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Sammandrag 
Huvudmomentet i detta arbete var att konstruera en fungerande demonstrationsapparat 
för produktion av biogas. Arbetet syftar även till att mäta tidsaspekter, gasproduktion, 
gassammansättning, pH och temperatur samt utbytet av organiskt material för de 
undersökningar som genomförs. Mätningarna görs främst för att fastställa att den 
anaeroba nedbrytningsprocessen fungerar och att det produceras biogas. Genom att 
demonstrationsapparaten är avsedd att användas i undervisningssyfte har arbetet, 
förutom miljöteknisk och miljövetenskaplig, en pedagogisk utformning och inriktning. 
 
För övrigt ges en vetenskaplig bakgrund till biogasframställning och biogas i allmänhet. 
Den anaeroba nedbrytningsprocessen består av fyra steg; hydrolys, syrabildning, 
ättiksyrabildning och metanbildning. Dessa fyra steg omvandlar komplext organiskt 
material till metan och koldioxid, d.v.s. biogas. Biogas utgörs till 45-85 vol% av den 
energirika komponenten metan. Biogas kan användas för värme- och kraftproduktion, 
samt efter uppgradering som drivmedel för fordon. 
 
Demonstrationsapparatens huvudbeståndsdel är en dubbelbottnad flaska, innehållande 
substrat. Substratet rörs om av en omrörarmotor. Till flaskan finns ett vattenbad, med 
tillhörande termostat och pump, inkopplat för att värma rötningsprocessen till 37°C, 
vilket håller processen inom det mesofila temperaturområdet. Biogasen som produceras 
i flaskan, passerar en kondensationsfälla och en gasflödesmätare, innan den samlas upp i 
en gastät påse. 
 
Undersökningar som genomförts med demonstrationsapparaten visar att tidaspekterna, 
samt hur mycket gas som produceras, varierar mellan olika substrat. Andelen 
producerad metan respektive koldioxid har undersökningarna inte gett något svar på. 
Däremot har det bevisats att gasen innehåller minst 10 vol% metan, genom att den har 
kunnat förbrännas. Temperaturen har varit konstant under undersökningarna, medan pH 
har varierat. Beräkningar av utbytet visar att ca 34 % av det organiska materialet i 
substratet har avgått i form av metan och koldioxid under rötningsprocessen. 
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Practical Production of Biogas 
- Construction of functioning demonstration model 

Christian Callstam 
Henrik Hedlund 

Abstract 
The main purpose of this work is to construct a functioning demonstration model for 
production of biogas. The study also aims to conduct experiments, measuring aspects of 
time, the production of gas, the composition of the gas, pH, temperature and the 
exchange of volatile solids. The main purpose of these experiments is to show that the 
anaerobic digestion process works and produces biogas. The demonstration model is 
intended to be used as an educational device. The approach of this paper is towards 
environmental technology and environmental science. 
 
The paper also gives a scientific background of the biogas production. The anaerobic 
digestion process consists of four steps; hydrolysis, acidogenesis, acetogenesis and 
methanogenesis. These four steps convert organic polymers to methane and carbon 
dioxide, i.e. biogas. Biogas consists of 45-85 vol% methane, which is the energy rich 
component. The biogas can be used for heat- and power production, and after 
uppgrading as a vehicle fuel.  
 
The demonstration model’s main component is a glass bottle with a double casing, 
which contains the digester feedstock. The digester feedstock is mixed by a overhead 
stirrer. The glass bottle is connected to a thermostat bath, which heats the digestion 
process to 37° C, which keeps the process in the mesophilic range. The produced biogas 
passes through a condensation trap and a gas counter, before it is collected in a gas 
sampling bag. 
 
The experiments that have been conducted indicate that the start-up time and the gas 
production varies between different feedstock. The experiments have not proved the 
ratio of methane and carbon dioxide in the produced biogas. By incinerating the gas, it 
was proven that it contained at least 10 % methane. The temperature throughout the 
experiments has been constant, while the pH-value has fluctuated. Calculations of the 
exchange, shows that about 34 % of the volatile solids in the digester feedstock has 
departed as methane or carbon dioxide during the anaerobic digestion. 
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Förord 
Detta examensarbete har pågått under våren 2004, vid Institutionen för teknik, 
matematik och datavetenskap vid HTU (Högskolan i Trollhättan/Uddevalla). 
Examensarbetet utgör det sista momentet i utbildningen Miljövetenskap – kvalitet, 
säkerhet och hälsa.  
 
Examensarbetets inriktning är mot miljöteknik och mikrobiologi. Det utgörs i första 
hand av ett försök att konstruera en fungerande demonstrationsapparat för framställning 
av biogas. Demonstrationsapparaten skall sedan kunna användas av HTU i 
utbildningssyfte samt Biogascenter Trollhättan vid utställningar och vid information till 
allmänheten. Arbetet har således ett pedagogiskt syfte och det är därför av stor vikt att 
både konstruktionen och rapporten utformas på ett snyggt, enkelt och lättförståligt sätt. 
 
Arbetet består till största delen av praktiskt arbete. Huvudmomentet och huvudsyftet är 
att konstruera demonstrationsapparaten samt att visa att den fungerar genom att utföra 
undersökningar. I rapporten behandlas dessa praktiska avsnitt, samtidigt som den 
bakomliggande vetenskapliga teorin runtomkring framställandet av biogas beskrivs och 
förklaras med utgångspunkt från de erfarenheter som undersökningarna ger. 
 
Några personer förtjänar ett speciellt tack för att de hjälpt till och stöttat under arbetets 
gång: 
 
• Claes Fredriksson, Universitetslektor i fysik vid Avdelningen för maskinteknik, och 

Åsa Kasimir-Klemedtsson, Universitetslektor i miljövetenskap vid Avdelningen för 
matematik och naturvetenskap, som fungerat som kunniga och hjälpsamma 
handledare under arbetets gång. 

• Naturvårdsverket som genom programmet KLIMP (Klimatinvesteringsprogrammet) 
fungerat som ekonomiska finansiärer, genom bidrag till inköp av komponenter till 
demonstrationsapparaten, och därmed gjort genomförandet av examensarbetet 
möjligt. 

• Jörgen Ejlertsson, Anna Lundén och Lina Vallin vid Tekniska Verken, Linköpings 
kommun, för att ha tagit sig tid till att låta oss komma på besök, samt för den 
information, de tips och idéer som de förmedlade. 

• Företaget TA och dess personal, speciellt Joakim Carlson, för hjälp och material. 
• Tobias Andersson och Michael Egerzon, samt övriga kurskamrater som fungerat 

som stöd och bollplank att utbyta åsikter med. 
• Övrig personal på HTU som varit hjälpsamma och kommit med idéer för att 

underlätta arbetet. 
 
Förhoppningarna med detta arbete är att läsarna dels skall få en förståelse för vikten av 
att utveckla miljövänlig teknik, samt vilka svårigheter det finns inom detta område. Den 
miljövänliga tekniken är på frammarsch men det finns mycket kvar att arbeta med. 
Gemensamt för många alternativa och förnyelsebara energikällor är att de än så länge 
inte når upp till samma verkningsgrad som andra energislag. Om detta problem får en 
lösning är det möjligt att de energislag som används i dagsläget kommer att benämnas 
som alternativa i framtiden. 
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1 Inledning 
Det finns ett uttalat mål att det svenska samhället skall bli ett uthålligt samhälle, ett s.k. 
kretsloppssamhälle (Norin, 1998). Ett kretsloppssamhälle innebär att jordens resurser 
inte utarmas. I detta perspektiv kommer alternativa och förnyelsebara energislag som 
t.ex. biogas att spela en allt viktigare roll än vad som är fallet idag, i och med att de kan 
komma att fungera som ersättare för fossila energislag som kol, olja och naturgas. 
 
Biogas är en blandning av olika gaser. Sammansättningen ser olika ut beroende på 
vilken gas (biogas, deponigas eller rötgas) man avser. Den består i huvudsak till 40-70 
vol% av CH4 (metan) och till 30-60 vol% av CO2 (koldioxid) (Kossmann et. al.). För 
fullständig sammansättning se bilaga C. Metan är den energirika delen av biogasen och 
det är denna gas som är önskvärd att utvinna vid biogasproduktion. På så sätt är biogas 
lik naturgas, där metan också är den energigivande komponenten (Lövstedt & 
Norlander, 2002). Beroende på sammansättningen, d.v.s. andelen metan respektive 
koldioxid, varierar biogasens energivärde mellan 4,5-8,5 kWh/Nm3 (kilowattimmar per 
normalkubikmeter) (Norin, 1998).  
 
Biogas bildas genom att bakterier bryter ned organiska ämnen till metangas och 
koldioxid. Denna process kallas för anaerob förjäsning. Andra benämningar som 
förekommer är förruttnelse, jäsning, fermentering, biologisk förgasning och anaerob 
nedbrytning (DESS, 2003). I tekniska sammanhang är dock rötning vanligast 
förekommande (Lövstedt & Norlander, 2002). Övriga gaser som bildas förekommer i så 
små mängder, att de åtminstone i en undersökning som denna, kan antas vara 
försumbara.  
 
Ett exempel på anaerob förjäsning kan vara att matrester, som t.ex. potatis, bryts ned av 
bakterier under anaeroba förhållanden (utan tillgång till fritt syre) till gas. Organiskt 
material som jordbruksgrödor har lämpliga egenskaper för biogasproduktion. Till dessa 
hör t.ex. spannmål, vallväxter och potatis (DESS, 2003). 
 
