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Referat 
Varje år förorenas stora mängder vatten vid massa- och papperstillverkningen som måste tas 

omhand. Vid reningen bildas olika slam som normalt avvattnas och förbränns. Ett av slammen, kallat 

bioslam, orsakar problem då det är svåravvattnat vilket gör anaerob rötning för produktion av 

metangas till ett alternativ. Bioslammet är näringsfattigt och innehåller komplexa träfiberrester och 

mikroorganismer. Därför har förbehandling av slammet visat sig ha goda effekter på 

biogasproduktionen. Här undersöktes termisk förbehandling i kombination med kemisk 

förbehandling på slammet som sedan ympats med kommunalt slam. Den termiska förbehandlingen 

skedde vid 70C samt 140C och i den kemiska förbehandlingen användes natriumhydroxid, 

kalciumhydroxid och fosforsyra. Mest metan gav proven behandlade med kalciumhydroxid vid 140C 

och det neutrala provet vid 140C. Proven med natriumhydroxid  gav en mindre mängd metan vid 

140C  än vid 70C och proven behandlade med fosforsyra hade i stort sett oförändrad 

metanproduktion. Alla proven producerade en högre andel metan av den totala biogasen vid 140C 

än vid 70C. Eftersom spridningen inom de olika förbehandlingsmetoderna var stor bör resultatet 

endast ses som en indikation. 

  



 

Sammanfattning 
Vid tillverkning av massa och papper förorenas årligen 505 miljoner kubikmeter vatten som måste 

renas innan det släpps tillbaka till omgivningen. Vid reningen avskiljs först stora partiklar som sedan 

avvattnas och förbränns. Vattnet som blir kvar genomgår ytterligare en rening, varvid det bildas 

bioslam. Bioslammet innehåller mycket intracellulärt vatten, vilket gör det kostsamt och 

energikrävande att avvattna. Det är även sedan 2005 förbjudet att dumpa organiskt material, varför 

en mer ekonomiskt attraktiv behandling av slammet är anaerob nedbrytning. I denna nedbrytning 

omvandlas det organiska materialet till metan och koldioxid där metanet är den eftertraktade gasen. 

Bioslammet innehåller dock partiklar såsom träfiberrester och mikroorganismer med komplex 

struktur och är näringsfattigt. Någon form av sönderdelande förbehandling underlättar därför 

rötningsprocessen.  

I detta projekt undersöktes termisk förbehandling i kombination med kemisk förbehandling på 

bioslam från Stora Enso Skoghalls bruk på Hammarö. Själva rötningen skedde i två omgångar varav 

den första omgången med termisk förbehandling vid 70C och den andra vid 140C. Den kemiska 

förbehandlingen skedde med tillsats av lut (natriumhydroxid), kalk (kalciumhydroxid) och syra 

(fosforsyra) vid pH 9 och 11 för baserna och pH 2 och 4 för syran. Även neutrala prov (endast 

värmebehandling) och ett blankprov (ingen förbehandling) gjordes. Bioslammet ympades med 

kommunalt slam från Fiskartorpets reningsverk i Kristinehamn som har en mesofil bakteriekultur. 

Rötningen varade i 19 dagar per omgång i en temperatur på 35C och skedde satsvis i E-kolvar 

försedda med påsar för gasuppsamling. Totalt rötades 42 prov per omgång som utgjordes av sju 

mätpunkter á sex replikat för goda statistiska underlag.  

Resultaten gav en indikation för högst metanproduktion för proven behandlade med kalk vid 140C 

och för provet utan kemisk förbehandling vid 140C. Lägst produktion hade det kalkbehandlade 

provet vid pH 9 och 70C följt av blankprovet. Lutproven gav lägre metanproduktion vid 140C än vid 

70C och fosforsyran hade så gott som oförändrad produktion mellan temperaturerna. Gemensamt 

för alla prover som behandlats vid 70C var att de fick en högre procentandel metan då de 

behandlats vid 140C. De resultat som erhållits är dock osäkra då det i vissa fall var stor spridning 

mellan provens biogasproduktion inom de enskilda förbehandlingsområdena. 

  



 

Executive summary 
In the pulp and paper process 505 million tons of water are polluted annually, which has to be 

purified before it is returned to the surrounding lakes. When the water is treated bigger particles are 

first separated to form sludge, then dewatered and finally incinerated. The excess water is further 

treated were a type of sludge  bio sludge  is formed. The bio sludge contains high concentration of 

intracellular water, why it is expensive and energy demanding to dewater. It is also forbidden to 

dump organic waste since 2005, why a more economically attractive treatment of the water is 

anaerobic digestion. In the digestion organic compounds is converted into methane and carbon 

dioxide where the methane is the desired gas. The bio sludge also contains fiber residues and 

microorganisms with complex structure and is nutrient-poor, which makes it hard to digest. Some 

kind of disintegrating pretreatment is needed and co-digestion with a more nutrient-rich sludge to 

facilitate the digestion process. 

In this project thermal pretreatment in combination with chemical pretreatment was examined on 

bio sludge from Stora Enso Skoghalls bruk at Hammarö. The anaerobe digestion was done by two 

rounds whereof the first round thermal pretreated at 70C and the second at 140C. The chemical 

pretreatment was done by additive of sodium hydroxide, calcium hydroxide and phosphoric acid at 

pH 9 and 11 for the bases and pH 2 and 4 for the acid. Also neutral samples (no chemical 

pretreatment) and a reference sample (no pretreatment) were done. The bio sludge were co-

digested with municipal sludge from Fiskartorpets reningsverk in Kristinehamn which has a 

mesophilic bacterial culture. The anaerobic digestion lasted for 19 days per round at a temperature 

of 35C and were done batch wise in E-flasks provided with a small bag for gas collection. Totally 42 

samples were made per round which consisted of seven measurement points and six replicates each 

for a good statistical basis. 

