fyra olika steg, figur 1. Vid varje steg arbetar en viss familj av mikroorganismer med 

nedbrytningen av biomassan.  

Rötningsprocessens steg är: 

• Hydrolys 

• Fermentering 

• Ättiksyrabildning 

• Metanbildning 

Slutprodukten i denna process är biogas i form av metan och koldioxid och rötrester från processen. 

Rötresterna är rika på kväve, fosfor, kalium och spårämnen, vilket lämpar sig bra att använda som 

gödsel efter behandling. Under den anaeroba processen genereras väldigt lite värme till skillnad mot 

den aeroba processen som förbrukar syre. Energin som är kemiskt bunden i substratet kommer till stor 

del att finnas i den producerade biogasen i form av metan. [1] 

2.1.1. Hydrolys 

Rötningsprocessen börjar med hydrolys. Under hydrolysen bryts biomassan, bestående av komplexa 

polymerer, ned till enklare vattenlösliga beståndsdelar. Hydrolysen katalyseras av olika enzymer. 

Enzymer avsöndras av de olika mikroorganismerna som är involverade i nedbrytningen av det 

organiska materialet. Lipider, polysackarider och proteiner bryts ned till fettsyror, glycerol, 

monosackarider och aminosyror. Produkterna från hydrolysen används sedan av andra 

mikroorganismer för nedbrytning och för deras egen metabolism.  [1] 

2.1.2. Fermentering 

Under fermenteringen, syrabildningen, bryts produkterna från hydrolysen ned i en jäsningsprocess. 

Med hjälp av fermentiva bakterier omvandlas enklare sockerarter, aminosyror och fettsyror till bland 

annat ättiksyra, vätgas, koldioxid samt flyktiga fettsyror(VFA=Volitaile Fatty Acids) och alkoholer. 

De bildade syrorna står i jämvikt med sin laddade anjon utan proton med jämvikten förskjuten mot 

syrans laddade form. Ättiksyran står i jämvikt med sin anjon, acetat.  



12 

 

Ättikssyra, vätgas och koldioxid utgör utgångsprodukter för metanbildningen och omvandlas till 

metan direkt. Produkter som inte ombildats till dessa metanformande substrat kommer att gå vidare till 

nästa steg, ättiksyrabildningen. Dessa produkter är bland annat alkoholer och flyktiga fettsyror som, 

propionsyra och smörsyra. [1,2] 

2.1.3. Ättiksyrabildning 

Under ättiksyrabildningen omvandlas flyktiga fettsyror och alkoholer från syrabildningen till ättiksyra, 

vätgas och koldioxid. Processen kallas också anaerob oxidation. Vätgasbildningen gör att 

partialtrycket för vätgas stiger. Omvandlingen kan bara ske om vätgastrycket är lågt annars hämmas 

metabolismen för de acetogena bakterierna som är inblandade i ättiksyrabildningen. [1,2] 

2.1.4. Metanbildning 

Under det metanbildande steget förbrukas vätgas av de metanbildande bakteriegrupperna. På så sätt 

kan vätgastrycket hållas nere så att nedbrytningen av fettsyror kan fortgå under ättiksyrabildningen. 

Man kan säga att det råder en sorts symbios mellan de ättiksyrabildande och metanbildande 

mikroorganismerna, då de är beroende av att jobba i takt. [1,2] 

Det metanbildande steget utförs av metanogener som till skillnad från de syrabildande acidogenerna 

och ättiksyrabildande acetogenerna hör till gruppen arkebakterier. Metanogenerna producerar metan 

via två grupper av metanogener. De aceotrofa metanogenerna är de dominerande och omvandlar 

ättiksyra till metan och koldioxid. De hydrogenotrofa metanogenerna använder sig av koldioxid och 

vätgas för att bilda metan. Till det metanbildande steget bidrar ättiksyra som substrat med 70 % och 

vätgas och koldioxid med 30 %. [3] 
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Figur 1. Rötningsprocessen 

2.2. Processparametrar för biogasproduktionen 

Om metanbildningen störs ökar mängden syror snabbt. Då kan pH sjunka under 7-8, som är det 

intervall de metanbildande bakterierna kräver för att producera. Om detta sker kan hela processen 

avstanna. Metanogenerna är strikt anaeroba och kan inte växa i närheten av fritt syre. Mycket låga 

syrgashalter kan avstanna processen. Metanogenerna är också känsliga för höga halter av fettsyror och 

ammoniak. Metanbildarna växer långsamt och kräver ett specifikt behov av näringsämnen och 

vitaminer. Metanbildningen påverkas av många parametrar som temperatur, pH, sammansättning av 

substrat, organisk belastning och uppehållstid.[2] 

Det är därför viktigt att anpassa miljön i biogasreaktorn så att mikroorganismerna får de bästa 

förutsättningarna för nedbrytning som möjligt. 

2.2.1. Temperatur  

Temperaturen inuti biogasrektorn har stor betydelse för biogasproduktionen. De anaeroba 

mikroorganismerna är aktiva i ett brett temperaturintervall. 

Man delar in temperaturerna i tre intervall där olika grupper av mikroorganismer är aktiva: 

• Psykrofila området mellan 0-20˚C 

• Mesofila området mellan 15-45˚C  
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• Termofila området mellan 45-75˚C  

Psykrofil nedbrytning förekommer vanligtvis inte i stora anläggningar då mikroorganismerna arbetar 

långsammare. Mesofil nedbrytning har ett optimum på 35 ˚C och termofil nedbrytning har ett 

optimum på 55 ˚C i intervallet. Metanproduktionen ökar med högre temperatur på grund av en högre 

tillväxt av metanogener.[3] 

Det är viktigt att temperaturen hålls konstant genom processen. Metanogenerna är känsliga för 

plötsliga ändringar i temperaturen. För att undvika att få för stora inhiberingseffekter under processen 

ska temperaturen inte ändras med mer än ±2˚C/h för det psykrofila området, ±1˚C/h för det mesofila 

området och ±0,5˚C/h för det termofila området. Biogastankarna är välisolerade för att jämna 

temperaturer ska kunna hållas.[4] 

Termofil rötning tar effektivare död på patogener. Nedbrytningen är också känsligare för kvävehaltiga 

avfall då höga ammoniakkoncentrationer inhiberar processen. Termofil nedbrytning har en snabbare 

reaktionshastighet och det kan därför finnas en risk för att mer syror koncentreras än vad 

metanogenerna hinner med att bryta ned. Därmed fås en obalans i den anaeroba nedbrytningen. Det 

kan bli ett problem när man behandlar material som är lätta att bryta ned och om man behandlar allt i 

ett steg. Termofil rötning bryter ned mer material på kortare tid och har därmed mindre behov av 

rötkammarvolym.[1] 

2.2.2. pH och buffertkapacitet 

De bakteriella grupperna som är involverade i den anaeroba nedbrytningen har olika optima i pH för 

sin tillväxt. Acidogenerna, som är inblandade i syrabildningen, har ett optimum som ligger runt pH 6 

för sin tillväxt. Acidogenerna kan verka i ett bredare pH-område och är inte lika känsliga som 

metanogenerna för pH-ändringar. 