Produktionen av biogas för med sig många positiva effekter. Den ger en miljömässigt 
bra behandling av avfallet genom en minskning av avfallsmängden, samtidigt utvinns 
energi i form av värme och miljövänligt fordonsbränsle (Lindholm, 1998). Dessutom är 
biogas ett av de få alternativa energislagen som har möjlighet att lagras, dock till en 
begränsad mängd (DESS, 2003). 
 
I dag är värmeproduktion det enklaste och vanligaste användningsområdet för biogas. I 
framtiden förväntas drivmedel för fordon ta över denna roll och utgöra det största 
användningsområdet (Svenska Biogasföreningen, 2004). För användningsområden se 
kapitel 3.1.3. 

1.1 Problembeskrivning 
I takt med önskan att gå mot ett uthålligt kretsloppssamhälle och att ny teknik i allt 
större utsträckning bygger på miljömässiga förbättringar, ökar intresset för 
framställandet och användandet av biogas. 
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Användningsområdena för biogas är välutvecklade i förhållande till produktionen, där 
det fortfarande finns problem att åtgärda. Det är här som de största förbättringarna kan 
genomföras för att spridningen och användandet skall bli större än vad som är fallet idag 
och vad som förutspås för framtiden (Nordberg, 1998).  
 
Att tillverka och använda ett miljövänligt fordonsbränsle, vilket biogas måste betraktas 
som, bidrar till positiva effekter för miljön som t.ex. en minskning av transportsektorns 
bidrag till växthuseffekten och en minskad avfallsmängd (Svenska Biogasföreningen, 
2004). Att tillverka biogas av hushållsavfall som t.ex. potatisrester skulle med andra ord 
innebära ett steg i rätt riktning mot ett kretsloppssamhälle.  
 
I Trollhättan är biogas ett ”hett” ämne. Stadsbussarna drivs på biogas, producerad av 
rötad avloppsslam från invånarna, och kommunen bedriver ett samarbete med HTU 
genom Trollhättans Biogascentrum. Till följd av detta finns det ett intresse för att skapa 
en fungerande demonstrationsapparat för biogasframställning, med tillhörande 
vetenskaplig förklaring till produktionen och information om biogas. Detta material kan 
sedan användas i utbildnings- och undervisningssyfte för både högskolans studenter och 
stadens invånare. 

1.2 Syfte 
Huvudsyftet med detta examensarbete är att konstruera en fungerande 
demonstrationsapparat, vilken skall ge möjlighet till att pedagogiskt beskriva 
framställningen av biogas vid information och utbildning.  
 
För att ge arbetet ett ytterligare djup kommer undersökningar att utföras. De första 
undersökningarna fungerar som provkörningar och test, sedan utförs det egentliga 
experimentet. Provkörningarnas syfte är att skapa förståelse för den anaeroba 
nedbrytningsprocessens betingelser, samt kontrollera att demonstrationsapparaten 
fungerar. Experimentet syftar till att undersöka intressanta parametrar som kan tänkas 
påverka rötningsprocessen, för att fastställa att den anaeroba nedbrytningsprocessen 
fungerar. Parametrar som kommer att undersökas är: 
 
• Hur lång tid det tar innan rötningen startar och hur lång tid processen fortlöper utan 

att någon matning (tillsats av rötmaterial) sker?  
• Hur mycket biogas som produceras under en bestämd tidsperiod? 
• Hur stor andel av den producerade biogasen som utgörs av den energirika delen 

metan?  
• Hur parametrar som pH och temperatur varierar under processens gång? 
• Hur stort utbytet är, d.v.s. hur stor andel av det organiska materialet som avgår i 

form av gas? 
  
Utöver de praktiska delarna som innefattar konstruktionen och undersökningarna, skall 
examensarbetet innehålla en teoretisk del. Där ges vetenskapliga förklaringar till de 
processer som sker under rötningen, samt hur olika parametrar påverkar 
rötningsprocessen.  
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1.3 Rapportens målgrupp 
Rapporten har följande tänkta målgrupper: 
 

• Biogascenter Trollhättan som genom Claes Fredriksson fungerar som 
uppdragsgivare. 

• Institutionen för teknik, matematik och datavetenskap vid Högskolan i 
Trollhättan/Uddevalla med ämnesföreträdare Claes Fredriksson och Åsa 
Kasimir-Klemedtsson. 

• Intresserade vid universitet och högskolor 

1.4 Definitioner och begrepp 
Alla definitioner och facktermer som förekommer i rapporten beskrivs i regel första 
gången de uppträder. Vissa begrepp anses behöva en omedelbar förklaring för att 
underlätta förståelsen för rapporten.  
 
Biogas - den gas som bildas när organiskt material (gödsel, matrester, växter, 
avloppsvatten, mm) bryts ned av bakterier i syrefria miljöer. Huvudbeståndsdelarna är 
metan (CH4) och koldioxid (CO2). 
 
Deponigas - Biogas som bildas i en deponi (soptipp). 
 
Rötgas - Biogas som bildas vid sluten rötning i en röttank. 
 
Metan - CH4, en färg- och luktlös gas som kondenserar vid -164°C. Den utgör den 
viktigaste och energirika komponenten i biogas och bildas av metan bildande bakterier 
vid nedbrytning av växtmaterial under anaeroba betingelser.  
 
Koldioxid - CO2, i dagligt tal ibland oegentligt kallad kolsyra, ett färglöst, icke 
brännbart, vid rumstemperatur gasformigt ämne med svag doft och sur smak, ca 1,5 
gånger tyngre än luft av samma tryck och temperatur. 
 
Anaerob – Process som inte kräver tillgång till fritt syre. 
 
Mesofil - Temperaturområde mellan 33 och 40°C, vilket är en lämplig temperatur vid 
biogasframställning. 
 
Substrat - Det material som rötas i en biogasreaktor, även kallat rötningsmaterial eller 
organiskt material. 
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2 Metod 
Parallellt med sökandet efter lämplig litteratur påbörjades planeringen för 
konstruerandet av demonstrationsapparaten. Först utformades skisser, vilka sedan 
resulterade i enklare ritningar och materiallistor. Där anges ungefärliga mått och 
önskvärt material. För materiallista och ritningar, se bilaga A respektive bilaga B.  
 
För att göra konstruktionen möjlig kontrollerades vilket material som fanns tillgängligt, 
samt vad som behövdes beställas. En stor del av tiden i inledningen av arbetet gick åt 
till att söka i kataloger och på Internet efter tillgängligt och lämpligt material och 
utrustning för konstruerandet av demonstrationsapparaten. Material som beställdes var 
tvunget att passa in på den vagn, i vilken demonstrationsapparaten fortsättningsvis 
kommer att vara placerad. 

2.1 Informationsinhämtning 
För att få ett djup i arbetet har information inhämtats från olika typer av referensramar. 
Information från skriftliga och elektroniska publikationer, så som vetenskaplig litteratur 
och artiklar, har kombinerats och kompletterats med muntlig och erfarenhetsbaserad 
information från intervjuer och studiebesök. 
 
Tyngdpunkten för informationsinhämtningen har legat på information om 
demonstrationsapparatens konstruktion, samt de processer som sker under rötningen och 
de parametrar som påverkar densamma. 

2.1.1 Tekniska Verken, Linköpings kommun 

För att få tips och idéer om demonstrationsapparatens konstruktion genomfördes ett 
besök vid Tekniska Verken i Linköping, vilka ligger i forskningstäten inom området i 
Sverige. Där har en forskargrupp konstruerat apparater för produktion av biogas, 
liknande den som detta examensarbete kretsar kring. Besöket gav insikter om hur 
konstruktionen skulle kunna förbättras, vad som var viktigt att tänka på, samt vad som 
inte var fullt så relevant att ta hänsyn till vid studier under de förhållanden som råder vid 
experimentform. För övrigt delgavs även tips på lämpliga substrat samt vad som 
egentligen är intressant att mäta vid produktion av biogas. Ytterligare gavs goda insikter 
om biogas och arbetet med biogas i sin helhet. Besöket gav en god grund att stå på och 
skapade en bra förberedelse inför examensarbetet.  

2.2 Konstruktion av demonstrationsapparat 
För att skapa bästa förståelse för följande stycke rekommenderas att materiallista (bilaga 
A) och ritningar (bilaga B) studeras. Siffrorna inom klamrarna nedan hänvisar till dessa 
bilagor. 
  
Demonstrationsapparatens huvudbeståndsdel är en glasflaska [1] med dubbelt hölje. Det 
inre höljets volym är 3000 ml, här placeras substratet. Mellan de båda höljena finns ett 
utrymme som fungerar som uppvärmning och isolation. Vatten cirkulerar i detta 
utrymme, i och med att ett vattenbad [2] med tillhörande termostat och pump [3] är 
inkopplat med PVC-slang [4] till de uttag som finns till utrymmet. Tack vare dessa 
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komponenter och deras konstruktion är det möjligt att hålla en temperatur på 37°C för 
rötningsprocessen, vilken är den temperatur som eftersträvas att upprätthålla under de 
experiment och undersökningar som utförs. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figur 1: Demonstrationsapparat 
 
 
 
På flaskans sidor finns även ett par uttag som leder in till det inre höljet. Dessa kommer 
dock inte att komma till användning under undersökningarna och försluts därför med 
gummiproppar [5]. På flaskans ovansida finns totalt fem stycken uttag. Det största av 
dem är placerat i centrum och har en diameter av 85 mm. Detta uttag kommer att 
förslutas av en gummipropp med centrumhål [6], genom vilket ett PVC-rör [7] 
genomförs. Avsikten med röret är att fungera som ett vattenlås, genom vilket ett 
tvåbladigt propellerblad [8] kommer att genomföras. Av stor vikt är att röret förs ner 
under ytan på substratet. Detta för att en sådan liten yta som möjligt av det skall 
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kontamineras av luften, då processen skall vara anaerob i så stor utsträckning som 
möjligt. Viktigt är också att propellerbladet är riktat nedåt, för att ge en effektiv 
omrörning. Propellerbladet drivs runt av en nätansluten omrörarmotor [9], med en 
hastighet av ca 100 varv per minut. Både propellerbladets riktning och motorns 
hastighet fastslogs efter kontakt med Tekniska Verken, Linköping (Ejlertsson). 