The results gave an indication of the highest methane production for the samples treated with 

calcium hydroxide at 140C and the neutral sample treated at 140C. The sample treated with 

calcium hydroxide at pH 9 and 70C gave the lowest production of methane followed by the 

reference sample. The samples treated with sodium hydroxide gave a lower methane production at 

140C than at 70C while the acid treated samples had almost the same production at the two 

different temperatures. All the samples had in common a higher proportion of methane in the biogas 

when treated at 140C than at 70C. The results should be taken with caution since the distribution 

amongst the samples within the same pretreatment method sometimes is very high. 
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1. Inledning 
I Sverige utgör skogsindustrierna en stor del av den svenska ekonomin, bland annat genom export 

och sysselsättning. De jobbar aktivt för en hållbar utveckling och har som vision att 2035 ha uppnått 

en biobaserad samhällsekonomi, vilket innebär ett samhälle som till största delen utgörs av 

förnybara resurser. Som en del i Skogsindustriernas miljöarbete har de sedan 1970-talet minskat sina 

utsläpp till luft och  vatten med mer än 90 procent, men det finns fortfarande områden att förbättra. 

(Skogsindustrierna, 2013) Avfallshanteringen inom massa- och papperstillverkning är ett exempel på 

ett sådant område då det vid produktion används stora mängder vatten som i slutet av processen har 

blivit förorenat med restprodukter, en del med toxiska egenskaper. (Sandberg, 2012) 

1.1 Bakgrund 
Under produktionen av massa och papper används 505 miljoner kubikmeter vatten årligen, vilket 

resulterar i lika stora mängder förorenat vatten. Det vatten som används tas normalt från 

omkringliggande sjöar och vattendrag och släpps slutligen tillbaka dit igen. För att inte orsaka 

miljöproblem genomgår det olika reningssteg där fria partiklar avskiljs. (Hagelqvist, 2013) Vid denna 

rening bildas restprodukter i form av olika slam varav ett, kallat bioslam, orsakar problem vid 

avfallshanteringen och är fokus i detta projekt. Då det sedan år 2005 är förbjudet att dumpa 

organiskt material tvingas företagen att hantera slammen på något annat vis. (Sandberg, 2012) 

Enligt (Krogerus, et al., 1999) har produktionen av bioslam sedan 1999 ökat och därmed 

hanteringskostnaderna. Det finns olika sätt att gå tillväga vid hanteringen och normalt är att slammet 

avvattnas och förbränns varur värmeenergi kan tas tillvara (Krogerus, et al., 1999). Dock är denna 

metod inte lönsam på grund av bioslammets svåravvattnade egenskaper. Ett annat sätt är att minska 

mängden bioslam är genom en förbättrad biologisk rening (se 1.3), men även detta är dyrt och 

energikrävande. Ett tredje alternativ är att röta bioslammet för att utvinna förnybar energi i form av 

biogas, men här finns en del begränsningar. Eftersom slammet är näringsfattigt och innehåller 

exempelvis träfiberrester med komplex struktur är det svårrötat, vilket kan vara orsaken till att 

metoden inte är så använd inom massa- och pappersindustrin än. Olika former av förbehandlingar 

och samrötning med andra substanser gör processen mer givande (Hagelqvist, 2013; Sandberg, 2012) 

och det är det som undersöks i detta projekt.  

1.2 Syfte och mål 
Syftet med detta projekt är att undersöka om termisk förbehandling i kombination med kemisk 

förbehandling kan gynna produktionen av metangas vid mesofil rötning. Målet är att presentera en 

översikt av resultaten och dra en slutsats om vad som indikerar för att vara en bra metod för ett ökat 

metanutbyte. 

1.3 Det skogsindustriella bioslammet 
Reningen som det skogsindustriella processvattnet genomgår kan i stora drag delas in i primärrening 

och sekundärrening och det är i sekundärreningen som bioslammet bildas. I det första steget, 

primärreningen, sker en mekanisk rening där restpartiklar i vattnet sedimenterar. Sedimentet, eller 

slammet, avskiljs för avvattning och överflödesvattnet går vidare till den sekundära reningen som är 

biologisk, kemisk eller både och. Det är den biologiska reningen som dominerar i sekundärreningen 

då den kemiska inte minskar mängden restprodukt, utan endast flockar partiklarna till ett kemiskt 

slam. I den biologiska reningen används främst två metoder, nämligen luftade dammar och en 
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aktivslamprocess. Syftet med dessa reningsmetoder är att mikroorganismer skall konsumera de 

organiska restprodukterna och bilda koldioxid och vatten. För att gynna detta är bassängerna som 

vattnet behandlas i luftade och omrörda så att mikroorganismerna skall ha god tillgång till näring och 

syre. Luftade dammar töms på det bildade slammet var 1-10:e år, varför de kräver stora volymer och 

breder ut sig över stora arealer. I aktivslamprocessen behandlas vattnet i en luftad bassäng och i en 

sedimenteringsbassäng. I sedimenteringsbassängen avskiljs slammet och återförs till vattnet i den 

luftade bassängen för att hålla koncentrationen av mikroorganismer hög hela tiden. Dessa bassänger 

kräver inte lika stor volym som de luftade då uppehållstiden för vattnet normalt endast är några 

timmar. En längre uppehållstid ger ett större utbyte av koldioxid och vatten och på så sätt en mindre 

mängd bioslam. Dock är denna uppassning energikrävande och dyr och vattnet kan därför inte 

behandlas hur länge som helst, varför det ändå är intressant att undersöka andra metoder för 

slamhantering. (Hagelqvist, 2013) 

1.3.1 Innehåll i bioslammet 

Vad bioslammet i slutändan består av beror naturligtvis på vad som kommer in i bruket och hur det 

har behandlats i den biologiska reningen. Träfiberrester och mikroorganismer utgör det huvudsakliga 

innehållet (se Träfibrerna och Mikroorganismerna nedan). (Hagelqvist, 2013) Gemensamt för de olika 

formerna av bioslam är att de ofta är svåravvattnade på grund av den stora mängden intracellulärt 

vatten. Detta utgör problem för vidare hantering så som förbränning där torrsubstansen (TS) bör 

ligga på 33-35% för att det skall hållas ekonomiskt. (Krogerus, et al., 1999) 

