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Sammanfattning 

Totalt 80 % av världens energianvändning kommer från förbränning av fossila bränslen. 

Användningen tros också öka med tiden vilket skulle påverka den förstärkta 

växthuseffekten ytterligare. De ökade utsläppen av växthusgaser påverkar 

klimatförändringarna och är någonting som alla borde bidra till att minska. I Sverige är 

det mindre än 30 % av den totala energianvändningen som kommer från fossila 

bränslen. Det är dock inte tillräckligt för en hållbar utveckling.  

 

Tillverkningen av papper och massa förbrukar stora mängder vatten som senare måste 

renas för att kunna släppas ut. Vid reningen bildas slam som ofta förbränns. Istället för 

att förbränna slammet går det att ta till vara på energin genom att röta slammet och få ut 

biogas. Dock är det svårt att få detta ekonomiskt hållbart. Studier visar att med hjälp av 

förbehandling av bioslammet kan större mängder biogas produceras och därmed göra 

processen mer lönsam. Biogasen som bildas genom rötning kan sedan ersätta en viss del 

av de fossila bränslen som används i olika processteg i bruken och därmed föra pappers- 

och massaindustrin ett steg närmare ett hållbart koncept.  

 

Förbehandlingar som visats gynna biogasproduktionen är kombination av kemisk och 

termisk behandling som sönderdelar slammet innan rötningen. Då kan 

biogasproduktionen öka och mer fossila bränslen kan fasas ut.  

 

I studien behandlas bioslam kemiskt och termiskt innan rötning. De kemikalier som 

undersöktes var natriumhydroxid (NaOH), kaliumhydroxid (KOH) och 

kalciumhydroxid Ca(OH)2 som användes för att ge slammet pH 10 eller 12. De termiska 

förbehandlingarna utfördes i 100 °C respektive 140 °C. Som referenspunkter användes 

obehandlat slam och endast värmebehandlat slam. Bioslammet som användes hämtades 

på Stora Ensos bruk i Skoghall och det kommunala rötslammet från Fiskaretorpets 

reningsverk i Kristinehamn då de använder mesofil rötning.  

 

Rötningen har skett satsvis med hjälp av en AMPTS
2
 (ett analytiskt instrument för 

rötningsprocesser) i tre rötningsomgångar. Den förbehandling som gav allra mest 

metangas var NaOH pH 12 i 100 °C. Detta skedde i rötningsomgång två. I de andra 

rötningsomgångarna var det förbehandlingen med NaOH pH 12 i 140 °C respektive 

KOH pH 12 i 140 °C som genererade mest metangas. Vid jämförelse av de olika 

rötningsomgångarna användes rötning av cellulosa för respektive omgång som referens. 

Skillnaderna mellan de tre som producerade mest metangas var små. Förbehandling 

med pH 12 gav mer metangas än med pH 10. Förbehandlingar med NaOH producerade 

mer metangas vid 100°C än vid 140 °C, medan det motsatta gällde för 

förbehandlingarna med Ca(OH)2.  

 

 

      

  



   



Abstract 

A total of 80 % of the world’s energy use comes from fossil fuels, which causes 

emissions of greenhouse gases leading to climate change. In Sweden less than 30 % of 

the total energy use comes from fossil fuels. It must however, be decreased further to 

achieve a sustainable development. 

 

A large amount of water is used during the manufacturing of pulp and paper. The water 

has to be treated before reaching a recipient and during this purification process, sludge 

is left as a by-product. The sludge is usually incinerated, although it could also be used 

in an anaerobic digestion process to produce biogas. The method is difficult to make 

economically viable, but studies show that by pre-treatment of the sludge, larger 

amounts of biogas can be produced, which would make the process more profitable. 

Biogas produced by anaerobic digestion can replace fossil fuels in some processes at 

pulp and paper mills and therefore contribute to a smaller environmental footprint for 

this industry. 

 

Pre-treatments shown to promote the production of biogas are a combination of 

chemical and thermal treatment, which decomposes the sludge before digestion. The 

biogas production will then increase and more fossil fuels can be phased out. 

 

In this report, biosludge is treated chemically and thermally before digestion. The 

chemicals tested were sodium hydroxide, potassium hydroxide and calcium hydroxide, 

added until the sludge had a pH of 10 or 12. The thermal treatments tested were 100 °C 

and 140 °C. As references, untreated sludge and only heat treated sludge were used. The 

biosludge that was used was collected at Stora Enso CTMP-mill in Skoghall and the 

inoculum were collected from a municipal treatment plant.   