 
På flaskans ovansida finns ytterligare fyra stycken uttag, av vilka två försluts med 
packningsförsedda lock [10]. Av de två återstående uttagen kommer det ena att tillslutas 
av ett lock med centrumhål [11], genom vilket ett glasrör [12] genomförs. Genom detta 
glasrör kommer sedan instrument som termometer och pipett att kunna genomföras för 
att ge möjlighet att mäta önskade parametrar och plocka ut substrat. Även detta rör är 
avsett att fungera som vattenlås. 
 
Det sista uttaget på flaskans ovansida kommer att användas för uttag av biogas. En 
gastät PVC-slang [13] kopplas på, vilken leder gasen genom ett u-rör som är fyllt med 
kiselgel [14], i vilken fukt absorberas. Gasen passerar sedan genom en gasflödesmätare 
[15], vilken mäter hur stor gasmängd som passerar. Slutligen samlas gasen upp i ett 
uppsamlingskärl i form av en gastät påse [16] på 3 l, för att ge möjlighet att undersöka 
gasens sammansättning. 

2.3 Mätmetoder och mätutrustning 
De olika parametrar som har valts ut för mätning under undersökningarna har varit; 
tidsaspekter, gasproduktion, andel producerad metan respektive koldioxid, pH, 
temperatur och utbyte. Dessa parametrar har ansetts vara de viktigaste att mäta under de 
betingelser som råder vid experimentform.  
 
Tiden för rötningsprocessen att starta respektive hur länge den fortlöper utan matning, 
har inte mätts med någon större noggrannhet. Detta beror på att tiden endast mäts för att 
ge en uppfattning om hur lång tid innan demonstration som undersökningen bör startas 
för att vara aktiv vid rätt tidpunkt. Tiden anges i timmar. 
 
Den gas som producerades mättes regelbundet med hjälp av en gasflödesmätare. 
Mätaren anger endast antalet ml gas som passerar. Om gasen är metan, koldioxid eller 
vanlig luft kan därmed inte avgöras. Vid start av processen innebär den ökade 
temperaturen och det ökade trycket att vätska och gas expanderar och därför inte ryms i 
flaskan, utan pressas ut genom systemet. Se bilaga G. Detta ger utslag hos 
gasflödesmätaren. Mätresultaten från den gas som passerar gasflödesmätaren kommer 
att omräknas till ett medelvärde per dygn. 
 
Mätningarna av halten koldioxid var planerade att utföras för att ge svar på hur stor 
andel av den producerade biogasen som utgörs av den energirika delen metan. Då inga 
lämpliga mätinstrument för direkt mätning av metanhalt finns tillgängliga, kan istället 
koldioxidhalten undersökas. Sedan kan det antas att den överblivna andelen utgörs av 
metan, med tanke på att övriga gaser uppträder i så små mängder (Lindholm, 2002). 
 
Eftersom lämplig utrustning för mätningar av andel metan respektive koldioxid 
saknades under undersökningarna har andra metoder varit tvungna att användas. Ett sätt 
att kontrollera att den producerade gasen utgörs av biogas är att förbränna den. Detta ger 
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dock inget mätvärde för andelarna. Gasen kan förbrännas genom att den gastäta påsen 
kopplas till en bunsenbrännare. Därefter trycks gasen, med handkraft, ut ur påsen och 
gasflödet antänds. Även ett rör kan kopplas direkt till den gastäta påsen, vid vilket 
gasflödet kan antändas.  
 
pH har undersökts vid en specifik tidpunkt varje dygn under experimentets gång. För att 
mäta pH har prov från substratet avlägsnats från flaskan. Detta har skett med hjälp av en 
pipett, vilken kunnat föras genom det glasrör som finns placerat i locket med 
centrumhål på flaskans ovansida. Provet har sedan placerats i en bägare där det getts 
möjlighet att undersöka pH med hjälp av en pH-meter. Denna har kalibrerats innan varje 
mätning. 
 
För temperaturmätning användes en stavtermometer, vilken kunnat föras genom 
glasröret, på samma sätt som då prov från substrat avlägsnats för pH-mätning. 
Temperaturmätningar genomfördes regelbundet för att kontrollera att processen höll sig 
inom önskat temperaturområde under hela processen. 
 
För att mäta utbytet har prov av substratet tagits ut, innan respektive efter rötning, d.v.s. 
rötrest respektive färsk mjölk. Av vikt är att ta ut ett homogent prov av rötresten för att 
få korrekta mätresultat. Om substratet inte är homogent kan det röras om kraftigt för 
hand, vilket ger ett mer homogent prov.  Proven placerades i deglar med lock för att 
sedan torkas, brännas och vägas. De torkades i inkubator (torkskåp) vid ca 70°C i 2 
dygn, och brändes sedan i ugn, vid 600°C i ytterligare ett dygn. Tre stycken prov från, 
innan respektive efter rötning, användes för att skapa ett tillförlitligt mät- och 
medelvärde. Substratet vägdes innan torkning (våtvikt), efter torkning (torrsubstans) och 
efter bränning (askvikt). Detta för att få fram värden att beräkna utbytet med. Se bilaga 
F. 

2.4 Undersökningsmetoder 
De undersökningar som utfördes delades in i provkörningar och ett egentligt 
experiment. Undersökningarna bestod av att utföra rötningsprocesser i mesofilt 
temperaturområde (37°C), med riven potatis utblandad med vatten som substrat. Potatis 
valdes som substrat eftersom det är billigt och lättillgängligt. Att temperaturen 37°C 
valdes i undersökningarna beror på att det blir en tillförlitlig process under relevanta 
förhållanden. Se kapitel 3.3.1. Dessutom krävs det enligt instruktionsboken för den 
gasflödesmätare som är inkopplad i systemet, 1,5 m slang mellan flaskan och mätaren 
för att kyla gasen från 37°C till 21°C, vilket är den temperatur mätaren är avsedd för. 
Vid de undersökningar som genomförs tillämpas satsvisa enstegsprocesser. Se kapitel 
3.1.2. 
 
Provkörning 1  
Syftet med den första provkörningen var att undersöka tiden för processen att starta, 
samt hur lång tid den fortlöpte. Substratet bestod av 900 g potatis och 2,5 l vatten. 
Denna substratmängd fyllde nästan hela flaskan. Provkörning utfördes utan varken 
omrörning eller gasflödesmätare inkopplad. 
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Provkörning 2 
P.g.a. att första provkörningen misslyckades (se kap 4.1), var syftet med provkörning 2 
detsamma som med provkörning 1. Skillnaden var att substratmängden minskades till 
500 g potatis och 1,6 l vatten. Detta fyllde flaskan till 2/3. För övrigt gällde samma 
kriterier som vid provkörning 1. 
 
Provkörning 3 
Syftet med tredje provkörningen var att kontrollera att processen fungerade med 
samtliga komponenter i demonstrationsapparaten inkopplade, samt att undersöka 
angivna parametrar. I provkörning 3 användes 1 kg potatis med en TS (torrsubstans) på 
20 % (Livsmedelsverket, 2004). Denna blandades ut med 1 l vatten för att få en TS på 
10 %. Detta är en lämplig TS för rötningsprocessen (Vandevivere et. al.). Dessutom ger 
det en enkel siffra att använda vid beräkningar. Substratet fyllde flaskan till 2/3. 
 
Experimentet 
Syftet med experimentet var att få fram mätvärden för de angivna parametrarna. 
Substratet bestod nu av 2 l pastöriserad mjölk (fetthalt 1,5 %), eftersom praktiska 
problem uppstod i samband med mätningar, då potatis användes som substrat (se kap 
4.1).  
 
Mjölk uppfyller de krav som ställs för att ett material skall anses som ett lämpligt 
substrat. TS är från början 10 % (Livsmedelsverket, 2004). C:N-kvoten (förhållandet 
mellan kol och kväve) är 14:1 (Tamminga, 2001) och pH är normalt 6,6-6,7 för mjölk 
(1,5% fetthalt) (Gusén, 1997). Återigen fylldes flaskan till 2/3. För övrigt gällde samma 
kriterier som vid provkörning 3. 
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3 Teori 
Detta kapitel syftar till att förklara och beskriva allmänt vad biogas är, samt mer 
specifikt förklara principerna för rötningsprocessen, vilka mikrobiologiska processer 
som sker och hur olika parametrar inverkar på rötningsprocessen. 

3.1 Biogas 

3.1.1 Grundläggande teori 

Kunskapen om biogasframställning har varit känd och använts i över hundra år, i 
Sverige är tekniken något yngre. Biogastekniken fick ett uppsving i och med 
energikrisen på 70-talet. Då gick tekniken från att stabilisera avloppsslam till att 
framställa förnybar metangas av organiskt material. Denna utveckling har fortsatt under 
80- och 90-talet, då flera anläggningar för utvinning av biogas från avfallsdeponier har 
upprättats. (Svenska Biogasföreningen, 2004) 
 
I dagsläget finns det drygt 200 biogasanläggningar i Sverige. Dessa producerar årligen 
totalt 1-1,5 TWh. (Altener, 2004a) På tio års sikt uppskattas denna siffra stiga till 17 
TWh, vilket motsvarar drivmedel till ca 1,7 miljoner personbilar under ett år (Nordberg, 
1998). 
 