För acetogener och metanogener är det mer optimalt med ett pH runt 7. För att hålla en dynamisk 

jämvikt mellan de olika bakteriekulturerna bör pH ligga någonstans mellan 6,5 och 7,5. När pH är 

under 6,5 är tillväxten av metanogener väldigt långsam.[3,5] 

För att biogasprocessen ska hålla ett stabilt pH är buffertkapaciteten en viktig faktor. 

Buffertkapaciteten är förmågan att motstå ändringar i pH och mäts i alkalinitet. Alkalinitet är ett mått 

på mängden basiska joner i processen. Ju högre alkalinitet desto större buffertförmåga. I anaeroba 

system är det främst bikarbonatjonerna som bidrar till det, men flyktiga fettsyror och ammoniak 

inverkar också på systemets buffertförmåga.  

Flyktiga fettsyror som produceras under fermenteringen tenderar att sänka pH men detta motverkas 

genom metanogenernas aktivitet. Metanogenerna bidrar också till alkalinitet genom att de producera 

bikarbonat, koldioxid och ammoniak. 
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Koldioxiden är i jämvikt med kolsyra, bikarbonatjoner och karbonatjoner(ekv1). pH beror därför av 

partialtrycket på koldioxid och de alkaliska och sura komponenterna i lösningen. Ju högre 

temperaturen är desto mindre koldioxid löser sig i vattnet och bildar kolsyra. Därför har termofila 

biogasreaktorer ett något högre pH än mesofila reaktorer.  

��� + ��� ↔ ����� ↔ ����
� + �	 ↔ ���

�� + 2�	 

 

Ekv1. Karbonatbuffertsystemet 

Buffertkapaciteten motverkar förändringar av pH då syror eller baser tillsätts till en viss nivå. Men då 

den nivån överskrids sker drastiska förändringar i pH och en total inhibering av processen uppstår. Det 

gäller därför att kontrollera alkaliniteten regelbundet för att avgöra hur mycket fettsyror som kan 

ansamlas innan pH börjar sjunka.  [1, 2,5] 

2.2.3. Kol/kvävekvot 

Det är viktigt att ha rätt sammansättning av substrat för att få en effektiv process. Vid anaerob 

nedbrytning utnyttjar mikroorganismerna kol 25 till 30 gånger snabbare än kväve. Fördelningen 

mellan kol och kväve bör därför vara i storleksordningen 20-30:1. En lägre kvot ökar 

ammoniakinnehållet i processen med ett högre pH som följd, vilket blir toxiskt för 

mikroorganismerna. Vid en högre kvot så avtar nedbrytningen. Vid samrötning kan man därför 

kombinera olika material(tabell1) med olika kol och kväveinnehåll för att få en bättre mix.[6,7] 

C/N-kvoter 

Nötgödsel 6-20 Spannmål 16-14 

Hönsgödsel 3-10 Frukt och grönsaker 7-35 

Svingödsel-flyt 5 Blandat matavfall 15-32 

Halm 50-150 Slakteriavfall-mjukdelar 4 

Gräs  12-26 Slakteriavfall – 

mag/tarm 

22-37 

Potatis  35-60 Matavfall 3-17 

Sockerbetor/betblast 35-46/14 Drank 8 

Tabell1. Exempel på olika substrat och deras C/N-kvot.[2] 

2.2.4. Ammoniak 

Höga halter av ammoniak kan hämma biogasprocessen. Ammoniak bildas främst från substrat med 

högt proteininnehåll, som exempelvis slakteriavfall och olika former av gödsel. De metanbildande 

mikroorganismerna är speciellt känsliga för inhibering av den fria formen av ammoniak som inte är 

joniserad. Ammoniak och ammoniumjonen står i jämvikt med varandra. Koncentrationen av 

ammoniak ökar med temperatur och pH. 
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Biogasprocesser som drivs med höga temperaturer som termofila biogasreaktorer är därför känsligare 

för ammoniakinhibering än mesofila processer. [1,2,5]   

Utifrån total mängd ammoniumkväve���
	 −��		i g/L, temperatur(T = ºC) och pH kan man beräkna 

det fria ammoniakinnehållet����� i g/L (ekv2). 

Det fria ammoniakinnehållet kan uttryckas med följande samband.  

����� =
���

	 −��

�1 + 10�������))
 

��� = dissociationskonstanten	för	ammonium	��
		 

��� = 0,09018
2729,92

/ + 273,15
																										 

Ekv2. Det fria ammoniakinnehållet 

2.2.5. Flyktiga fettsyror 

Flyktiga fettsyror (VFA=volitaile fatty acids), är de mellanprodukter som bildas vid fermenteringen. 

Flyktiga fettsyror är fettsyror med högst 6 kolatomer, exempelvis ättiksyra, propionsyra och smörsyra.  

Om dessa fettsyror ackumuleras i biogasreaktorn är det ett tecken på att någon förändring av processen 

har skett. Det kan vara metanogenerna som är hämmade eller att bakterierna i hydrolys och 

fermentationssteget har en snabbare tillväxthastighet. Då hinner inte acetogenerna och metanogenerna 

med att bryta ned mellanprodukterna. Det kan då leda till processinstabilitet. Om detta fortsätter och 

den buffrande förmågan hos reaktorn inte räcker till kan det leda till att pH sjunker. I det läget kan det 

vara för sent att rädda processen. [1,2] 

När man använder sig av substrat med lite cellulosainnehåll som frukter och grönsaker kan 

metanbildningen bli inhiberad. De här typerna av substrat genomgår en snabb syrabildning, vilket gör 

att flyktiga fettsyror bildas i rask takt. Det inhiberar bildandet av metan speciellt om substratet i 

biogasreaktorn har dålig buffertkapacitet och är fördelat på ett steg.[8] 

2.2.6. Långa fettsyror 

Fettrika material har en högre teoretisk metanpotential än proteiner och kolhydrater som substrat vid 

biogasproduktion. Fett kan dock orsaka störningar i processen. Vid ackumulering av långa 

fettsyror(LCFA = long chain fatty acids) som bildas i hydrolyssteget kan den anaeroba 

nedbrytningsprocessen hindras. De långa fettsyrorna verkar inhiberande för grampositiva bakterier vid 

låga koncentrationer men inte för gramnegativa bakterier.[9,2]. Metanogenernas cellvägg liknar de 

grampositiva bakterierna och kan bli inhiberade av de långa fettsyrorna.[9]. LCFA orsakar toxicitet 

genom adsorption till cellvägg och membran vilket stör cellens transport och 
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skyddsfunktioner.[9,2,10]. De aceotrofa metanogenerna är mer känsliga för LCFA än de 

hydrogenotrofa metanogenerna.[2]. Termofila bakterier är också känsligare för inhibering än de 

mesofila bakterierna. Detta beror troligtvis på uppbyggnaden av cellväggen som är olika för 

bakterierna.[5,9].  