 

Digestion was done in batch with the help of an AMPTS
2
 in three digestion rounds. The 

pre-treatment that produced the most methane was 100 °C with NaOH at pH 12. This 

was in anaerobic digestion round two. In the other digestion rounds the best pre-

treatments were NaOH pH 12 at 140 °C and KOH pH 12 at 140 °C. When comparing 

the different rounds, a cellulose sample was used for each round as a reference. All 

chemical pre-treatments generated more methane at pH 12 than at pH 10. Pre-treatments 

with NaOH produced more methane gas at 100°C than at 140 °C, whereas the opposite 

was true for Ca(OH)2. 
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1. Inledning 

1.1 Introduktion 

Den förstärkta växthuseffekten är någonting som berör alla och beror främst på ökat 

utsläpp av koldioxid som kommer från förbränning av fossila bränslen. Världens 

energianvändning består till 80 % av fossila bränslen vilket också väntas öka med tiden 

(De Schamphelaire & Verstraete 2009). År 1990 låg de globala växthusgasutsläppen på 

38 miljarder ton koldioxidekvivalenter. År 2012 var det cirka 58 miljarder ton 

(Naturvårdsverket 2012a). I takt med att användningen av fossilt bränsle ökar, stiger 

mängden växthusgaser i atmosfären och klimatförändringar är ett faktum. I Sverige 

kommer ungefär 30 % av den totala energianvändningen från fossila bränslen. Trots att 

Sveriges användning är lägre totalt sett från världens fossilanvändning krävs 

förbättringar för att en hållbar utveckling ska vara möjlig (Naturvårdsverket 2015). I 

regeringens klimatproposition 2009 antogs en vision om att år 2050 ska Sverige ha en 

hållbar och resurseffektiv energiförsörjning. Det antogs även att det år 2050 inte ska 

vara något nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfärsen (Naturvårdsverket 2012a). 

 

Sverige ligger långt fram i utvecklingen och användning av biogas och hade år 2010 

229 anläggningar varav fem är industrier. Till stor del har detta möjliggjorts tack vare 

det statliga stöd som Naturvårdsverket fördelade ut under 1998-2008 som var en 

betydande drivkraft till satsningar på biogasproduktion. Nästan 200 biogasanläggningar 

som fått bidrag har årligen minskat utsläppen med 170 000 ton koldioxidekvivalenter 

från 2003-2010. Minskningen kan jämföras med det årliga utsläppet från 56 000 bilar 

(Naturvårdsverket 2012b). 

 

På senare tid har energipriser höjts och resursbesparingar ses ur ett nytt perspektiv. Nu 

ses avfall som en möjlighet till användbar energi genom omvandling istället för att 

slänga bort det (Sandberg 2012). I Sverige är årsproduktionen av biogas cirka 1,4 TWh 

och kartläggning av detta pekar på att siffran i alla fall kan öka och bli minst tio gånger 

så stor. Om potentialen som finns att utvinna biogas från cellulosarikt trämaterial tas 

hänsyn till väntas 59 TWh komma från skogsindustrins avfall. Tillsammans med den 

producerade biogasen från lantbruket och samhällets restprodukter förväntas 

biogasproduktionen vara 74 TWh årligen vilket täcker 90 % av energibehovet för 

vägtransporterna i Sverige (Naturvårdsverket 2012b). 

 

Vid förbränning av biogas bildas koldioxid, dock bidrar den inte till den förstärkta 

växthuseffekten. Anledningen till detta är att kolet i biogasen ändå skulle hamna i 

atmosfären då det finns bundet i växterna och skulle frigöras vid förmultning av det 

använda materialet. Kolet kommer från luftens koldioxid som växterna tar upp vid 

fotosyntesen och frigörs tillbaka till luften igen när biogas förbränns. Naturgas bildas på 

samma sätt men kolet i naturgasen har lagrats i flera miljontals år i fossila lager och är 

därför inte koldioxidneutralt (Naturvårdsverket 2012b).  

 

Pappers- och massaindustrin alstrar stora mängder avloppsvatten som måste renas innan 

det släpps ut till omgivningen. Detta för att vattnet som använts innehåller ämnen som 
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Figur 1.  Föreslagen process för slambehandling 

2. Primärrening 1. Avloppsvatten  3. Sekundärrening 

4. Förbehandling 5. Rötning 

naturen inte kan ta hand om eller kan få ett överskott av. Avloppsvattnet renas ofta i tre 

steg: mekanisk, biologisk och kemisk rening för att få bort oönskade ämnen från vattnet 

innan det släpps ut. Det som renats från vattnet bildar bland annat slam som ofta 

förbränns (Persson 2005). Produktionen av bioslam har sedan 1999 ökat vilket medfört 

att hanteringskostnaderna gjort likaså. Det finns olika sätt att behandla slam som 

producerats men vanligast är att det avvattnas och förbränns (Krogerus et al. 1999). 