Produktionen av biogas sker utan några större bidrag till lokala miljöproblem som 
försämrad stadsluft, eller globala miljöproblem som växthuseffekten. Dock förekommer 
ett visst läckage av metan, som är en växthusgas.  

3.1.2 Processteknik 

Vilken process som används för att framställa biogas, avgörs av substratets egenskaper. 
Det finns olika varianter för hur substrat indelas. En vanlig uppdelning av substrat är 
följande. Teknik som är anpassad för slamformigt material är den vanligaste i Sverige 
(Svenska Biogasföreningen, 2004): 
  

• Avloppsvatten, t.ex. kommunalt spillvatten 
• Slamformigt material, t.ex. avloppsslam (torrsubstans 10-15 %) 
• Fast material, t.ex. hushållsavfall (torrsubstans > 20-25 %) 

 
Syftet med nedbrytningen inverkar också vid valet av process. Är syftet att få ut så 
mycket biogas som möjligt, att stabilisera stora mängder substrat eller att bryta ned det 
organiska materialet i så stor utsträckning som möjligt? (Hidén, 2003) 
 
Processerna indelas i enstegs- och tvåstegsprocesser. Vid enstegsprocesser sker alla 
nedbrytningssteg i samma rötkammare. Detta är den vanligast förekommande 
rötningstekniken (Norin, 1998). Vid tvåstegsprocesser delas processen upp i två delar. 
Detta för att syrabildningen skall ske skiljt från metanbildningen, se kapitel 3.2.2. Detta 
innebär att de olika nedbrytningsstegen kan optimeras var för sig (Svenska 
Biogasföreningen, 2004). Tvåstegsprocess är en lämplig metod för behandling av vått 
avfall från livsmedelsindustrin (Hidén, 2003). Se kapitel 3.4. 
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Processerna delas även upp i satsvisa och kontinuerliga processer. Vid satsvisa 
processer matas substrat satsvis. Substratet ligger statiskt på samma ställe under hela 
rötningsprocessen innan det tas bort, eller det tillförs nytt material (Norin, 1998). 
Satsvisa processer är en lämplig metod för behandling av fast material. Vid 
kontinuerliga processer matas nytt material in i rötkammaren kontinuerligt. Denna 
teknik används vid rötning av avloppsslam (Hidén, 2003). 

3.1.3 Användningsområden 

Många gånger betraktas biogas som en restprodukt utan något större värde, vilket är 
anledningen till att framställningen inte utvecklats i samma utsträckning som 
användningsområdena. Biogas har sedan länge utnyttjats för värme- och elproduktion, 
och som drivmedel för fordon (Lindholm, 2002). 
 
Värmeproduktion är det absolut vanligaste, och även enklaste användningsområdet. 
Värme produceras vid de flesta av landets biogasanläggningar genom förbränning av 
gasen. Det ger förhållandevis låga utsläpp av föroreningar, t.ex. hälften så mycket NOx 
(kväveoxider) som vid förbränning av olja. Innan förbränning krävs behandling av 
biogasen för att göra den torrare. (Norin, 1998) 
 
En tredjedel av landets biogasanläggningar producerar el (Svenska Biogasföreningen, 
2004). Vid elproduktion produceras även värme. Därför benämns elproduktionen ofta 
kraft- och värmeproduktion. Produktionsförhållandet är ungefär 35 % el och 65 % 
värme. Utsläppen från kraft- och värmeproduktionen är något högre än utsläppen från 
den rena värmeproduktionen. Vid kraft- och värmeproduktion krävs också torkning av 
gasen. Dessutom sker rening från stoft och korrosiva ämnen. (Norin, 1998) 
 
Det mest intressanta användningsområdet för biogas får anses vara som drivmedel för 
fordon. Då biogasen används som ersättare för bensin och diesel erhålls de största 
positiva miljöeffekterna. Främst genom att biogasanvändningen inte bidrar till 
växthuseffekten eftersom den koldioxid som bildas ingår i naturens eget kretslopp 
(Svenska Biogasföreningen, 2004). Dessutom ger det minskade utsläpp av NOx, HC 
(kolväten), CO (kolmonoxid) och stoft (Altener, 2004a).  
 
Biogas är idag det miljömässigt bästa drivmedlet för fordon. Det är det enda drivmedlet 
som hamnar i högsta miljöklassen enligt statliga Alternativbränsleutredningens 
betänkande SOU 1996:184 (Svenska Biogasföreningen, 2004). Utsläppen av NOx 
uppgår endast till en tredjedel av utsläppen från en bensindriven bil. Dessutom anses 
biogas bidra till högre säkerhet, tystare gång och bättre startegenskaper (Norin, 1998). 
 
Förutom de miljömässiga fördelarna, finns även ekonomiska vinster att göra då biogas 
används som drivmedel för fordon. Priset för biogas är något lägre än för jämförbar 
mängd bensin och ger därmed en minskad kostnad per mil. Vissa orter i landet erbjuder 
gratis parkering för biogasdrivna fordon. Dessutom har dessa fordon en lägre 
förmånsvärdebeskattning än sina bensindrivna motsvarigheter (Svenska 
Biogasföreningen, 2004). Dock är biogasdrivna fordon något dyrare i inköp än 
standardfordon.  
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Utformningen och prestandan på biogasfordon märks inte utvändigt. Skillnaden mot en 
standardbil är att biogasdrivna fordon kan tankas med både gas och bensin, vilket totalt 
sett ökar räckvidden. Då biogasen tar slut går motorn automatiskt över till bensindrift. 
(Svenska Biogasföreningen, 2004) 
 
Det finns redan idag ett antal biogasdrivna fordon på marknaden. I takt med att antalet 
tankställen ökar, ökar också intresset och möjligheten för de biogasdrivna fordonen.  
Det ger fordonstillverkarna en drivkraft att vidareutveckla och producera dessa, vilket är 
av högsta betydelse då det gäller utökandet av antalet biogasdrivna fordon på vägarna. 
 
Den gas som används som drivmedel för personbilar kräver en metanhalt på minst 96 
vol%. För tyngre fordon är lägsta halt 97 vol% (Norin, 1998). Detta innebär att gasen 
måste anrikas, då metanhalten från biogasanläggningen är ca 60 vol%.  
 
Anrikad biogas har ungefär samma energiinnehåll som naturgas. Ren metan har ett 
energiinnehåll på 9,8 kWh/Nm3 (Lövstedt & Norlander, 2002). Skillnaden är att 
naturgas är ett fossilt och ändligt bränsle, medan biogas är förnyelsebart. I biogasfordon 
används samma teknik som i naturgasfordon. Bilen går lika bra på båda bränslena. 
(Trollhättans Stad, 2003) Dessutom kan, redan existerande, naturgasnät användas för 
distribuering av biogas. 

3.1.4 Biogas i Trollhättan 

I Trollhättan har man under flera år producerat biogas vid avloppsreningsverket i 
Arvidstorp för att ersätta en del av den lokala bränsleförbrukningen med ett miljövänligt 
fordonsbränsle (Altener, 2004b). Råvaran för produktionen består till 50 % av 
avloppsslam från stadens invånare och 50 % av slam från livsmedelsindustrin 
(Trollhättans Stad, 2003). Efter produktion och anrikning, transporteras gasen genom en 
3 km lång pipeline till två tankställen i centrala Trollhättan. Där tankas kommunens 
bilar och stadsbussarna med biogas. Idag finns 12 stycken bussar och ett hundratal 
biogasdrivna bilar i staden (Trendsetter, 2003). För biogasproduktion vid Arvidstorps 
avloppsreningsverk se bilaga D.  
 
Det finns ytterligare en anläggning i regionen. TRAAB: s avfallsanläggning i Heljestorp 
producerar biogas av organiskt avfall från regionens hushåll. Denna gas används för 
uppvärmning av NÄL (Norra Älvsborgs Lasarett) (Trollhättans Stad, 2003).  

3.2 Nedbrytningsprocesser 

3.2.1 Jämförelse mellan anaerob och aerob nedbrytning 

Det finns två typer av nedbrytning, anaerob (rötning) och aerob (kompostering). Biogas 
bildas under anaeroba förhållanden, medan koldioxid och vatten bildas vid aeroba 
förhållanden. Följande kapitel kommer att beskriva skillnaderna mellan anaerob och 
aerob nedbrytning. 
 
Den aeroba nedbrytningsprocessen utförs av olika bakteriearter som arbetar parallellt 
(Thougaard et. al., 2001). Vid nedbrytningen använder sig bakterierna av fritt syre för 
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att bryta ned organiskt material till koldioxid och vatten. Energin i det organiska 
materialet görs tillgängligt för bakterierna då kolväten oxiderar till koldioxid 
(Björnsson, 2000). Vid aerob nedbrytning går ungefär 50 % av energin åt till 
bakteriernas fortlevnad och tillväxt, medan den andra hälften omvandlas till koldioxid 
och vatten. Vid aerob nedbrytning bildas energi i form av ATP (Adenosin-Tri-
Phosphat). Aerob nedbrytning ger ett effektivt utnyttjande av energin från det organiska 
materialet. (Thougaard et. al., 2001) 
 
Den anaeroba nedbrytningen utförs av olika bakteriearter som arbetar sekventiellt 
(Thougaard et. al., 2001). Nedbrytningen sker utan tillgång på fritt syre. Vid anaerob 
nedbrytning överförs den största delen av energin från det organiska materialet till 
nedbrytningsprodukten metan. Därmed görs energin inte tillgänglig för bakterierna i 
lika stor utsträckning som vid aerob nedbrytning. Vid anaerob nedbrytning överförs ca 
90 % av energin till metan, 5 % avgår i form av värmeförlust och de sista 5 % görs 
tillgängligt för bakteriernas fortlevnad och tillväxt (Björnsson, 2000). Vid nedbrytning 
under anaeroba förhållanden är energiutbytet (det antal ATP som bildas) lägre än vid 
aerob nedbrytning (Thougaard et. al., 2001). 
 