Utöver träfibrer och mikroorganismer återfinns även acetat och extraktivämnen i det förorenade 

vattnet. Acetat är små molekyler som inte har någon större negativ effekt mer än syreförbrukningen 

vid rötningsprocessen. Extraktivämnena kan däremot ställa till med problem, vilka är en grupp 

lipofila ämnen och inkluderar exempelvis hartssyror och fettsyror. Hartssyror är de som återfinns i 

högst koncentration bland extraktivämnena och kan i för stora mängder (>20 mg/L) orsaka inhibering 

av metanbildningen. Fettsyrorna är i sig inte lika toxiska. (Sandberg, 2012; Baroutian, et al., 2013) 

Träfibrerna 

I pappersbruk används främst gran, tall och björk som råmaterial. Dessa har olika sammansättningar 

av cellulosa, hemicellulosa och lignin, vilka utgör cellväggen. Sammansättningen är i stora drag 41-

43% cellulosa, 27-28% lignin och 25-30% hemicellulosa. Utöver dessa komponenter ingår även 1-3% 

extraktivämnen (med undantag för tall som kan innehålla upp till 10% extraktivämnen) och 0,1-0,5% 

mineraler. Cellulosan bygger tillsammans med hemicellulosan upp själva träfibern och det är dessa 

fibrer som används till massatillverkningen. Ligninets funktion i cellväggen är att foga samman lagren 

av cellulosa och hemicellulosa. (Nimz, et al., 2012; Sandberg, 2012) 

I bioslam förekommer främst hemicellulosa- och cellulosarester då ligninet sedan tidigare renats 

bort. Strukturerna för dessa två komponenter är långa kedjor som utgörs av monosackarider. 

Hemicellulosan består av 50-200 enheter (glukosmolekyler och andra sockergrupper) och bildar 

grenade polysackarider som tillsammans utgör en amorf struktur. Cellulosan utgörs däremot av 10 

000 till 14 000 enheter (glukosmolekyler) och bildar ogrenade kedjor med kristallin struktur. Under 

massatillverkningen degraderas dock kedjorna till 1000-3000 enheter. I cellulosan och hemicellulosan 

är monosackariderna sammanlänkade med β-(1,4)-glykosidbindningar, men i hemicellulosan 

förekommer även andra glykosidbindningar. Det är dessa som måste brytas för att metanbildning 

skall åstadkommas. (Nimz, et al., 2012; Sandberg, 2012) 
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Mikroorganismerna 

De mikroorganismer som återfinns i bioslammet utgörs av bland  annat bakterier, encelliga 

eukaryoter (urdjur) och flercelliga eukaryoter, vars cellmembran bidrar med fetter till bioslammet. 

Bakteriernas uppgift är att konsummera det organiska substanserna i det mekaniskt renade vattnet 

och forma flockar stora nog att sedimentera för en effektiv biologisk rening. Vilka bakterier som 

dominerar är helt enkelt de som är bäst anpassade till miljön som råder i vattnet. De eukaryota 

mikroorganismernas uppgift är att äta bakterierna i vattnet för att ge den nya biomassan en högre 

densitet och därmed bättre sedimenteringsegenskaper. (Sandberg, 2012) 

1.3.2 Lysering av träceller och mikroorganismer 

Som tidigare nämnt är bioslammet svårrötat i och med att de bakterier som skall bryta ned 

makromolekyler har problem med att hantera den komplexa strukturen hos exempelvis träcellerna. 

Att bryta ned cellstrukturer innan en rötningsprocess är därför gynnande för framförallt hydrolysen 

som är det första nedbrytningssteget av tre i metanproduktionen (se 1.4.1). Utgångsmaterialet blir 

mer tillgängligt för bakterierna och därmed gynnas processen.  

Termisk, kemisk och mekanisk förbehandling samt sonikering är väl använda metoder för lysering av 

celler (Hagelqvist, 2013) och i detta projekt har termisk förbehandling i kombination med kemisk 

stått i fokus.  

Termisk förbehandling 

Termisk förbehandling innebär upphettning av råmaterialet och är ofta använt vid anaerob rötning av 

slam. Det har visats att större molekyler i slammet depolymeriseras vid temperaturer över 100C, 

vilket resulterar i minskad viskositet hos slammet samt ger det ökad förmåga att avvattnas genom att 

intracellulärt vatten frigörs. På grund av energiåtgången vid höga temperaturer har även lägre 

temperaturer för termisk förbehandling undersökts, vilka har visat sig ha en väsentlig inverkan på 

biogasproduktionen. Vid temperaturer över 170C kan dock svårnedbrytbara organiska föreningar 

som verkar hämmande på processen bildas. (Davidsson, et al., 2008) 

De positiva effekterna vid termisk förbehandling är att en större mängd lättrötade föreningar och 

viktiga flyktiga fettsyror frigörs samt att det organiska materialet blir mer lättillgängligt för de 

anaeroba bakterierna. (Baroutian, et al., 2013; Davidsson, et al., 2008) 

Syra 

Överlag verkar syratillsats ge en ökad löslighet hos partiklarna i slam (Davidsson, et al., 2008). Dock 

återfinns inte så mycket information om förbehandling med syra i tidigare undersökningar, varför det 

är intressant att titta närmre på. 

Bas 

Den mest studerade kemiska förbehandlingen är tillsats av natriumhydroxid (NaOH), men även 

kaliumhydroxid (KOH) har undersökts liksom dihydroxider som magnesiumhydroxid (Mg(OH)2) och 

kalciumhydroxid (Ca(OH)2). Natriumhydroxid, eller lut, har visat sig ha en mycket positiv effekt som 

förbehandlingsmetod (ofta i kombination med termisk förbehandling) om den tillsätts i rätt mängd. 