Tidigare har man trott att LCFA toxiciteten varit permanent, men nyare studier visar att det finns en 

viss återhämtningsförmåga hos bakteriegrupperna som blivit hämmade av LCFA. Vid chockladdning 

under kortare tid av en biogasreaktor med oljesyra, med en COD-halt på 50 %, har en återhämtning 

kunnat påvisas efter ackumulering.[11] 

Toxiciteten hos LCFA varierar med vilket typ av sammansättning slammet, där det nedbrytbara 

materialet finns, har. Suspenderat slam med en större specifik area än granulerat slam har lättare att 

drabbas av inhibering i nedbrytningsprocessen.[9,5]. Adsorption av LCFA till biomassan kan leda till 

skumningsproblem och att aktiv biomassa spolas ut från processen. [9,5] 

2.2.7. Partikelstorlek 

När man finfördelar materialet ökas lösligheten och tillgängligheten på det organiska materialet. Den 

totala ytan ökar vilket gör det lättare för mikroorganismerna att angripa substratet. Det leder till ökad 

aktivitet hos mikroorganismerna och ökad gasproduktion. Detta gäller främst under hydrolysen och 

med material som är svåra att bryta ned. Oftast kan mikroorganismerna bryta ned de flesta material 

och få samma potentiella gasproduktion fast då blir uppehållstiden längre.[2] 

2.3. Operationsparametrar 

2.3.1. Organisk belastning 

Biogasproduktionen är hela tiden beroende av att få nytt organiskt material till den biologiska 

nedbrytningsprocessen. Organisk belastning eller OLR(organic loading rate) är ett mått på hur mycket 

VS som tillförs reaktorvolymens vätskefas per dygn, vilket blir kg VS/m3,dygn. Det finns ett optimum 

då belastningen ger maximalt med gas.  

Vilken organisk belastning man kan ha är i högsta grad beroende på vilket substrat som används. 

Substrat med hög andel stärkelse eller socker kan vara lätt för mikroorganismerna att bryta ned men 

kan ge problem med hög koncentration av fettsyror som inte hinner brytas ned. Detta gör att man inte 

kan köra med för hög belastning. Även proteinrikt substrat kan vid för hög belastning bilda ammoniak 

som kan bli toxiskt för mikroorganismerna.  

Då man ställer in den organiska belastningen vid uppstart av en biogasreaktor bör man börja med låg 

belastning för att sedan allteftersom processen blivit stabilare och de olika mikroorganismerna vuxit 

till sig öka belastningen något. Stabila processer för en termofil biogasreaktor brukar ligga på 4-5 kg 

VS/m3,dygn. Mesofila biogasprocessor brukar ligga i storleksordningen 2-3 kg VS/m3,dygn. [2,6] 
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2.3.2. Uppehållstid 

Den hydrauliska belastningen, HRT (Hydraulic Retention Time) är uppehållstiden hos den organiska 

vätskefasen i reaktorn och definieras som reaktorvolymen av organisk vätska dividerat med 

strömningshastigheten hos den inmatade volymen. STR(Solids Retention Time) är uppehållstiden hos 

det partikulära materialet. De båda är oftast lika långa men i processer då en del av rötresten 

återcirkuleras till reaktorn blir STR längre. Uppehållstiden är i stort beroende av substratets 

sammansättning och temperatur.[2] 

För avloppsvatten har man gjort undersökningar på hur effektiv nedbrytning man får med avseende på 

partikulär uppehållstid. En minskning av den partikulära uppehållstiden innebär att ett mindre antal 

reaktioner kan ske. Varje gång man tar ut material från processen tar man också ut en del av 

bakteriepopulationen vilket gör att man måste kompensera för uttaget på något sätt för att inte 

processen ska haverera. Med semikontinuerlig omrörning kan man konstatera att 5 dagars uppehållstid 

var alldeles för litet för att uppnå stabil nedbrytning. Koncentrationen av flyktiga fettsyror ökar på 

grund av att metanogenerna inte kunnat ersättas. Efter 5-8 dagar är koncentrationen av flyktiga 

fettsyror relativt hög med ofullständig nedbrytning av beståndsdelar, speciellt lipider. Efter 8-10 dagar 

börjar nedbrytningen stabilseras med lägre andel fettsyror och nedbrytning av lipider börjar. Först efter 

10 dagar blir nedbrytningen stabil.[5] 

Om uppehållstiden blir för kort hinner inte mikroorganismerna att växa till sig. De dominerande 

metanbildarna har en fördubblingstid på upp mot 12 dygn. För att inte bakterierna ska spolas ut kan 

man använda sig av anaeroba filter. Mikroorganismerna fäster då till bärarmaterialet och kan på så vis 

hållas kvar en längre tid i rötkammaren. [2] 

2.4. Rötning 

För att utnyttja volymen hos en biogasreaktor på ett effektivt sätt vill man kunna ha en kontinuerlig 

och hög organisk belastning samt en kort hydraulisk uppehållstid. Då minimerar man reaktorvolymen 

och kan producera maximal mängd metan per reaktorvolym.  