Fördelen med anaerob nedbrytning är att det bildas energirik metangas. Nackdelarna är 
höga kostnader och lång uppehållstid (Björnsson, 2000). Höga kostnader beror på att det 
krävs stora och täckta tankar, matningsmöjligheter, cirkulationspumpar, 
värmeutrustning och möjlighet till gasomblandning. Den långa uppehållstiden (oftast 
10-50 dagar) behövs för att en stor population av metanbildande bakterier skall bildas 
(Jenangi; Yadvika et. al., 2003). 

3.2.2 Anaerob nedbrytning 

Den anaeroba nedbrytningsprocessen består i huvudsak av 4 steg: 
 
1. Hydrolys 
2. Syrabildning 
3. Ättiksyrabildning 
4. Metanbildning 
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Organiskt material
(Fett, Protein, Kolhydrater)

Komplext organiskt material
(Fett, Protein, Kolhydrater mm)

Lösliga organiska  föreningar
(Socker, Amminosy ror mm)

Mellanprodukter
(Fettsyror , A lkoholer mm)

Acetat Vätgas , Koldioxid

Biogas
Metan (45-85%), Koldioxid (15-45%)

Hydrolys

Syrabildning

Ättiks yrabildning

Metanbildning

        

Figur 2: Översiktlig bild av den anaeroba nedbrytningsprocessen 

 
 
Hydrolys 
I detta nedbrytningssteg bryts komplexa och svårlösliga organiska föreningar ned till 
lösliga organiska föreningar. Detta sker genom hydrolys d.v.s. en kemisk reaktion vid 
vilken en bindning spjälkas genom reaktion med vatten. Steget utförs i huvudsak med 
exoenzymer som utsöndras från hydrolytiska bakterier. (Gerardi, 2003; Hidén, 2003; 
Lövstedt & Norlander, 2002) 
 
 

Substrat Exempel på 
enzymer 

Exempel på 
bakterier 

Produkt 

Polysackarider Cellulas Cellulomas Monosackarider 
Proteiner Proteas Bacillus Aminosyror 
Fetter Lipas Mycobacterium Fettsyror 

 
Tabell 1: Exempel på enzymer och bakterier vid hydrolys (Gerardi, 2003) 
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Syrabildning 
De lösliga organiska föreningar som bildas vid hydrolys bryts i det här steget ned till 
mellanprodukter som t.ex. flyktiga organiska fettsyror. Detta sker med syrabildande 
bakterier som är antingen fermentativa eller anaeroba oxiderare. Dessa bakterier är 
Clostridum, Bacteroides, Peptostreptococcus, Eubacterium och Lactobacillus. 
Syrabildning är oftast det snabbaste steget i den anaeroba nedbrytningsprocessen. Vid 
stabila rötningsprocesser spelar syrabildning en mindre roll, eftersom den huvudsakliga 
nedbrytningsvägen då är via acetat, koldioxid och väte. (Björnsson, 2000; Lövstedt & 
Norlander, 2002) 
 
Ättiksyrabildning 
Detta steg bryter ned mellanprodukterna och även lösliga organiska föreningar till 
vätgas, koldioxid och acetat dvs. ättiksyra. Nedbrytningen sker med ättiksyrabildande 
bakterier, vilka är Syntrophomonas, Syntrophobacter och Acetobacteriu. Dessa 
bakterier har en lång generationstid, oftast längre än 3 dagar, och är känsliga för 
förändringar av processbetingelser. För att överleva lever de ättiksyrabildande 
bakterierna i ett symbiotiskt förhållande med vätekonsumerande metanbildande 
bakterier.(Björnsson, 2000; Gerardi, 2004; Lövstedt & Norlander, 2002) 
 
Metanbildning  
Metan bildas när metanbildande bakterier bryter ned koldioxid, vätgas och acetat. 
Omkring 70 % av all metan bildas från acetat. Generationstiden för de bakterier som 
bildar metan från acetat är lång, ca 49 timmar, medan de bakterier som bildar metan 
från vätgas och koldioxid har en kortare generationstid, ca 6 timmar. De metanbildande 
bakterier som bryter ned acetat är Methanobrevibacter, Methanomicrobium, 
Methanogenium, Methanobacterium, Methanococcus och Methanospirillium. Bakterier 
som bryter ned vätgas och koldioxid är Methanosarcina och Methanotrix. (Björnsson, 
2000; Gerardi, 2003; Lövstedt & Norlander, 2002;  Marchaim, 1995) 
 
De olika metanbildande bakterierna har vitt skilda utseende och storlek. Metanbildande 
bakterier är klassificerade som archae bakterier och skiljer sig från vanliga bakterier 
bl.a. genom att de har en annan typ av cellvägg och ett unikt cellmembran. 
Metanbildande bakterier är mycket känsliga för förändringar i processbetingelser. 
Metanbildning är oftast det begränsande steget i rötningsprocessen när det gäller 
störningar i systemet. Därför brukar processoptimeringar för den anaeroba 
nedbrytningsprocessen inriktas på de metanbildande bakteriernas krav på 
processbetingelserna. (Björnsson, 2000;  Gerardi, 2003; Lövstedt & Norlander, 2002; 
Marchaim, 1995) 

3.3 Processbetingelser 

3.3.1 Temperatur 

• Psykrofilt temperaturområde (<25°C)  
• Mesofilt temperaturområde  (25-40°C) 
• Termofilt temperaturområde (40-60°C) 
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Psykrofila processer används inte i kommersiellt bruk (Hidén, 2003), däremot så sker 
det rötning vid detta temperaturområde i naturen (Lövstedt & Norlander, 2002). 
Termofila processer är effektivare än mesofila processer. Mesofila processer är det 
vanligast förekommande vid biogasframställning idag. Detta beror på att det finns ett 
större antal mesofila bakteriearter och att det finns en större mängd av dessa än av de 
termofila bakterierna. Detta gör att de mesofila rötningsprocesserna inte är lika 
störningskänsliga och därför lättare att ha att göra med (Lövstedt & Norlander, 2002). 
Medeltemperaturen i Svenska biogasverk är 35°C (Norin, 1998). 

3.3.2 pH 

De olika bakteriearterna i den anaeroba processen har olika optimala pH-värden för 
tillväxt. Metan- och ättiksyrabildande bakterier har ett optimum på omkring pH 7 och 
vid hydrolys- och syrabildning ligger optimum mellan pH 5-7. (Lövstedt & Norlander, 
2002) 
 
Tillväxten hos de metanbildande bakterierna avtar kraftigt vid ett pH under 6,6. Under 
pH 6,2 sker ingen acceptabel tillväxt av dem. För de syrabildande bakterierna sker ingen 
acceptabel tillväxt vid ett pH under 5. (Björnsson, 2000;  Gerardi, 2003)  
 
De syrabildande bakterierna växer snabbare än de metanbildande. Om de syrabildande 
bakterierna växer för snabbt, kan det bildas mer syra än vad de metanbildande 
bakterierna kan konsumera. Detta för med sig att pH-värdet sjunker eftersom processen 
får att överskott av syra. Detta överskott av syra gör att nedbrytningsprocessen blir 
obalanserad, vilket kan ha en negativ inverkan på tillväxten hos de metanbildande 
bakterierna. (Dennis & Burke, 2001; Kossmann et. al.) 
 
Det finns två metoder för att lösa problemet med en för sur process. Det ena är att sluta 
mata substrat till rötkammaren. Det andra är att öka systemets buffringsförmåga genom 
att tillsätta exempelvis kalciumkarbonat, natriumbikarbonat eller natriumhydroxid. 
(Björnsson, 2000; Marchaim, 1995) 
 
Den anaeroba nedbrytningsprocessen kommer, när den har stabiliserat sig, normalt att få 
ett pH-värde på mellan 7 och 8,5 (Kossmann et. al.). 

3.3.3 Omrörning 

Den viktigaste funktionen med omrörning är att substrat, näring och bakterier blandas 
och kommer i kontakt med varandra samt att avgången av den bildade biogasen 
förenklas. Omrörning gör den anaeroba nedbrytningsprocessen effektivare, eftersom de 
metaboliska aktiviteterna hos de ättiksyra- och metanbildande bakterier kräver en nära 
kontakt. (Gerardi, 2003; Lövstedt & Norlander, 2002) 
 
Omrörning bidrar även till att (Gerardi, 2003; Kossmann et. al.; GTZ): 
 
• nytt substrat sprids i rötningskammaren  
• förhindra eller minska bildandet av skum 
• förhindra att det uppstår temperaturskillnader i substratet 
• motverka att substratet kläggar fast 
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• giftiga ämnen sprids snabbt i rötkammaren vilket minskar toxiciteten 
• substratet hålls mer fysiskt och kemiskt homogent 
 
Några olika typer av omrörning är; mekanisk omrörning, rundpumpning och återförning 
av gas genom substratet. Mekanisk omrörning är den metod som är effektivast, men har 
i gengäld andra problem då mekaniska omrörare ofta blir igensatta eller på annat sätt 
blir påverkade t.ex. genom korrosion. Samtidigt som omrörning gör den anaeroba 
nedbrytningsprocessen mer effektiv får den heller inte vara för kraftig eftersom de 
metanbildande bakterierna är känsliga för mekanisk påverkan. Därför är en långsam 
omrörning bättre då det ger en stabilare process. (Gerardi, 2003; Lövstedt & Norlander, 
2002; Kossmann et. al.) Ett väl omrört substrat kan öka biogasproduktionen med upp till 
50 % (GTZ). 