En tillsats över 10g NaOH/L kan orsaka bildning av svårnedbrytbara föreningar. Det finns vissa 

nackdelar med natriumhydroxid såsom kostnad och miljöfarlighet. Kalciumhydroxid, eller kalk, har en 

kostnad på endast 6% av priset för lut och är mer lätthanterligt, varför det är intressant som en 

alternativ förbehandlingsmetod. (Davidsson, et al., 2008; Hu & Ragauskas, 2012)  
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1.4 Anaerob nedbrytning 
Anaerob nedbrytning är en process driven av främst bakterier i syrefri miljö och är både miljömässigt 

och ekonomiskt attraktiv. Processen delas in i tre steg  hydrolys, fermentering och metanbildning  i 

vilka makromolekyler spjälkas samt syra, acetat respektive metan bildas (se figur 1).  Den anaeroba 

nedbrytningen är en ren balansgång mellan ingående föreningar och näringsämnen, varför det är 

viktigt att hålla en någorlunda jämn hastighet i de olika reaktionsstegen så att ingen komponent tar 

över. (Pervin, et al., 2013; Davidsson, et al., 2008; Vavilin, et al., 2008) 

 

Figur 1 - Schematisk översikt av den anaeroba nedbrytningsprocessen (Avfall Sverige, 2009) 

Beroende på sammansättningen av proteiner, kolhydrater och fetter hos utgångsmaterialet erhålls 

olika mängd biogas. Mest biogas fås ut vid rötning av fetter, följt av kolhydrater och sist protein. Dock 

ger protein mer metan per gram förbrännbar substans (VS) än vad kolhydrater gör, men mest metan 

produceras fortfarande från fetter enligt tabell 1 (Carlsson & Uldal, 2009): 

Tabell 1 - Biogas- och metanproduktion för fetter, proteiner och kolhydrater där enheten Nm3 står för 
normalkubikmeter. Tabellen är utarbetad från (Carlsson & Uldal, 2009) 

Substrat Biogas (Nm3/kg VS) Metan (Nm3/kg VS) Metan (%) 

Fett 1,37 0,96 70 
Protein 0,64 0,51 80 

Kolhydrat 0,84 0,42 50 
 

Temperaturen är en viktig parameter att ta hänsyn till. Vid industriell rötning ligger temperaturen 

vanligen mellan 30-40C eller 40-60C beroende på om bakteriekulturen är mesofil eller termofil. 

Reaktionshastigheterna i nedbrytningen ökar med en förhöjd temperatur liksom degraderingen av de 

förbrännbara substanserna, varför en termofil rötning kan vara fördelaktig. Dock finns vissa problem 
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såsom ett ökat energibehov och sämre stabilitet i systemet, varför en mesofil rötning skulle kunna 

föredras i kombination med värmebehandling. 

Även pH har betydelse för rötningsprocessen och det optimala pH-intervallet ligger mellan 6,5-7,2 då 

ett för högt eller för lågt pH verkar inhiberande på processen. (Hagelqvist, 2013) 

1.4.1 Hydrolys 

Hydrolysen är det steg som styr hastigheten för hela nedbrytningen då makromolekylerna 

(exempelvis träfibrer och mikroorganismer) som skall spjälkas kan ha varierande komplexitet i sina 

strukturer. Spjälkningen sker extracellulärt genom att bakterierna sänder ut enzymer, eller 

hydrolaser, som bryter ned molekylerna till dess monomerer. Det är i just detta steg som 

metanproduktionen av det skogsindustriella slammet kan gynnas genom förbehandling. Från protein, 

kolhydrater och fett frigörs aminosyror, socker och fettsyror. (Vavilin, et al., 2008; Hagelqvist, 2013) 

1.4.2 Fermentering 

Produkterna från hydrolysen vidarebehandlas i ett syrabildningssteg som ofta är det mest fortgående 

steget. Det sker intracellulärt med bakterier som fermenterar aminosyror och sockermolekyler och 

anaeroba organismer som oxiderar fettsyrorna. Produkterna blir acetat, vätgas och koldioxid, men 

det bildas även flyktiga fettsyror (VFA) och alkoholer som ett mellansteg. Av de flyktiga fettsyrorna är 

ättiksyran den viktigaste för metanbildningen. Dock får inte halten bli för hög eftersom det då 

riskerar att sänka pH för mycket. Ett sänkt pH leder till inhibering av de mikroorganismer som 

konsumerar de flyktiga fettsyrorna, vilket i sin tur gör att koncentrationen av fettsyrorna ökar. 

Produkterna från mellansteget degraderas sedan till acetat vätgas och koldioxid. (Davidsson, et al., 

2008; Vavilin, et al., 2008; Hagelqvist, 2013) 

1.4.3 Metanbildning 

Bildningen av metan kan ske på två sätt med acetat som substrat eller väte och koldioxid. Metan från 

acetat kallas acetotrof metanogenes och sker genom att acetatmolekylen klyvs mellan dess två kol 

enligt ekvation 1: 

                   (1) 

Utifrån denna klyvning fås metan och koldioxid. De mikroorganismer som klyver acetat kallas för 

acetotrofa metanogener, vilka också står för ca 70% av den totala mängden bildad biogas. Bildas 

metanet utifrån vätgas och koldioxid kallas processen hydrogenotrof metanogenes. 

Metanogenerna är känsliga organismer och är ofta de som påverkas först vid någon form av störning 

såsom ett förändrat pH-värde, giftiga organiska föroreningar eller tungmetaller. (Avfall Sverige, 2009) 

 

  



7 
 

2. Metod 
Undersökningen skedde genom två rötningsomgångar, varav den första termiskt förbehandlad i 70C 

och den andra i 140C. Detta i kombination med kemisk förbehandling i form av lut (NaOH), kalk 

(Ca(OH)2) och syra (H3PO4) i varierande pH (se 2.1.1). Beslutet om kalk och syra som 

förbehandlingsmetoder togs då det inte fanns undersökningar om dessa i lika stor utsträckning som 

för lut. Kalk är dessutom billigare och inte lika miljöfarligt som lut (Hu & Ragauskas, 2012), varför det 

var intressant att undersöka. Förbehandlingen med lut fick, tillsammans med nollprov och blankprov, 

funktionen som måttstock då tidigare undersökningar redan visat framgång där.  