Det finns flera typer av biogasreaktorer. De kan delas in i tre huvudtyper. Reaktorer med satsvis 

rötning eller batchreaktor, kontinuerlig rötning och kontinuerlig rötning i två steg.[12]  

2.4.1. Satsvis rötning 

Vid satsvis rötning rötas allt material på en gång, under en viss hydraulisk uppehållstid, utan att nytt 

material tillförs eller tas ut under förloppet. Gasproduktionen ökar i början för att sedan avta med 

tiden. Satsvis rötning används ofta då fasta material skall rötas.[2] 
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2.4.2. Kontinuerlig rötning 

Vid kontinuerlig rötning pumpas material hela tiden in i rötkammaren i ett jämt flöde vilket ger en 

jämnare gasproduktion. Kontinuerlig rötning brukar ske för substrat med en torrsubstanshalt som 

ligger under 5 %.  Det är möjligt för vätskeformiga substrat som exempelvis kommunala och 

industriella avloppsvatten. Slamformiga substrat med en torrsubstans på 5-15 % lämpar sig också för 

en mer eller mindre kontinuerlig process. Det kan ske med inmatning av substrat med jämna 

mellanrum ett antal gånger per dygn, så kallad semikontinuerlig rötning. För fastare material med en 

torrsubstans över 20-25% sker imatning av nytt material inte lika frekvent och i betydligt större 

portioner. Till fasta material kan man tillsätta vätska för att göra materialet pumpbart och därmed 

använda det i en kontinuerlig process. Detta gör att man kan få en jämnare fördelning av substratet 

under dygnet vilket också är bra för mikroorganismernas aktivitet och samspelet mellan de olika 

grupperna i nedbrytningen.[2] 

2.4.3. Kontinuerlig tvåstegsrötning 

Vid rötning i två steg har man först ett syrabildande steg som följs av ett metanbildande steg. I ett 

tvåstegssystem finns mer möjligheter att kontrollera och undersöka mellanprodukterna i den anaeroba 

nedbrytningsprocessen, men till en dyrare investeringskostnad. I det syrabildandet steget sker främst 

hydrolys och fermentering. I det metanbildande steget dominerar ättiksyrabildning och metanbildning. 

[8,2,12] 

2.5. Mikroorganismer 

Den anaeroba nedbrytningsprocessen drivs av ett komplext samhälle av bakterier och 

arkemetanogener. Den anaeroba nedbrytningsprocessens fyra faser hydrolys, syrabildning, 

ättiksyrabildning och metanbildningen styrs av speciella grupper av mikrober.  

Fakultativa eller strikt anaeroba bakterier spjälkar polymerer av biomassan till enklare beståndsdelar i 

form av monomerer och oligomerer. Hydrolyssteget katalyseras av extracellulära enzym som amylas, 

cellulas, xylanas, proteinas och lipas. För substrat som är lättlösliga som stärkelse går hydrolysen 

snabbt. Däremot för mer svårlösliga substrat som exempelvis lignocellulosa går hydrolysen långsamt.  

Produkterna från hydrolysen fermenteras sedan ganska snabbt till kortkedjiga fettsyror(VFA), 

koldioxid och vätgas. Syrabildningen styrs av en rad olika bakteriegrupper som antingen är fakultativt 

anaeroba eller strikt anaeroba.[13]. Några exempel är Enterobacterium, Bacteroides, Butyribacterium, 

Propionibacterium, Acetobacterium och Eubacterium. [2,13].  

Några bildade produkter från fermenteringen är ättiksyra, propionsyra, smörsyra, succonsyra, 

mjölksyra, alkoholer, ammoniak, koldioxid och vätgas. De bildade syrorna står i jämvikt med sin 

laddade form utan proton. Syrakonstanten, pKa, anger hur lätt syran ger ifrån sig sin proton. Om pH 
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ligger under pKa-värdet finns huvuddelen av syran i sin oladdade form och vice versa. Syraformen 

och anjonen har olika namn, ett exempel är ättiksyra med sin anjon acetat.[2] 

De flyktiga fettsyrorna och etanol som producerats under fermenteringen och de långkedjiga 

fettsyrorna från hydrolysen kan inte användas direkt av några metanogener. En speciell grupp av strikt 

anaeroba bakterier, de syntrofa acetogenerna, kan oxidera dessa mellanprodukter till acetat, vätgas och 

koldioxid. Dessa produkter används sedan som substrat av metanogenerna. [13]. Av termodynamiska 

skäl måste partialtrycket på vätgas hållas på en låg nivå så att produkterna från fermenteringen ska 

kunna oxideras.  [14,2,13]. Vätgaskoncentrationen ska vara balanserad så att metanogenerna får 

tillräckligt med väte för metanproduktionen. Partialtrycket måste samtidigt vara så lågt att de 

acetogena bakterierna inte blir omringade av för mycket vätgas vilket kan stoppa processen. De 

hydrogenotrofiska metanogenerna som utnyttjar vätgasen håller vätgaskoncentrationen på en låg nivå. 

Samtidigt måste de också växa i den omedelbara närheten av de acetogena bakterierna. Samarbetet 

mellan dem kallas syntrofi. Överföringen av vätgas mellan de två organismerna brukar kallas Inter 

species Hydrogen Transfer(IHT). [13,2].  

Syntrophomonas wolfei och Syntrophobacter wolini tros vara viktiga för den anaeroba oxidationen. 

Den senaste acetogenen oxiderar propionat och den första oxiderar butyrat. Generationstiden för de 

syntrofa acetogenerna är mer än en vecka, då de växer väldigt långsamt. Det medför att den partikulära 

uppehållstiden (STR) bör vara 15 dagar eller mer för att tillräckligt med syntrofa acetogener ska hinna 

växa till sig. De syntrofa acetogenerna är viktiga medlemmar i mikrobsamhället. De är viktiga för en 

stabil anaerob nedbrytning även om kolflödet inte är så stort genom dessa. Det är viktigt att hålla en 

balans mellan produktion och konsumtion mellan de kortkedjiga fettsyrorna för att undvika att den 

organiska belastningen blir för stor.  

De syntrofa acetogenerna kan inte odlas som enskilda kulturer därför är det i dagsläget inte så mycket 

känt om dem.[13] För att en oxidation av de kortkedjiga fettsyrorna ska kunna ske måste den fria 

energin ∆G vara negativ. Maximalt partialtryck som kan tillåtas beror på vilken bakterietyp det är och 

vilket substrat som ska oxideras. För den anaeroba omvandlingen av propionat via acetat och 

vätgas/koldioxid till metan är utrymmet extra litet. Nedbrytningen av propionsyra kan ses som ett mått 

på den anaeroba nedbrytningens produktivitet. Den här nedbrytningen är oftast den begränsande 

faktorn för anaerob fermentation.[15]  

I sista fasen av den anaeroba nedbrytningen är metanogenerna inblandade. Metanogenerna använder 

olika vägar för att producera metan. Hydrogenotrofiska metanogener producerar metan genom 

reduktion av koldioxid och vätgas eller genom omvandling av �2- substrat till metan. De acetolastiska 

metanogenerna omvandlar acetat till metan och står för ungefär 70 % av den totala producerade 

metanbildningen. Acetat är också huvudprodukten som bildas under syrabildningen i alla anaeroba 

biogasreaktorer.[13,2]. De acetolastiska metanogenerna man känner till i dag tillhör familjerna 
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Methanosaeta eller Methanosarcina. Methanosaeta använder sig av acetat medan vissa arter av 