3.3.4 Näringsinnehåll 

De viktigaste näringsämnena, förutom organiskt kol (C), i den anaeroba 
nedbrytningsprocessen är kväve (N) och fosfor (P) (Björnsson, 2000). Den optimala 
C:N kvoten anses ofta ligga på runt 30:1 (Lövstedt & Norlander, 2002). Men det finns 
även andra uppgifter på vilken som är den optimala C:N kvoten. 
 
• 8-20 (Kossman et. al.) 
• 10-23 (Marchaim, 2003) 
• 15-20 (Lövstedt & Norlander, 2002) 
• 20-25 (Dennis & Burke, 2001) 
 
Men eftersom inte allt kol och kväve i substratet finns tillgängligt för nedbrytning, det 
kan vara bundet i svårnedbrytbar material t.ex. lignin, kan en effektiv rötning erhållas 
även då den totala C:N kvoten ligger under 10:1 eller över 90:1 (Marchaim, 1995). 
 
I rötningsprocessen hjälper kväve till genom att det är ett nödvändigt element i syntes av 
aminosyror, protein och fettsyror, alltså tillväxt av bakterier. Kväve ombildas även till 
ammoniak som är en stark bas, vilken neutraliserar flyktiga organiska syror som bildas i 
den anaeroba nedbrytningsprocessen (Marchaim, 1995). Det är därför viktigt att ha en 
optimal C:N kvot. För lite kväve kan leda till att flyktiga organiska syror ackumuleras, 
dessa hämmar processen och sänker pH. För mycket kväve kan leda till att ammonium 
ansamlas vilket hämmar processen och förgiftar bakterier. (Lövstedt & Norlander, 2002; 
Marchaim, 1995) 
 
Utöver dessa makronäringsämnen behövs även flera mikronäringsämnen. De viktigaste 
för den anaeroba nedbrytningsprocessen är kobolt, järn, nickel och svavel. Dessa är 
viktiga eftersom de krävs i de metanbildande bakteriernas enzymsystem. (Gerardi, 
2003)  

3.3.5 Uppehållstid 

Det finns två olika sorters uppehållstid, SRT (Solid Retention Time) och HRT 
(Hydraulic Retention Time). HRT är rötningssubstratets uppehållstid i 
rötningskammaren och SRT är den tid som bakterierna uppehåller sig i densamma. Vid 
satsvisa rötningsprocesser är HRT och SRT lika lång. I rötningskamrar med ett effektivt 
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system för uppehållstid kan SRT/HRT kvoten överstiga 3,0. Detta innebär att storleken 
på rötningskammaren kan vara 1/3 av storleken på en konventionell anläggning (Dennis 
& Burke, 2001). SRT på 2-6 dagar, beroende på temperatur, är ett minimum (Jenangi).  
HRT på mindre än 10 dagar är ej att rekommendera, då det kan ske en ursköljning av de 
metanbildande bakterierna. Dessa har en lång generationstid och är därför viktiga att 
behålla i processen så länge som möjligt, vilket kan åstadkommas genom återcirkulering 
av bakterierna i rötningsprocessen. (Gerardi, 2003; Kossmann et. al.) 

3.4 Processparametrar 
• TS (torrsubstans) - anges i mg/l eller i % och är summan av alla fasta och lösta 

ämnen i ett material. Processer där substratet har en TS-halt på mindre än 15 % 
kallas för våta processer. Dessa substrat vätskeliknande egenskaper och används 
därför i matade, totalomblandande biogasanläggningar. TS halter på mellan 15 och 
25 % kallas för halvtorra. När TS halten överstiger 25 % kallas processen för torr 
och används vid biogasanläggningar med pluggflöde, eftersom materialet är 
svåromblandat. (Lövstedt & Norlander, 2002) 

 

• VS (volataile solids) - anges i %, % av TS eller i mg/l. VS är det biologiskt 
nedbrytbara materialet i substratet. Mellan 60 och 80 % av VS kan brytas ned, 
resterande är svårnedbrytbart t.ex. lignin. Vid rötning bör VS vara minst 50 % av 
TS. (Lövstedt & Norlander, 2002) 

 
• Gasproduktion – anges vanligtvis i volym producerad gas per mängd tillförd VS 

(ml/g VS). Gasproduktion är ingen ideal indikator att mäta eftersom förändringar i 
gasproduktion kan bero på så många olika saker t.ex. temperatur, näringsinnehåll 
och uppehållstid. Dessutom vet man inte hur mycket av den producerade gasen som 
är metan, vilket är det man är ute efter i rötningsprocessen. (Lövstedt & Norlander, 
2002; Hidén, 2003) 

 
• Koldioxidhalt - är liksom gasproduktion ingen idealisk parameter att mäta, eftersom 

även den kan variera av olika orsaker. T.ex. löser sig koldioxid lätt i vatten. Det är 
dock enkelt att mäta koldioxidhalten och den kan därmed lätt användas som en 
indikator på rötningens allmäntillstånd. Det är även ett indirekt mått på metanhalten. 
(Hidén, 2003) 

 
• Metanproduktion - denna parameter är en bättre indikator att mäta än vad 

gasproduktion eller koldioxidhalt är. Metan löser sig inte lika lätt i vätska som 
koldioxid, eller varierar inte i sin sammansättning som gasproduktionen kan göra. 
(Hidén, 2003) 
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3.5 Hämmande faktorer 
Plötsliga variationer 
Plötsliga variationer i processbetingelser kan göra så att rötningsprocessen kommer i 
obalans. Till och med små plötsliga förändringar kan få allvarliga konsekvenser. 
 
Hydraulisk överbelastning  
Hydraulisk överbelastning uppstår då den aktiva volymen i reaktorn minskar. Detta kan 
bero på att omrörningen är dålig, att sand och slam ackumuleras, vilket gör att HRT 
minskar. Konsekvensen av en minskad HRT blir att de metanproducerande bakterierna 
sköljs ur från rötningskammaren. (Lövstedt & Norlander, 2002) 
 
Organisk överbelastning 
Organisk överbelastning sker, t.ex. då matning av substrat konstant är för stor, vid 
ojämn tillförsel av substrat eller när en extra stor mängd substrat plötsligt tillförs 
rötningsprocessen. Organisk överbelastning får till följd att mikroorganismerna inte 
hinner bryta ner allt organiskt material och dess mellanprodukter. Det leder till att de 
organiska syrorna ackumuleras med en sänkt pH nivå som följd. (Lövstedt & Norlander, 
2002) 
 
Skum 
Skum uppstår när gasbubblor fångar in lätta partiklar och stiger till ytan (Jenangi). 
Skumbildning beror på att ytspänningen minskar och detta kan i sin tur bero på flera 
olika driftsparametrar t.ex. alkalinitetsökning, temperaturfluktuation och ökad 
produktion av koldioxid. Skum skapar säkerhets- och renhållningssvårigheter, samt 
underhålls- och driftsproblem. Underhållsproblem beror på att skum kan sätta igen 
cirkulationspumpar, ledningar mm, vilka sedan måste rengöras och åtgärdas. 
Driftsproblem beror på att substratet skiktar sig med tjock torrsubstans vid ytan och 
utspädd torrsubstans vid botten och att utpumpning av rötrest minskar. (Gerardi, 2003) 
 
Giftiga ämnen 
I låga koncentrationer är giftiga ämnen hämmande för den anaeroba 
nedbrytningsprocessen och i höga koncentrationer kan de döda bakterier som är 
involverade i rötningsprocessen. De metanbildande bakterierna är i allmänhet de 
känsligaste bakterierna i rötningsprocessen. (Marchaim, 1995) 
 
Ämnen som är toxiska för den anaeroba nedbrytningsprocessen är bl.a. (Girardi, 2003; 
Kossmann et. al.; Marchaim, 1995): 
 
• Tungmetaller 
• Ammonium 
• Flyktiga organiska fettsyror 
• Vätesulfid 
• Alkoholer 
• Föreningar med bensenringar 
• Antibiotika 
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4 Resultat 
Detta kapitel syftar till att redovisa resultaten från de undersökningar som genomförts.  