Vid de två försöken användes skogsindustriellt bioslam från Stora Enso Skoghalls bruk på Hammarö 

samt kommunalt slam med mesofil bakteriekoloni från Fiskartorpets reningsverk i Kristinehamn. 

Samma hämtning bioslam (22 oktober 2013) användes vid båda rötningsomgångarna, men det 

kommunala slammet hämtades färskt inför varje rötning (12 november samt 2 december, 2013). 

Bioslammet förvarades förslutet och i rumstemperatur.  

2.1 Utförande och utrustning 
Till rötningen, som skedde satsvis, användes E-kolvar med gummikork, se figur 2. Gummikorkarna 

hade två genomgående rör varav ett var försett med ett septum och det andra med en påse 

tillverkad av plastbeklädd aluminiumfolie. På kopplingen mellan korken och aluminiumpåsen sattes 

en klämma som förslöts vid mätning av totalgas. 

 

 Figur 2 - E-kolv med tillhörande gummikork, septum och  
 aluminiumpåse med klämma 

Aluminiumpåsarna tillverkades genom att perforera ett plastbeklätt aluminiumark med ett plaströr 

som tätades med silikon och förslöts till en påse genom att kanterna ströks ihop. Påsarna 

täthetstestades och tömdes helt på luft innan de fästes på gummikorkarna.  
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2.1.1 Förbehandling 

Vid första rötningsomgången förbehandlades bioslammet genom upphettning till 70C i en 

oljebaserad autoklav. Syftet med värmebehandlingen var att åstadkomma en motsvarande 

sönderdelning som annars skulle ske vid en termofil rötning. Fyra cylindrar á 2,5L fylldes med bioslam 

innan de placerades i det förvärmda och oljebadet. Efter 1h kyldes kolvarna i ett vattenbad, följt av 

den kemiska förbehandlingen enligt figur 3: 

 

Figur 3 - Förbehandlingsschema för den första rötningen med totalt sju olika mätpunkter 

Vid varje kemisk behandling användes 12,5L värmebehandlat slam. Respektive kemikalie tillsattes till 

dess att önskat pH uppnåtts, vilka sedan verkade under en timmes tid innan reaktionsblandningarna 

neutraliserades med NaOH eller H3PO4. Koncentrationen på kemikalierna var följande: 3M NaOH, 3M 

Ca(OH)2 och 85% H3PO4. 

Vid den andra rötningen värmebehandlades slammet på samma sätt som vid första omgången, med 

enda skillnaden att oljebadet förvärmdes till 140C. Den efterföljande kemiska behandlingen såg ut 

som nedan, se figur 4: 

 

Figur 4 - Förbehandlingsschema för den andra rötningen där NaOH pH 11 bytts ut mot ett blankprov som varken 
behandlades termiskt eller kemiskt 

Här användes 12,0L värmebehandlat slam per förbehandlingsmetod. Uppställningen bestod av 

samma förbehandlingar som i första omgången, men med NaOH pH 11 utbytt till ett blankprov som 

varken behandlats termiskt eller kemiskt. Koncentrationerna på kemikalierna var desamma som i 

första rötningsomgången. 

Även det kommunala slammet förbehandlades genom att buffras med 3,29g NaCO3 x H2O/L vatten 

för att hamna inom ett acceptabelt pH-område som bör ligga mellan 7,6-7,8 (Hagelqvist, et al., 2013). 
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2.1.2 Preparation av E-kolvar 

I varje rötningsomgång ställdes sju olika mätpunkter upp á sex replikat, därav totalt 42 prov. I varje E-

kolv fördelades 200mL bioslam tillsammans med 300mL inokulat (kommunalt slam). Innan 

förslutning mättes pH och syret i luftrummet spolades bort med teknisk kvävgas under ca 30 

sekunder. Slutligen placerades kolvarna i värmeskåp med en temperatur på 35C i 19 dagar. 

Temperaturen var densamma som Fiskartorpets reningsverk håller sin bakteriekultur i. 

2.1.3 Analyser 

De analyser som gjordes var daglig mätning av den totala gasproduktionen för varje prov, metanhalt 

var fjärde dag samt torrsubstans (TS) och förbrännbar substans (VS). 

Total gasproduktion 

Den totala biogasproduktionen mättes genom att tömma E-kolvarnas aluminiumpåsar på dess 

innehåll med en gastät 100mL-spruta dagligen, se figur 5: 

 

 Figur 5 - 100mL glasspruta försedd med ventil  
 samt piang som användes för att tillsluta slangen  
 på E-kolvens kork. 

Metanhalt 

Metanhalten mättes var fjärde dag (rötningsdag 2, 6, 10, 14 och 18) med en GC av modell Clarus 480 

(PerkinElmer) med helium som bärgas (7,0psi) i fyra minuter. Ugnstemperaturen var 40C, 

injektortemperaturen 50C och detektortemperaturen 150C. Provtagningarna skedde genom att 

med en 1mL-spruta ta ett 0,5mL-prov av gasen i E-kolven. Vid senare beräkningar antogs samma 

metanhalt vara i ett intervall av dagar som summerades enligt dag 1-3, 4-7, 8-11, 12-15 och 16-19. 

Den totala gasen för intervallen multiplicerades med metanhalterna för tillhörande mätdag. 

TS och VS 

TS och VS bestämdes på det obehandlade och värmebehandlade bioslammet, det kommunala 

slammet och på samtliga rötrester. En aluminiumform med känd vikt, mform, fylldes med 40mL slam 

som mättes upp med en 20mL-spruta. Vikten på form och slam noterades, mslam, innan bakning i 



10 
 

103C ugn. Efter ett dygn noterades vikten, m103, innan förbränning i 550C ugn i 20min. Den slutliga 

vikten, m550, noterades och TS och VS beräknades med följande formler: 

     
          

           
    (2) 

     
         

           
   (3) 

Utifrån dessa %-tal kunde konditionen på slammet utvärderas och metanproduktionen per gram VS 

beräknas.  
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3. Resultat 
Nedan presenteras resultaten från undersökningen i form av % TS, % VS, kemikalieanvändning och 

pH för att ge en tydligare grund till huvudresultaten som är mängd biogas och mängd metan. I sista 

avsnittet sammanställs mängd biogas och metan, metan per gram VS och procenthalt metan i en 

gemensam tabell för de två rötningsomgångarna. 