Methanosarcina kan använda sig av även �2- substrat. De hydrogenotrofiska metanbildarna hittar man 

inom Methanobacterium, Methanospirillum, Methanobrevibactor, Methanococcus, 

Methanomicrobium, Methanoculleus, Methanogenium och Methanothermobacter.[13] 

Alla metanogener innehåller den unika cofaktorn, 3�4 , som är fluorescerande när den belyses med 

UV vid en våglängd på 420 nm. Några metanogener, speciellt de hydrogenotrofiska innehåller så 

mycket av det här ämnet att de lyser blått när de studeras med mikroskop. Metanogenerna behöver 

vissa spårämnen för tillväxt och för själva metanbildandet. Vissa substrat som komplimenteras med 

spårelement kan öka både metanbildningen och processtabiliteten. [13]. De flesta metanogener växer 

långsamt, speciellt de acetolastiska. Generationstiden för metanogenerna är mellan 1-12 dagar. 

Metanogenerna är inte lika tåliga som de övriga mikroberna i processen. Det är oftast metanogenerna 

som påverkas mest då störningar förekommer i form av till exempel giftiga ämnen, ammoniak eller 

pH-förändringar. Det kan i sin tur påverka hela driften.[2] 

2.6. Omrörningssystem 

Omrörningen i biogasreaktorn påverkar den anaeroba nedbrytningsprocessens effektivitet. Substratets 

uppehållstid och vilken kontakt mikroorganismerna kan få med det inkommande substratet är 

avgörande och påverkas med omrörningen. Att omblandningens inverkan ger effekter på 

nedbrytningen av substratet är känt men att hitta optimala blandningsmönster för olika biogasreaktorer 

är mer debatterat bland forskare. 

Omrörning av substratet i biogasreaktorn bidrar till att enzymer och mikroorganismerna får kontakt 

med substratet och att de sprids ut i hela blandningen. Blandningen jämnar ut värmen i biogasreaktorn 

så att en jämn temperatur fås. Omblandningen bidrar också till att partikelstorleken hos substratet 

reduceras och att gas kan drivas ut från blandningen. Blandningen gör också att substratet blir 

homogent fördelat och att ingen skiktbildning sker i tanken. [16, 17]. Omrörningen kan också 

förhindra att skumlager bildas på ytan och att aktiv biomassa hamnar på botten av reaktorn.  

Det finns alltid en form av naturlig omblandning då gasbubblorna stiger mot ytan och då värme 

tillförs, men det räcker inte för att optimera effektiviteten.[5,1]. Omblandning av substrat i 

biogasreaktorn kan åstadkommas på många olika sätt, bland annat genom mekanisk omrörning, 

hydraulisk blandning, genom återcirkulering av substrat till biogastanken eller genom att återcirkulera 

den producerade biogasen till botten av biogastanken med hjälp av pumpar. [5, 18,17] 

De huvudsakliga parametrarna som påverkar vilken omblandningsstrategi man ska ha för optimal 

effektivitet är intensitet, längd på omblandningen och lokalisering av blandaren.[16]. Omblandningen 

kan vara kontinuerlig eller skötas i sekvenser. Hur ofta omblandning ska ske bestäms ofta empiriskt 

för att kunna optimera den speciella biogasreaktorn. Faktorer som påverkar vilken 
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omblandningsstrategi man ska ha är bland annat rötkammarvolym, vilken typ av reaktor man har, 

substratets kvalitet och tendens för bildning av skumlager. Efter att man börjat mata rötkammaren med 

substrat ställer man sedan in längd och frekvens på omrörningssekvenserna. Processen övervakas hela 

tiden och förändringar görs efter de erfarenheter man har så att optimal blandningseffektivitet kan nås. 

[1,12]. 

En för kraftig omblandning av substratet är oftast inte bra. Man tror att en häftig omblandning stör den 

viktiga kontakten som sker mellan metanogenerna och acetogenerna. Vid en häftig omblandning 

fungerar inte det samarbetet och man får ingen överföring av vätgas dem i mellan. De här 

mikroorganismerna växer oftast tätt intill varandra och formar aggregat av klumpar som underlättar 

samarbetet och överföring av vätgas. Ett exempel är propionat oxiderande bakterier som lever tätt intill 

metanogenerna på granuler av substrat. Vid en för kraftig omrörning kan man förstöra dessa 

strukturer, vilket leder till en reducerad oxidationshastighet av fettsyror. Det kan leda till en 

ackumulering av fettsyror och processinstabilitet.[2,12]. 

Effektiviteten hos en biogasreaktor kan också mätas med hydrodynamiska studier, vilket kan visa om 

reaktorn arbetar med sin fulla kapacitet. Genom att använda vissa spårämnen som 56	  kan man spåra 

hur väl reaktorvolymen används. Vid låga koncentrationer är 56	 inte giftigt. Det finns dessutom inte i 

några större koncentrationer i de flesta typer av substrat. Man adderar 56	 i form av 56�7��8) sedan 

mäter man tillsatserna periodiskt. Då kan man bland annat få reda på uppehållstiden och vilken 

fördelning 56	 har i rötkammaren. Detta kan avslöja zoner i reaktorn som inte blandas tillräckligt väl 

och därmed inte får tillräckligt med substrat.[12] 

3. Experimentets utförande 

3.1. Material 
Enliters glasflaskor används och fylls upp till 700 ml. Substrat och ymp tillsätts. Substratet består av 

färskt hushållsavfall. Ympen tas ut från rötkammaren och består av redan rötat material med låg 

biogaspotential men med stora mängder mikroorganismer. Ympen analyseras även separat. 

Glasflaskorna försluts med gummimembran. En tryckmätare för gas används för att mäta trycket i 

flaskorna. 

En spruta används för att ta gasprover från den producerade gasen i glasflaskan. Det lilla gasprovet 

som tas ut överförs till mindre glasvialer. Glasvialerna förvaras i kylrum i väntan på analys med 

gaskromatografi. 

För de stillastående gasflaskorna används värmeskåp av typ memmert Modell 300. Till 

biogasproduktionen från glasflaskorna i serierna som roteras med 25 respektive 150 rpm används 

inkubatorer av modellen Orbital Shaker - Forma Scientific.  
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Vid analys av mängden flyktiga fettsyror används centrifug av modellen HERMELE Z200A. Dr 

Langes färdigpreparerade test LCK 365 används sedan. Testet innehåller Dr Lange ISiS 9000 MDA 

PHOTOMETER och en LT100 THERMOSTAT och reagenslösningar. Där kan man mäta totala 

mängden flyktiga fettsyror i intervallen 50- 2500 mg/l CH3COOH eller 75-3600 mg/l C3H7COOH.  