4.1 Resultat från provkörningar 
Provkörning 1  
Inom 20 timmar hade tryck- och temperaturökning samt skumbildning orsakat att 
gummiproppen tryckts upp ur det stora hålet i centrum av flaskans ovansida och substrat 
trängt ut. Detta berodde på att substratmängden var för stor. Alltså bör substratmängden 
i flaskan minskas. Enligt rekommendation från Jörgen Ejlertsson, Tekniska Verken i 
Linköping, bör flaskan fyllas till ca 2/3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 3: Provkörning 1, rötning av potatis 
 
Provkörning 2 
Provkörning 2 varade i 10 dygn. Under provkörningen flöt potatis upp och lade sig 
ovanpå vattnet, vilket gjorde att vätskenivån i flaskan sjönk. Detta är något som ofta 
inträffar vid rötning av rester från jordbruksprodukter som potatis, vete och ris 
(Marchaim, 1995). Efter mekanisk omskakning sjönk potatisen ned i vattnet. Det 
bildades ett skumlager på ytan av substratet, vilket varierade i tjocklek mellan 5 och 20 
mm. Efter första dygnet var den provisoriska gaspåsen, på drygt 1 l, fylld med gas. 
Under de tre följande dygnen fylldes gaspåsen helt. Under dygn fem och sex fylldes ca 
1/3 av gaspåsen. Under de fyra sista dygnen avtog produktionen allt mer och det sista 
dygnet  fylldes gaspåsen till ca 1/8.  
 
I rötresten var potatisen delvis upplöst i vattnet. Dess konsistens hade förändrats från 
hård och fast till mjuk och porös. Undersidan av gummiproppen hade ändrat färg från 
grå till vit, samt fått en skrovlig yta. 
 
Provkörning 3 
Provkörning 3 varade i fyra dygn. Potatisen flöt återigen upp och lade sig ovanpå 
vattnet, dock inte i samma mängd som vid provkörning 2. Däremot växte sig skumlagret 
tjockare, upp till ca 60 mm.  
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Gasflödesmätaren visade omgående att gas passerade. Mängden gas var större än vad 
som tidigare kunnat bevisas med den provisoriska gaspåsen. Gasmängd som passerade 
var: 
 
Dygn 1: 4800 ml 
Dygn 2: 3700 ml 
Dygn 3: 3800 ml 
Dygn 4: 2200 ml 
 
Temperaturen höll sig konstant vid 37°C under provkörningen. pH var vid dess start 6,2 
och vid dess slut 5,0. Problem uppstod i samband med att prov av substrat togs upp, 
eftersom potatis satte igen pipetten och gjorde upptag svårt. Ytterligare problem som 
upptäcktes var att det skulle bli svårt att ta ut ett homogent prov av substratet för 
mätning av utbyte.  
 
De problem som uppstått under provkörning 3 visar att substratet medförde praktiska 
svårigheter gällande mätningar av de angivna parametrarna. Ett flytande och mer 
homogent substrat vore lämpligare. Problemet löstes genom byte av substrat, från 
potatis till mjölk. Mjölk var ett av de substrat som rekommenderades av Tekniska 
Verken, Linköping (Ejlertsson) 
 
Under provkörningarna har det inte uppkommit någon illaluktande doft. Först när 
substratet avlägsnats från flaskan har det luktat. Detta tyder på att systemet sluter tätt. 
Ytterligare resultat är att kondensationsfällan fungerar. Detta har bevisats genom att den 
kisel gel som fanns i u-röret har skiftat i färg, vilket är ett tecken på att fukt absorberats. 

4.2 Resultat från experiment 
Experimentet varade i 8 dygn. Mjölken gav ingen tydlig skumbildning. Substratet 
ändrade form och var ej längre homoget, då delar av mjölken klumpade ihop sig. Detta 
skedde inom ett dygn. Vidare skiktade sig substratet efter ca fyra dygn. Det bildades ett 
ca 20 mm tjockt lager med en gulaktig-genomskinlig vätska i ytlagret av substratet. 
Efter detta geggade substratet ihop sig till större klumpar i ytlagret. Detta växte 
efterhand till sig och var vid experimentets slut ca 40 mm tjockt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figur 4 & 5: Experiment, rötning av mjölk 
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Tiden det tog för processen att starta var ungefär 60 timmar. Detta var längre tid än när 
potatis användes och beror på att mjölken är pastöriserad. Därmed finns det inte från  
början en tillräckligt stor population av metanbildande bakterier. Dessa har en lång 
generationstid, och det tar därmed tid innan en tillräckligt stor population bildas. Se 
kapitel 3.2.2. När gasproduktionen kom igång, producerades det gas under ca 100 
timmar, innan produktionen kraftigt avtog. För exakta mätvärden se bilaga E. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 6: Passerad gasmängd 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 7: Passerad gasmängd per dygn 
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Tyvärr har inget mätvärde på andelen koldioxid och andelen metan erhållits eftersom 
mätning inte gått att genomföra. Varken lämplig CO2-mätare eller fungerande 
gaskromatograf har funnits tillgängliga. Den producerade gasen har istället kunnat 
förbrännas. Genom detta har det bevisats att det är biogas, vilken har en metanhalt på 
minst 10 vol%, som producerats och inte enbart koldioxid. (Caine, 2000) 
 
Temperaturen har varit konstant under hela undersökningen. 37°C har uppmäts i 
flaskan. Detta mätvärde stämmer väl överens med den temperatur som eftersträvas att 
upprätthålla i experimentet. pH har däremot varierat kraftig. För att försöka utjämna det 
låga pH-värdet tillsattes buffert i form av kalciumkarbonat under dygn 2. Detta 
påverkade inte pH-värdet påtagligt. För exakta mätvärden och buffring se bilaga E. 
 

 
Figur 8: pH variation 

 
Vid beräkningar av utbytet visade det sig att ca 34 % av det organiska materialet avgick 
i form av metan och koldioxid. Enligt Lövstedt & Norlander (2002) kan mellan 60-80 % 
av VS brytas ned, beroende på substrat. För beräkningar av utbytet se bilaga F. 
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5 Slutsatser och diskussion 
Detta kapitel syftar till att redovisa övergripande slutsatser och en allmän slutdiskussion 
kring genomförandet och resultaten från genomförda undersökningar. Validitet och 
reliabilitet är två parametrar som är viktiga att ta hänsyn till vid analys av genomfört 
arbete och genomförda undersökningar. Validiteten anger giltigheten, d.v.s. svarar för 
om undersökningen mäter det som den är avsedd att mäta. Reliabiliteten anger 
tillförlitligheten för genomförda studier och genomfört arbete (Strömqvist, 1999). Under 
arbetets gång har dessa två parametrar hafts i åtanke. Rapporten har sedan utformats för 
att skapa en hög validitet och reliabilitet.  

5.1 Slutsatser 
Det är svårt att dra några konkreta slutsatser från de undersökningar som genomförts, 
eftersom det krävs flera mätserier och mer omfattande arbete för att få tillräckligt med 
underlag för detta. Undersökningarnas egentliga syfte har varit att bevisa att 
demonstrationsapparaten fungerar som planerat. Mätvärdena har egentligen inget värde 
i sig, men kan komma att fungera som referensvärden för framtida undersökningar. 
 
De konkreta slutsatser som kan dras är att demonstrationsapparaten fungerar och att den 
därmed ger möjlighet till biogasproduktion. En annan slutsats som egentligen inte 
knyter an specifikt till detta arbete, är att det krävs mycket planering för att konstruera 
teknisk apparatur. Svårigheten med arbetet ligger i att ta fram lämpligt material för 
konstruktionen samt att få de ingående komponenterna att samverka och fungera som 
planerat. Konstruerandet av demonstrationsapparaten var en omfattande del av 
arbetsprocessen. Detta har skapat en insikt och förståelse för hur stora resurser som 
ligger bakom utvecklingen och utformningen av miljövänlig teknik som används i 
samhället. 

5.2 Diskussion 
Praktiska problem har uppstått i samband med konstruerandet av 
demonstrationsapparaten. Det största problemet har varit att hitta tillgängligt och 
lämpligt material, för de förutbestämda mått som funnits. Speciellt svårt har det varit att 
koppla ihop de olika komponenterna. De har olika dimensioner och har även olika 
måttsystem (tum, meter m.m.). Exempelvis har problem uppstått då en komponent med 
dimensionen 7 mm skall kopplas ihop med en på  ¼-tum.  
 
Leveranser av beställt material har ofta blivit försenade, vilket inneburit att 
nödlösningar har varit tvungna att tas till. Detta har inte inneburit någon inverkan på 
utformningen av undersökningarna eller påverkan på rötningsprocesserna. 
Förseningarna har endast inneburit att tid har fått läggas på att konstruera dessa 
nödlösningar. 
 
Det finns många intressanta faktorer att diskutera efter de undersökningar som 
genomförts. Några problem har uppstått och analyserats utan att ha kunnat ges några 
konkreta lösningar. Problem som uppstått i samband med rötning av potatis är; 
skumbildning, att potatisen flyter upp ovanpå vattenytan samt praktiska problem vid 
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provtagningar och mätningar. Orsaker till varför potatis flyter upp till ytan kan det 
spekuleras kring. Egna spekulationer är att potatisens densitet är så pass låg att stigande 
gasbubblor och skumbildning lyfter substratet och håller det kvar ovanför vattenytan. 
Ett problem som uppstod i samband med att potatisen flöt upp var att vattennivån i 
flaskan sjönk. Detta förde i sin tur med sig en osäkerhet angående om vattenlåset 
fungerade som avsett eller ej. Om inte, kan det ha kommit in syre i systemet, vilket i 
sådana fall har gjort processen delvis aerob. 
 
Osäkerheter har även funnits kring mätningarna av gasproduktionen. Gasflödesmätaren 
ger utslag då gas passerar. Vid mätning av gasmängd är det okänt hur stor del av den 
passerade gasmängden som kommer från anaerob respektive aerob nedbrytning. I 
början av processen finns syre tillgängligt och då sker aerob nedbrytning. När syret är 
förbrukat övergår nedbrytningen till anaerob form. Gasflödesmätaren ger även utslag då 
gas passerar till följd av utvidgning av substratet. 
 