3.1 TS och VS 
I tabell 2 redovisas %TS och %VS för slammen innan och efter värmeförbehandling samt för det 

kommunala slammet. Förbrukningen av VS redovisas i form av mängd metan per gram VS i avsnitt 

3.4.1 och 3.4.2. 

Tabell 2 - Tabell över % TS och % VS i de olika slamtyperna 

Slamtyp % TS % VS 

Obehandlat bioslam 1,3 1,0 
Värmeförbehandlat bioslam 70C 1,3 0,9 

Värmeförbehandlat bioslam 140C 2,8 2,2 
Kommunalt slam, första hämtningen 3,3 1,9 
Kommunalt slam, andra hämtningen 2,7 1,5 

 

Vid första rötningen beräknades proven innehålla 1,5% VS vilket motsvarar 7,3g VS och vid andra 

rötningen beräknades de innehålla 1,8% VS vilket motsvarar 9,0g VS. Blankprovet beräknades 

innehålla 6,6g VS som motsvarar 1,3% VS. 

3.2 Kemikalier och pH 
I tabell 3 redovisas mängden kemikalier som tillsatts vid förbehandlingen och neutraliseringen samt 

pH i proven som behandlats vid 70C innan och efter rötningen. 

Tabell 3 - Mängden kemikalier i slammen som behandlats vid 70C samt ett medel för pH hos proven inom samma 
förbehandling innan och efter rötning i första omgången 

Förbehandlings-
kemikalie 

Förbehandling 
(g/L) 

Neutralisering 
(g/L) 

pH innan 
rötning 

pH efter 
rötning 

Lut pH 11 1,3          7,2 7,0 
Lut pH 9 0,5          7,2 7,0 

Kalk pH 11 1,4          7,3 6,9 
Kalk pH 9 0,5          7,3 6,9 
Syra pH 2          6,1 7,1 7,0 
Syra pH 4           1,9 7,2 7,0 

Neutral - - 7,2 6,9 
 

Proven förbehandlade med lut och kalk neutraliserades med fosforsyran som användes vid 

syraförbehandlingen. Proven som syrabehandlats neutraliserades med natriumhydroxiden som 

användes i lutförbehandlingen. 

I tabell 4 redovisas mängden kemikalier som tillsatts vid förbehandlingen och neutraliseringen samt 

pH i proven som behandlats vid 140C innan och efter rötningen. 
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Tabell 4 - Mängden kemikalier i slammen som behandlats vid 140C samt ett medel för pH hos proven inom samma 
förbehandling innan och efter rötning 

Förbehandlings-
kemikalie 

Förbehandling 
(g/L) 

Neutralisering 
(g/L) 

pH innan 
rötning 

pH efter 
rötning 

Lut pH 9 0,8          7,2 7,0 
Kalk pH 11 2,3          7,3 7,0 

Kalk pH 9 1,7          7,1 7,0 
Syra pH 2           7,2 7,2 7,1 
Syra pH 4          2,5 7,1 7,1 

Neutral  - - 7,0 7,0 
Blankprov - - 7,1 6,9 

 

Proven neutraliserades på samma sätt som de i tabell 3. 

3.3 Biogas 
För biogasen redovisas ett "dag-för-dag"-diagram per rötningsomgång för varje mätpunkt samt 

granatscheman som inkluderar varje replikat så att de enskilda provens produktion kan granskas. 

3.3.1 Första rötningsomgången 

Resultatet från första rötningsomgången med värmeförbehandling 70C redovisas i figur 6: 

 

Figur 6 - Den totala mängden producerad gas för de sju mätpunkterna som behandlats vid 70C dag för dag, inklusive 
blankprovet från rötningsomgång 2 

Vid första rötningsomgången hamnade den totala mängden producerad biogas för de olika 

mätpunkterna i jämnhöjd, bortsett från blankprovet och en lite större avvikelse för förbehandlingen 
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med kalk pH 9. För att tydligare se hur stor skillnaden är redovisas samtliga replikat i ett 

granatschema i figur 7: 

 

Figur 7 - Granatschema för den totala mängden producerad biogas efter 19 dagar hos varje enskilt prov som behandlats 

vid 70C 

I schemat ovan ses tydligt att mätpunkterna går in i varandra och ingen tydlig trend kan urskiljas. 

3.3.2 Andra rötningsomgången 

Resultatet från andra rötningsomgången med värmeförbehandling 140C redovisas i figur 8: 
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Figur 8 - Den totala mängden producerad gas för de sju mätpunkterna som behandlats vid 140C dag för dag 

I andra rötningsomgången syntes en tydlig skillnad för den neutrala mätpunkten och den 

förbehandlade med kalk vid pH 11. Även mätpunkten behandlad med kalk vid pH 9 avvek från 

resterande mätpunkter. För att tydligare se skillnader redovisas samtliga replikat i ett granatschema i 

figur 9: 

 

Figur 9 - Granatschema för den totala mängden producerad biogas efter 19 dagar hos varje enskilt prov som behandlats 

vid 140C 
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I schemat ovan syns tydligt att det är specifika prov som står för den höga produktionen av biogas för 

den neutrala mätpunkten samt de som förbehandlats med kalk vid pH 11 och 9. För alla mätpunkter 

finns replikat som ligger på en jämnare nivå med en lägre produktion av biogas. 

3.4 Metanhalt 
Metanhalten redovisas i form av total mängd producerad metan samt mL metan per gram VS. 

3.4.1 Första rötningsomgången 

Första rötningsomgången med prov behandlade vid 70C resulterade i en någorlunda ojämn 

produktion av metangas mellan de olika mätpunkterna, se figur 10: 

 

Figur 10 - Summadiagram för den totala mängden producerad metan för proven behandlade vid 70C inklusive 
blankprovet för jämförelse. Redovisas med enkla standardavvikelser för att lättare se skillnader. 