3.2. Metodbeskrivning experiment 
Ett rötningsförsök genomförs för att undersöka hur olika intensitet av omskakning påverkar 

produktionen av biogas och metanbildningen. Substratet som skall analyseras är källsorterat 

hushållsavfall. Ymp tas från det rötade materialet från rötkammaren. Det rötade materialet innehåller 

fullt av aktiva mikroorganismer och används tillsammans med det färska hushållsavfallet för att få 

igång biogasprocessen.  

Den biokemiska metanpotentialen hos substratet bestäms genom att blanda det färska substratet med 

ymp från rötkammaren i gastäta flaskor. Blandningen av substrat och ymp utgör en provserie. Samma 

mängd ymp som används till substratet analyseras separat för att få en uppfattning om hur mycket gas 

ympen bidrar med. Ympen utgör en kontrollserie vars gasproduktion dras ifrån provet så att man kan 

se hur stor gasproduktionen från substratet är.  

Till varje serie som startas vid given rotationshastighet används tre flaskor på en liter. En provserie 

startas med tillhörande kontrollserie. Detta utförs i två inkubatorer med skakbord vid intensiteten 25 

rpm och 150 rpm och med de stillastående serierna i ett värmeskåp. Testerna genomförs vid 33 ˚ C och 

flaskorna står i mörker under provtiden. Inget färskt organiskt material tillförs under processens gång.  

Ackumulering av biogasen mäts under 31 dagar. Gasprover tas under 19 dagar för att ta reda på 

metaninnehållet. Av kostnadsskäl mäts metaninnehållet under 19 dagar i stället för hela 

produktionstiden. Slutproduktionen för gasvolymen anges vid de två tidpunkterna.  

Omskakningen började på dag 7 för att få blandningen i flaskorna att först acklimatisera sig och gå 

ned i tryck. Vid dag 7 kan man se en liten knyck på diagrammen hos ympen då omskakningen börjat.  
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Figur 2 Biokemisk metangaspotential 

Det organiska materialet som utgör substrat under försöket består av källsorterat hushållsavfall. 

Avfallet hämtas på biogasanläggningen Växtkraft i Västerås. I anläggningen behandlas avfallet i en 

rad olika steg. Efter sönderdelning, turbomixning, sortering, tillsats av processvatten och ett 

hygieniseringssteg fås en slurry av hushållsavfallet som pumpas in i rötkammaren. Substratet tas ut 

innan det pumpas in i rötkammaren. Ensilage i forma av vallgrödor och ibland fetter pumpas också in i 

rötkammaren för samrötning.  

För att bedöma metanpotentialen hos substratet rekommenderar SLU (Statens Lantbruks Universitet) 

att en glasflaska med prov ska innehålla 6 g VS/L ymp och 3 g VS/L substrat. Vilket ger en 

substrat/ymp kvot på 0,5. Till en glasflaska på 1000 ml som fylls upp till 700 ml ger det att 2,1 gram 

substrat per liter och 4,2 gram ymp per liter ska användas för provserien. Kontrollserien innehåller 

bara ymp med samma mängd som finns i provserien 6 g VS ymp/L, vilket ger att 4,2 gram tillsätts. 

Resterande volym fylls upp till 700 ml med vatten. Innan det organiska materialet används silas det 

från större partiklar så att det blir mer homogent. 

I försöket används 13,3 g VS substrat/liter och 10,2 g VS ymp/liter, vilket ger en substrat/ymp kvot på 

1,3. 
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Med de här mängderna innehåller provserien 200,5 g substrat, 306 g ymp och 193,5 g vatten. 

Kontrollserien innehåller 306 g ymp och 394 g vatten. Innan uppstart tillsätts kvävgas som leds in i 

flaskan så att syret trängs undan. Sedan försluts flaskan med ett gummimembran. 

För att få klarhet i hur biogasprocessen utvecklas mäts hela tiden mängden producerad biogas. 

Mätning görs genom att en kanyl som är kopplad till en tryckmätare sticks igenom membranet till 

flaskan. Gastrycket som erhålls i millibar omvandlas sedan till normalmillimeter, nml, så att den 

producerade volymen gas erhålls.  

Prover tas också på gasen så att andelen metan kan bestämmas. Metanproverna tas genom att en kanyl 

sticks igenom membranet, sedan pumpas gas in och ut 3 gånger innan man tar 2,5 ml prov. När man 

tagit ut sprutan ska 0,5 ml av innehållet tryckas ut sedan injiceras resterande mängd på 2 ml i en liten 

glasvial. Alla glasvialer med metanprover förvaras sedan i ett kylrum. Andelen metan i vialerna mäts 

sedan med hjälp av gaskromatografi som SLU i Uppsala utför.  

De flyktiga fettsyrorna mäts också regelbundet med 1-3 dagars intervall för att få klarhet i hur 

intensiteten på omskakningen påverkar nivåerna. Prov tas ur en fjärde flaska med samma innehåll 

substrat och ymp som finns i provserien och kontrollserien vid varje rotationshastighet. Provet 

används för analys av fettsyror. Fettsyrorna mäts genom att en liten mängd prov på 3 milliliter tas ut 

per tillfälle. Provet centrifugeras i 30 min med 4000 rpm. 2 ml av klarfasen tas sedan ut från 

centrifugröret. Klarfasen späs ut 7 gånger för att passa in i det mätområde som dr Langes fotometriska 

metod klarar av att mäta. Provet behandlas sedan med dr Langes färdigpreparerade test LCK 365. Där 

kan man mäta totala mängden flyktiga fettsyror i intervallen 50- 2500 mg/l CH3COOH eller 75-3600 

mg/l C3H7COOH. På resterande mängd prov i centrifugröret mäts pH-värdet. 

Försöket koncentreras till tryckmätningar med gasprover samt analys av fettsyranivån under 

processens gång. Tryckvärdena som erhålls läggs in i ett Excel ark och omvandlas till volym. Genom 

att plotta gasproduktionen och den ackumulerade metangasproduktionen kan de tre olika 

rotationshastigheternas produktion jämföras. Ett diagram på fettsyranivån plottas också för att se om 

intensiteten på omskakningen påverkar produktionen av dessa och inhiberar gasproduktionen på något 

sätt, fig 12. 