C:N kvoten för mjölk är 14:1, vilket kan anses vara lågt för ett substrat. Däremot bör en 
stor del av det befintliga kolet vara tillgängligt för nedbrytning, då mjölk ej innehåller 
svårnedbrytbart material, som t.ex. lignin. Se kapitel 3.3. 
 
Information om hur den anaeroba nedbrytningsprocessen påverkas av solljus har inte 
funnits tillgänglig under undersökningarnas gång. Rötningskammaren har därför hållits 
undan från direkt solljus. Vad som framkom efter genomförda studier var att direkt 
solljus har en negativ inverkan på rötningsprocessen. Solljus ger möjlighet för 
fotosyntetiska svavelbakterier att bildas. Dessa använder sig av bl.a. CO2, H2S, acetat, 
H2, fettsyror och alkoholer som finns tillgängliga i rötningsprocessen, i den 
fotosyntetiska processen. Då detta sker erhålls en helt annan process än anaerob 
nedbrytning.  

5.3 Förslag till fortsatt arbete 
Under arbetets gång har det uppkommit idéer och förslag till förbättringar av 
demonstrationsapparatens utformning samt mätningsmöjligheter. Resurser för att 
verkställa dessa har saknats och de lämnas därför som förslag till fortsatt arbete. 
 
• För att bättre kunna följa den anaeroba nedbrytningsprocessen vore det önskvärt att 

kunna mäta syre-, koldioxid- och metanhalterna. Detta kan göras genom att 
införskaffa lämplig mätutrustning som sedan kopplas in i systemet. Material och 
möjligheter för inkoppling av sensorer finns redan tillgängligt.  

 
• Gasprov kan analyseras m.h.a. en gaskromatograf. En sådan finns vid Arvidstorps 

avloppsreningsverk. Denna ägs gemensamt av HTU och Arvidstorp. En möjlighet är 
att iordningställa och kalibrera kromatografen för att noggrannare kunna undersöka 
andelen metan respektive koldioxid i den biogas som produceras m.h.a. 
demonstrationsapparaten. 

 
• I den konstruerade demonstrationsapparaten tillämpas satsvisa enstegsprocesser. 

Önskvärt vore att utforma den så att det även går att tillämpa kontinuerliga 
enstegsprocesser. Detta kan utföras genom att substrat tillförs och avlägsnas m.h.a. 
en större spruta. Syftet med att utföra kontinuerliga enstegsprocesser är att få längre 
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provtagningsserier, vilket ger mer tillförlitliga mätvärden. 
 
• Vidare undersökningar som kan utföras är att använda andra processbetingelser, 

t.ex. termofil rötning eller andra substrat. Genom att ändra processbetingelserna kan 
man även försöka optimera den anaeroba nedbrytningsprocessen för att få ut så 
mycket metan som möjligt. 
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A Materiallista 
 

Följande material har använts för konstruktion av demonstrationsapparat: 
 

1. Glasflaska 
2. Vattenbad (Grant Instruments, P12) 
3. Termostat med pump (Grant Instruments, KD) 
4. PVC-slang 
5. Gummiproppar 
6. Gummipropp med centrumhål 
7. PVC-rör 
8. Propellerblad 
9. Omrörarmotor med tillhörande stativ (Stirrer, SS-30) 
10. Packningsförsedda lock 
11. Lock med centrumhål 
12. Glasrör 
13. PVC-slang 
14. U-rör med kiesel gel, samt tillhörande stativ och byretthållare 
15. Gasflödesmätare (Ritter, MGC) 
16. Gastät påse (Tedlar)
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B Ritningar 
 
Översiktlig ritning över demonstrationsapparaten och dess komponenter 
(Observera att Gummiproppar [5] och Packningsförsedda lock [10] ej är utsatta i ritning 
eftersom de saknar betydelse för konstruktionen.) 
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Detaljerad ritning över flaskan och dess komponenter 
 
 

Vatten in

Vatten ut
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C Biogasens sammansättning 
 
 
Typiska värden på sammansättningen för icke anrikad biogas 
 

 
 
 

Källa: Svenska Gasföreningen, 2004 
 

Komponenter Deponigas 
(vol%) 

Rötgas 
Avloppsslam 
(vol%) 

Rötgas 
Spillvatten 
från 
Industrin 
(vol%) 

Rötgas 
Källsorterat 
resturang-, 
Storköks-, 
hushållsavfall 
(vol%) 

Metan (CH4) 45-55 60-70 70-80 60-70 
Koldioxid (CO2) 30-40 30-40 15-25 30-40 
Kväve (N2) 5-15 0,2 Spår - 
Syre (O2) 0-2 Spår Spår - 
Väte (H2) Spår Spår Spår Spår 
Svavelväte (H2S) 50-300 ppm < 10 ppm < 10 ppm 600-1000 ppm 
Högre kolväten 
(HC) 

< 100 ppm < 10 ppm < 10 ppm - 
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D Biogasframställning vid avloppsreningsverket i 
Arvidstorp, Trollhättan 

 
På följande sätt produceras biogas vid avloppsreningsverket: 
 

 
1. Avloppsvattnet som innehåller stora mängder slam, får sedimentera i stora 

bassänger. De tunga partiklarna sjunker till botten och slammet skrapas därefter 
ned i slamfickor för att sedan pumpas till rötkammare. Parallellt tas slam emot 
från fiskeindustrier och andra livsmedelstillverkare och samlas i slutna tankar. 

 
2. De båda slamsorterna blandas i rötkammaren. Här bryts det organiska materialet 

ned av bakterier i en syrefri process. Det bildas metangas och koldioxid, eller 
med andra ord BIOGAS. Rötresten kan användas som jordförbättring i parker, 
på vägslänter och som täckning på tippar. 

 
3. Biogasen samlas upp i gasklockan. 
 
4. Biogasen renas från koldioxid och fukt för att andelen metangas ska höjas till 98 

%. Det är metangasen som ger energi vid förbränning i motorer. 
 
5. Före transporten i rörledning ner till bussdepån i Trollhättans centrum ökas 

trycket på gasen fyra gånger normaltrycket. 
 
 

Källa: Trollhättans Stad, 2003 
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E Gasproduktion och pH 
 
Producerad gasmängd och pH-värde under experiment 

 
 
 

Datum Tid Gasmängd (ml) pH Buffring

04-maj 16.00 50 6,6
21.00 253
22.00 259
23.00 280

05-maj 11.00 516
12.00 516 4,6
16.00 516 4,5
22.00 516 17 g kalcium karbonat + 50 ml vatten
23.00 575 5,2

06-maj 09.00 850 20 g kalcium karbonat + 70 ml vatten
10.00 911 20 g kalcium karbonat + 70 ml vatten
12.00 985 5,1
13.00 1002
14.00 1013
16.00 1065 5,1

07-maj 09.00 3190 4,9
11.00 3758
12.00 3943 4,9
16.00 5015 5,1
19.00 5658

08-maj 12.00 10438 5,5
13.00 10705
18.00 11988

09-maj 12.00 15088 5,75
16.00 18233
18.00 19803
20.00 21655
22.00 23438

10-maj 10.00 31281
12.00 32231 5,25
16.00 33852
20.00 34662

11-maj 09.00 34800
12.00 34814 5,18
16.00 34824

12-maj 10.00 34884
12.00 34884 5,17  
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F Utbyte 
 
Beräkningar av utbytet under experiment 
 
Prov 1-3 innehåller rötrest 
Prov 4-6 innehåller färsk mjölk 
 
Mätvärden för Prov 1-6 
 
Prov  1 2 3  4 5 6 
 
Vikt (g) 
 
Våtvikt  24,52 27,36 24,90  25,62 22,75 22,60 
 
TS  2,17 2,61 2,32  2,85 3,09 2,35 
 
Askvikt  0,76 0,83 0,76  0,4 2,11 0,27 
 
Den vikt som har försvunnit vid bränning är VS. Värdet fås fram genom att subtrahera 
TS med askvikt. 
 
VS (g)  1,41 1,78 1,56  2,45 0,98 2,08 
 
Prov 5 anses avvika för mycket från övriga värden för att användas vid vidare 
beräkningar. 
 
Medelvärden för Prov 1-3 respektive Prov 4 & 6. 
Vid beräkningarna nedan har våtvikten räknats om till 1g, för att ge jämförbara värden 
mellan rötrest och färsk mjölk. 
 
Prov  1-3  4 & 6 
 
Vikt (g) 
 
Våtvikt  1,00  1,00 
 
TS  0,093  0,108 
 
Askvikt  0,030  0,014 
 
VS  0,062  0,094 
 
Genom att dividera VS för färsk mjölk med VS för rötrest, ges hur mycket av det 
organiska materialet som finns kvar i substratet (0,094/0,062=0,66=66 %). Alltså har  
34 % av det organiska materialet avgått under rötningen i form av metan och koldioxid. 
D.v.s. utbytet är 34 %. 
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G Allmänna gaslagen 
 
Enligt allmänna gaslagen är:  
 
pV  = nRT       
             
där: 
 
p = gasens tryck [Pa] 
V = gasens volym [m3] 
n =  substansmängden gas [mol] 
R = gaskonstant [8,31 J x mol-1 x K-1] 
T = absolut temperatur [K] 
 
(Berghel & Renström, 2001; Ekbom, 1992) 
 
Trycket, p, är proportionellt mot substratmängden gas, n, och mot gasens absoluta 
temperatur, T, samt omvänt proportionellt mot volymen, V. De här sambanden kan 
kopplas samman till ett enda samband: 
 
p = nRT/V 
 
 
(Andersson et. al., 2000)  
 