Mest metan har provet förbehandlat med syra vid pH 2 producerat och minst har det som 

behandlats med kalk vid pH 9, blankprovet och  det neutrala provet åstadkommit. Båda proverna 

med NaOH, kalk vid pH 11 samt syra vid pH 4 ligger tillsammans på en jämn nivå. 

Då proven har förbrukat olika mängder VS redovisas i figur 11 producerad metan per gram VS: 
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Figur 11 - Metan i mL per g VS för proven behandlade vid 70C. Redovisas med enkla standardavvikelser för att lättare se 
skillnader. 

Kalk pH 9 visar lägst produktion av metangas per gram VS följt av det neutrala provet. Syra vid pH 2 

har högst produktion per gram VS och på en jämn nivå där under ligger båda proven behandlade med 

lut, kalk pH 11 och syra pH 4. 

3.4.2 Andra rötningsomgången 

Vid andra rötningsomgången med prov behandlade vid 140C var det tre mätpunkter som avvek från 

resterande prov som höll en relativt jämn nivå, se figur 12: 
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Figur 12 - Summadiagram för den totala mängden producerad metan för proven behandlade vid 140C. Redovisas med 
enkla standardavvikelser för att lättare se skillnader.. 

Mest metan har provet behandlat med kalk vid pH 11 producerat, tätt följt av det neutrala provet. 

Minst har blankprovet producerat och näst minst har behandlingen med lut vid pH 9 åstadkommit. 

Även i denna rötningsomgång har mängd metan per gram VS undersökts och redovisas i figur 13: 
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Figur 13 - Metan i mL per g VS för proven behandlade vid 140C. Redovisas med enkla standardavvikelser för att lättare 
se skillnader. 

Provet med kalk pH 11 har högst produktion per gram VS följt av det neutrala och minst produktion 

har lutprovet. Provet med behandlingen kalk vid pH 9 ligger aningen högt och i mitten återfinns båda 

proven behandlade med syra samt blankprovet. 

3.5 Sammanställning 
I tabell 5 redovisas samtliga värden med 95% konfidensintervall för att ge en jämförelse: 

Tabell 5 - Sammanställning av totala mängden biogas, metan, metanhalt och mL metan/g VS. Angett med 95% 
konfidensintervall. 

  Termisk förbehandling 70°C 

  Lut, NaOH Kalk, Ca(OH)2 Syra, H3PO4 Neutral 

  pH 11 pH 9 pH 11 pH 9 pH 2 pH 4   

Totalgas (mL) 558±91 537±51 532±78 487±34 548±90 568±74 528±92 

Metan (mL) 299±60 314±33 303±53 223±18 359±71 303±53 231±55 

Metanhalt (%) 53,7±13,9 58,5±8,2 57,1±13,1 45,8±4,9 65,5±16,8 53,3±11,6 43,8±13 

mL metan/g VS 43,0±8,6 45,0±4,7 43,4±7,7 31,9±2,6 51,3±10,1 43,2±7,5 32,7±7,9 

    Termisk förbehandling 140°C 

  Blank 
Lut, 

NaOH Kalk, Ca(OH)2 Syra, H3PO4 Neutral 

    pH 9 pH 11 pH 9 pH 2 pH 4   

Totalgas (mL) 358±59 413±97 817±217 592±203 381±74 421±139 782±261 

Metan (mL) 227±45 257±71 613±179 440±160 326±67 310±108 603±211 

Metanhalt (%) 63,4±16,4 62,1±22,6 75,1±29,7 74,4±37,2 85,5±24,2 73,6±35,3 77,1±37,3 

mL metan/g VS 37,6±7,5 29,7±8,3 70,9±20,7 51,5±18,7 38,2±7,9 35,9±12,5 70,4±24,7 
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Den totala biogasen har ökat för proven behandlade med kalk samt hos det neutrala provet efter en 

högre temperatur på värmebehandlingen, men har sjunkit för lut- och syraproven. Blankprovet har 

producerat minst biogas. 

Mängden metan har ökat för proven som behandlats med kalk och det neutrala provet. Proven 

behandlade med syra ligger ungefär lika oavsett temperatur på värmebehandlingen och provet med 

lut har sjunkit i produktion. Blankprovet har så gott som lägst produktion av metangas. 

Procentandelen metan av den totala biogasen är högre i alla proven efter värmebehandling vid 140C 

än hos motsvarande prov vid 70C och blankprovet befinner sig där emellan. 

När det gäller metan per gram VS har produktionen även här ökat för kalkproven och det neutrala 

provet vid 140C och sjunkit för både lutprovet och de syrabehandlade proven. Blankprovet har 

femte lägsta produktion.  



20 
 

4. Diskussion 
Utan att ha för mycket kunskap inom ämnet rötning vid projektets start togs beslut om vilka 

förbehandlingar som skulle undersökas. Efter en kort inläsning var de tre kemiska förbehandlingarna 

lut, kalk och syra de som verkade vara mest intressanta att titta närmre på. Det blev ett relativt brett 

spektrum av förbehandlingar, till skillnad från de artiklar som studerats som istället gjort 

djupdykningar inom enskilda förbehandlingsmetoder. Den breda ingången på detta projekt tillät då 

istället att jämföra förbehandlingsmetoderna med varandra och ge en översikt på skillnader dem 

emellan. 