4. Resultat 
Resultatet från substratets och ympens serieproduktion pressenteras för gasproduktionen med andelen 

metan i figurerna 3-8. Medelproduktionen från serierna visas i figurerna 9-11. De producerade flyktiga 

fettsyrorna för prov- och kontrollserien och pH för provserien pressenteras i figurerna 12 och 13. 
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4.1. Serieproduktion 
I figurerna 3,5 och 7 visas den ackumulerade gasmängden och andelen metangas som producerats från 

substratet för serierna. Produktionen från ympen visas i figurerna 4, 6 och 8. Den andelen har dragits 

ifrån provserien för att få substratets produktion. 

4.1.1. Skakningsfrekvens 0 rpm 
För de stillastående serierna produceras biogasen i relativ jämn takt för substratet. Flaskorna 

producerar 4118, 4080 och 4056 nml. Metanandelarna för gasproduktionen är 1072, 1277 och 1269 

nm, fig 3.  

Kontrollserien med ymp ger betydligt mindre gasproduktion och andel metan. Gasproduktionen för 

flaskorna är 946, 915 och 922 nml. Metanproduktionen ger 179, 113 och 109 nml, fig 4. 

 

Figur 3. Stillastående serier med substrat 
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Figur 4. Stillastående serier med ymp  

4.1.2. Skakningsfrekvens 25 rpm 
För serien som roteras med 25 rpm produceras biogasen i jämn takt för substratet och slutar på 4257, 

4290 och 4231 nml. Metanandelen för flaskorna är 1318, 1139 och 1131 nml, fig 5. 

Kontrollserien ger 964, 950 och 950 nml. Metanandelen är 145, 155 och 165 nml, fig 6. 
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Figur 5. Omskakning av serier med 25 rpm för substrat 

 

Figur 6. Omskakning av serier med 25 rpm för ymp 
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4.1.3. Skakningsfrekvens 150 rpm 
Substratet som roteras med hastigheten 150 rpm ger en gasproduktion på 4000, 4059 och 4113 nml 

men med betydligt större metanandelar på 1382, 1437 och 1489 nml, fig 7. 

Kontrollseriens gasproduktion är 812, 807 och 794 med metanandelar på 148,125 och 117 nml, fig 8. 

 

Figur 7. Omskakning av serier med 150 rpm för substrat 
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Figur 8. Omskakning av serier med 150 rpm för ymp 

4.2. Medelproduktion 

4.2.1. Substrat 
Ett medeltal på respektive omskakningsintensitet för substratet har tagits fram för att få en uppfattning 

om hur mycket biogas respektive andel metan som har producerats. Dessa värden har lagts in i figur 9. 
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Figur 9. Ackumulerad metan och biogas i medeltal från serierna med substrat 

Man kan se att serierna med 150 och 25 rpm producerat lite mer biogas i början av försöket. På slutet 

av experimentet närmar sig de ackumulerade biogasnivåerna varandra för alla serier. Andelen metan 

verkar dock hela tiden produceras i större omfattning för den högre rotationshastigheten på 150 rpm 

under tiden mängden metan mättes. 

Gasproduktionen i de stillastående flaskorna kommer ikapp flaskorna som roteras med 150 rpm efter 

cirka 29 dagar. Båda serierna kommer inte upp i nivå med serierna som roteras med 25 rpm men 

närmare sig hela tiden. 

För 150 rpm verkar metanproduktionen hålla ett relativt konstant avstånd till de två övriga 

rotationshastigheterna. De stillastående serierna tar in helt på 25 rpm i slutet och minskar gapet något 

till 150 rpm även om det fortfarande är stort. 

Totalt producerar de stillastående serierna i genomsnitt 4085 nml gas. Intensiteten på 25 rpm ger i 

genomsnitt 4259 nml gas och 150 rpm ger 4057 nml gas. Standardavvikelsen för provserierna som står 

stilla är 31, för serierna som roteras med 25 rpm 30 och för 150 rpm 56. 

De stillastående seriernas andel metan uppgår efter 19 dagar till 1206 nml, 25 rpm ger 1196 nml metan 

och 150 rpm producerar 1436 nml metan. Standardavvikelsen för serierna som står stilla är 116, för 

serierna som roteras med 25 rpm 105 och för 150 rpm 53. 
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Andelen metangas av den totala gasproduktionen efter 19 dagar är 38 % för omskakningsfrekvensen 

på 150 rpm, 34 % för den stillastående serien och 31 % för 25 rpm. 

4.2.2. Ymp 
Ett medeltal på respektive omskakningsintensitet för ymp har tagits för att få en uppfattning om hur 

mycket biogas respektive andel metan som har producerats. Dessa värden har lagts in i figur 10, för att 

få den övergripande trenden på varje intensitet. 

 

Figur 10. Ackumulerad metan och biogas i medeltal från serierna med ymp 
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4.2.3. Sammanfattning av resultat 
Medelvärdena för den totala gasproduktionen och metanandelarna anges för samtliga serier i fig 11. 

Det färska hushållsavfallet, substratet, producerar mer metangas i mängd och andel av total producerad 

gasvolym för den högsta omskakningsintensiteten.  

Ympen består av redan rötat material från rötkammaren och har låg biogaspotential kvar. Här är det 

intressant att se att biogasproduktionen med den högsta omskakningen påverkades negativt när 

omskakningen började. Däremot är andelen metangas av total gasproduktion fortfarande högre än för 

de lägre omskakningshastigheterna. 

 

Figur 11. Medelproduktion 
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4.3. Fettsyranivå Prov och Kontroll 
Fettsyranivån mättes i en fjärde flaska som tillhör provserien med substrat och ymp respektive 

kontrollserien som innehåller ymp. I diagrammet, figur 12, kan man se hur fettsyranivån påverkas för 

de tre olika rotationshastigheterna på 0, 25 och 150 rpm. 

 

Figur 12. Produktion av VFA från prov och kontroll 

Det första provet på fettsyranivån tas dag 6, en dag innan omskakningen startas. Begynnelsevärdena 

för provserien är då för 0, 25 och 150 rpm 7,38, 5,81 och 6,81 g/L HAc. Vid andra mätningen är 

värdena 7,46, 7,03 och 6,23 g/L HAc. Efter mätning 2 faller alla värden brant i de 3 efterföljande 

mätningarna. Sedan planar fettsyranivån ut i de resterande 4 mätningarna och håller sig runt 2 g/L 

HAc. Mätningarna pågår under 25 dagar.   

Ympen börjar på 1,62, 1,59 och 1,31 g/L HAc för rotationshastigheterna 0, 25 och 150 rpm. 

Fettsyranivån stiger något i de närmaste 2-3 mätpunkterna och planar sedan ut runt 1,4 -1,5 g/L HAc. 

4.4. pH-utveckling prov 
Första mätningen av pH görs dag 6. För omskakningsfrekvenserna 0, 25, 150 och låg pH i intervallen 
7.57–7.95,  7.71–8.04 och 7.79–8.12 under mätperioden, figur 13. 
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Figur 13. pH-variationer för prov 

5. Diskussion 
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bäst under en rötningsprocess i ett steg. Batchförsöken utfördes i vialer på 160 ml. Försöket utfördes 

vid 37 ºC under omrörningshastigheten 15,7 rad/s.  

Vid alkainiteten 37 mg NaHCO3/g COD visar det sig att ympen som består av det grovkorniga 

slammet motstår försurning för alla substrat/ymp-kvoter. Nedbrytningen och den maximala 

metanproduktionshastigheten ändrar sig inte heller speciellt mycket. Det mer finfördelade slammet 

kunde inte motstå dessa förändringar när andelen substrat ökade mot andelen ymp. Vid kvoten 2,3 

sjönk pH till 5,2 och de övriga tre kvoterna ligger strax över 6,5. Det mer grovkorniga slammet ligger 

inom området 7,02–7,17 för alla kvoter.  

När man använde sig av den betydligt lägre buffertkapaciteten på 2 mg NaHCO3/g COD var 

skillnaderna inte så stora mellan de två ymparna. Bara den lägre kvoten på 0,5 kunde förhindra 

försurning. Här var det bara den lägsta kvoten med en större andel ymp som fungerade som buffert. 

Man undersökte sedan ympen som består av det mer grovkorniga slammet vidare för kvoten 1,35 g VS 

köksavfall/g VS ymp. Alkaliniteten komplementerars med att tillsätta 0, 22 och 44 mg NaHCO3/g 

COD som buffert. För den kvoten var skillnaden inte speciellt stor när man minskade alkaliniteten från 

44 – 22 mg NaHCO3/g COD.  

För rötning i en biogasanläggning i ett steg kan det vara intressant att veta hur mycket ymp man 

behöver till avfallet med hänsyn till ympens aktivitet och om man behöver någon buffert. 

Användingen av en större andel ymp bidrar ofta till att behovet av pH-kontroll och buffertkapacitet 

minskar. Om man använder sig av en aktiv ymp som har en struktur som är gynnsam för bakteriernas 

samverkan kan man i stället minska andelen ymp till substratet. Det innebär att man kan utnyttja 

reaktorvolymen bättre. En ökning av substrat/ymp kvoten kan leda till ackumulering av de flyktiga 

fettsyrorna. Om pH faller under 6,5 kan den metanogena processen inhiberas. 

I mitt fall använde jag en kvot på 1,3 g VS substrat/g VS ymp mot rekommenderade 0,5. Ingen buffert 

användes. Generellt så var pH något lägre i början av processen för alla omskakningshastigheter 

samtidigt då produktionen av flyktiga fettsyror, VFA, var hög. Sedan sjönk fettsyraproduktionen för 

alla serier med ett något högre pH som följd. För omskakningsfrekvenserna 150, 25 och 0 låg pH i 

intervallen 7,79–8,12, 7,71–8,04 och 7,57–7,95 under mätperioden(figur 13). I detta fall verkar det 

som att ingen buffertlösning har behövts.  

Till de tre olika serierna användes tre olika värmerum. Temperaturen i värmerummen stämde inte 

exakt överens med vad displayen visade. Temperaturen mättes därför även med digitaltermometrar 

och justerades med hänsyn till resultaten. Små variationer i temperatur kan vara orsaken till att man ser 

en liten spridning på kurvorna hos substratet innan omskakningen börjar. 
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Den högre omskakningsintensiteten kan ha gjort att det är lättare för mikroorganismerna att komma åt 

substratet. Den lägre fettsyranivån kan eventuellt ge en bättre tillväxtmiljö för metanogenerna. I och 

med att metanogenerna fått en högre tillväxt består försprånget över en viss tid, vilket bidrar till en 

effektivare omvandling av substratet med högre metanproduktion som följd. Det verkar som att lägre 

fettsyranivå i början av experimentet kan ha gett en bättre omsättning av dessa med en högre 

metanproduktion som följd. 

6. Slutsatser 
Med tillfört färskt organiskt hushållsavfall är det tydligt att det produceras mest volym metan för 

högintensiv omskakning på 150 rpm. Den lägre omskakningen på 25 rpm producerar mer metan än 

den stillastående serien i början men serien som står stilla kommer i kapp i slutet av tiden. Totalt 

producerar 150 rpm 1436 nml metan. Den stillastående serien och serien som roteras med 25 rpm 

producerar 1206 respektive 1196 nml metan. 

Efter att omskakningen börjat sjunker fettsyrorna till en något lägre nivå för omskakningen med 150 

rpm än för de övriga serierna i inledningen av försöket. 25 rpm sjunker till en något lägre nivå än den 

stillastående serien i inledningen. Sedan går alla fettsyror mot ungefär samma nivå i slutet av 

experimentet. De lägre nivåerna på fettsyrorna inledningsvis ger högre metanproduktion i början. 

Den högre substrat/ymp kvoten på 1,3 mot rekommenderade 0,5 verkar ha klarat av att buffra 

provserien utan att pH sjunkit för lågt. 

7. Förslag till fortsatt arbete 
Eftersom gasprover är tagna i bara 19 av 31 dagar går det inte att se vad som händer med 

metangasproduktionen efter denna tid. Det skulle vara intressant att undersöka om försprånget i 

metangasproduktion består för den intensivaste omskakningshastigheten eller om de övriga två 

serierna kommer i fatt. Den stillastående seriens ackumulerade metanproduktion kommer i fatt serien 

som skakas om med 25 rpm efter 19 dagar. Den intensivare skakningen verkar hålla avståndet mot de 

övriga två serierna.  

För att utvidga undersökningsområdet skulle man kunna gå över till att undersöka en kontinuerlig 

process för att se hur omvandling av substratet till metan uppför sig. Man får prova vilken organisk 

belastning som fungerar för bioreaktorerna och se till att man har tillgång till färskt substrat. När man 

har bestämt sig för en viss matningsmängd till reaktorn kan man prova att starta upp en serie med 

reaktorer. Man kan prova med kraftig kontinuerlig omblandning, mer försiktig kontinuerlig 

omblandning eller göra periodvisa uppehåll för att se hur gasutbytet påverkas. 
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Bäst är om man kan använda samma substrat och driftförhållanden som i en anläggning och sedan 

skala ned det till försök med bioreaktorer. Då kan man få ut olika nyckelfaktorer som påverkar 

anläggningens effektivitet och se om man kan ändra på något. 
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