Utifrån resultaten i tabell 5 på sidan 18 ses att en värmeförbehandling på 140C har gett en högre 

procenthalt metan för motsvarande förbehandlingar vid 70C. Enligt tabell 1 på sidan 5 skulle detta 

kunna förklaras med en större tillgänglighet till fetter och proteiner vid den varmare förbehandlingen 

då kolhydrater förväntas ge 50% metan, fetter 70% och proteiner 80%. Vid 70C ligger procenttalen 

mellan 44-65% metan och vid 140C ligger de mellan 62-85%. De högre värdena på % TS och % VS för 

värmebehandlat slam vid 140C i tabell 2 på sidan 11 bekräftar även detta. Blankprovet ligger på 63% 

metan vilket är relativt högt då det förväntades ge lägst metanproduktion av alla prover. Även 

mängden metan per gram VS låg högre än väntat (femte lägsta) för blankprovet. Detta är svårt att 

förklara, men det skulle kunna bero på att blankprovet gjordes i andra rötningsomgången med slam 

som kan ha fått förändrad sammansättning. Värdena för blankprovet kan också vara en ren 

tillfällighet med tanke på spridningen inom alla mätpunkter och skulle rötningen göras om behöver 

det inte ge samma resultat.  

En tanke om att förbehandlingarna med lut skulle ge högst utbyte av metan fanns till en början, men 

den försvann snabbt då syra visade mycket positiva resultat i metanproduktionen i första 

rötningsomgången. Där hade även kalkprovet vid pH 11 en god produktionsnivå som var relativt 

jämn med lutproven. Kalk är den enda kemiska förbehandlingsmetod som tillsammans med det 

neutrala provet gett bättre resultat vid värmebehandling på 140C. Absolut bäst metanproduktion 

har kalk vid pH 11 och 140C åstadkommit tätt följt av det neutrala provet vid 140C. Något som var 

oväntat var att både de lut- och syrabehandlade proven gav en sämre produktion av metan vid 140C 

än vid 70C. Eftersom mer organiskt material har frigjorts vid 140C behandling borde de ha 

producerat mer biogas än vad de gjorde. Mängden kemikalier som har tillsatts är heller inte så hög 

per liter slam (se tabell 4 sidan 12). Andelen lut i lut- och syraproven överskrider inte 10g/L (provet 

med mest lut uppgick till 7,2g/L) som tidigare har visat sig ha en inhiberande verkan på 

rötningsprocessen (se Bas på sidan 4). Möjligen kan giftiga organiska föreningar ha frigjorts vid 

kombinationen av hög värme och de kemiska förbehandlingarna och därmed inhiberat 

rötningsprocessen. Procenthalterna metan hos lut- och syraproven är fortfarande höga. En 

granskning av granatschemat i figur 9 på sidan 14 säger att det skulle kunna vara en slump att lut och 

syra har fått så mycket sämre biogasproduktion än kalkproven och det neutrala provet. Där syns att 

det är specifika prov som står för den höga biogasproduktionen, vilka drar upp medelvärdet. Skulle 

det bortses från dessa prov hade situationen varit en annan då de resterande proven för kalk och den 

neutrala ligger i jämn produktion av biogas med resterande prov i andra rötningsomgången. Detta 

kan även urskiljas i figur 12 och 13 på sidan 17 och 18 med de stora standardavvikelserna. Vid en 

upprepning av undersökningen skulle det alltså inte vara säkert att samma resultat skulle 

åstadkommas.  
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Med tanke på att pH-värdena har hållit sig stabila verkar processen inte ha hamnat ur fas och halten 

VFA verkar ha varit stabil. 

Vid båda rötningsomgångarna användes som sagt samma bioslam, det vill säga att det var 20 dagar 

äldre inför andra rötningen. Frågan är om detta har påverkat resultatet genom förändrade 

förutsättningar. Det har förvarats tillslutet, men det är kanske inget hinder för förändringar och för 

möjligheten att något kan ha levt och konsumerat där. 

Vad gäller förbättringar med undersökningen skulle en ny analys av TS och VS möjligen ha gjorts på 

bioslammet inför andra rötningsomgången. Detta för att kontrollera att förutsättningarna inte hade 

förändrats i för stor utsträckning. En bättre sönderdelning efter värmeförbehandlingen hade 

möjligen kunnat erhållas om kylningen därefter varit snabbare så att de sönderdelade molekylerna 

inte får någon chans att binda tillbaka. 

För att få en bättre insikt i vad som faktiskt har hänt i rötningen borde fler kemiska analyser ha gjorts 

på slammet (exempelvis COD, ammoniumhalt) för att kunna bedöma konditionen på det. Med tanke 

på den snäva tidsramen för rötningen hade det dock varit svårt att hinna med, men kan vara att 

tänka på till en vidare undersökning. Tanken från början var att göra en mer kemiskt inriktad analys, 

men rötningen visade sig vara en mycket komplicerad process. Utan fler kemiska analyser i 

kombination med svårfunnen fakta skulle det ha blivit för många antaganden. 

Något som skulle vara intressant att titta på vid en vidare undersökning är om resultatet skulle 

påverkas om slammen hade behandlats kemiskt innan termisk förbehandling följt av neutralisering. 

Sönderdelningen hade möjligtvis blivit bättre om baserna och syran hade fått verka under 

värmetillförsel. 

Felkällor 

Det uppstod lite problem med utrustningen vid mätning av den totala gasen då det inte tog stopp i 

sprutan även om aluminiumpåsen var tömd. Till en början misstänktes att aluminiumpåsarna läckte, 

men även när dessa bytts ut uppkom samma fenomen som tidigare. Istället misstänktes att 

kopplingarna mellan påsen och sprutan läckte, vilket även kan ha varit fallet. Även själva glassprutan 

verkade läcka då den sedan tidigare var trasig och tätad med tejp. Vid vilken tidpunkt den gick sönder 

är oklart, men då tejpen byttes ut mot silikon gick mätningarna bättre. 

5. Slutsats 
Sammanfattat kan sägas att förbehandling med kalk eller neutralt vid 140C ger en indikation för bäst 

metanproduktion. Dock är detta resultat väldigt osäkert med tanke på den stora spridningen mellan 

provens individuella biogasproduktion. Förbehandlingarna med lut och syra ger en sämre produktion 

av metan per gram VS vid 140C än vid 70C. Alla förbehandlingar inklusive de neutrala proven gav 

en större metanhalt i den producerade biogasen efter värmebehandling vid 140C. 
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