Andra sätt att behandla slammet är att minska andelen slam genom att lufta dammarna 

ytterligare i det biologiska reningssteget, vilket är en energikrävande process. Det går 

även att producera biogas av det bildade slammet genom rötning. Produktion av biogas 

är lättare sagt än gjort då slammet består av bland annat träfiberrester som är svårrötat 

samt näringsfattigt. Det kan vara orsaken till att det inte utförs mer i pappers- och 

massaindustrin. För att göra det mer gynnsamt att röta det bildade bioslammet kan olika 

förbehandlingar användas som sönderdelar delar av slammet innan rötningen 

(Hagelqvist 2013; Sandberg 2012). Genom att förbehandla slammet innan det förs in i 

rötkammaren kan metanutbytet ökas vilket skulle öka den ekonomiska lönsamheten. 

Den producerade biogasen kan sedan ersätta en del av det fossila bränslet som används i 

vissa processteg och pappersbruk kan därmed minska sin påverkan på miljön.  

1.2 Syfte och mål 

Syftet med studien är att undersöka om metangasen som kan genereras vid rötning av 

slam från pappers- och massabruk kan ersätta fossila bränslen i dess processteg. Detta 

för att utnyttja resurser som annars skulle gå till spillo. 

 

Målet med projektet är att ta reda på vilken kombination av termisk förbehandling och 

kemisk förbehandling som genererar mest metangas vid mesofil rötning av bioslam från 

ett CTMP-pappersbruk. 

2. Bakgrund 

I Sverige är vattenanvändningen i pappers- och massaindustrin 505 miljoner m
3
 vatten 

per år. Vattnet hämtas vanligtvis från en stor sjö eller vattendrag nära industriområdet. 

Innan vattnet släpps ut i recipienten är det viktigt att det renas ordentligt så det använda 

vattnet inte skadar omgivningen (Hagelqvist 2013). Vid rening av vattnet bildas slam 

som inte får deponeras utan måste tas omhand sedan 2001 enligt SFS 2001:512 

Förordning om deponering av avfall (SFS 2001). Idag tas stor del av det 

skogsindustriella slammet omhand genom förbränning men det finns andra sätt att ta 

tillvara på slammet, exempelvis genom rötning (Persson 2005). Rötning är ett sätt att 

förhindra deponering av det bildade slammet. Av detta får man även biogas som kan 

minska och eventuellt ersätta användning av fossilt bränsle vid processtegen i 

pappersbruk. I figur 1 ses en föreslagen process för slambehandling. 
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2.1 Ämnen i pappers-och massaindustrins avloppsvatten 

Steg 1 i figur 1 är när avloppsvattnet kommer in i reningsverket. De ämnen som finns i 

trä innan reningsprocessen finns också till viss del i utsläppen från det. I pappers- och 

massaindustrin är de vanligaste råvarorna gran, tall och björk. De olika träslagen är 

ganska lika uppbyggna med ca 25 % lignin, ca 70 % kolhydrater, ca 2,8 % 

extraktivämnen och ca 0,8 % andra ämnen. Uppbyggnaden av trä beror på vad det är för 

sorts trä och de nämnda värdena är ett medeltal mellan gran, tall och björk. Ämnena 

som finns i avloppsvattnet från pappers- och massaindustrin kan delas in i fyra grupper: 

lignin, kolhydrater, extraktivämnen och acetat. Acetat har inte någon allmän påverkan 

förutom syrebehovet när de sönderdelas till koldioxid (Sandberg 2012).  

2.1.1 Lignin 

Lignin fungerar som lim mellan träfibrerna och är en amorf förening d.v.s. övergår till 

flytande form vid höga temperaturer utan exakt smältpunkt. Lignin är uppbyggt av 

fenylpropanstrukturer med olika aktiva grupper vilket gör den till en stor och 

komplicerad molekyl som kan väga alltifrån 20 000 och 1 000 000 g/mol. Det finns 

ingen bestämd ordning mellan grupperna och uppbyggnaden kan variera mellan olika 

träslag. Vid pappers- och massaprocessen avskiljs ligninet från träfibrerna och förbränns 

i sodapannan. Ligninet som avskiljs vid blekningen hamnar i avloppsvattnet och på 

grund av dess stora molekyluppbyggnad är det inte biologiskt nedbrytbart (Sandberg 

2012).   

2.1.2 Kolhydrater 

En lång kedja av glukosmonomer kallas cellulosa och en molekyl cellulosa kan bestå av 

upp till 10 000 glukosenheter. Trä består av ca 40,9 % cellulosa. Kombinationer av flera 

sockerarter som ibland har 12 grenar kallas hemicellulosa och är besläktat med 

cellulosa. Ca 29,7 % av trä består av hemicellulosa. Det är de två beståndsdelarna, 

hemicellulosa och cellulosa, som bygger upp fibrerna i träden. Massaframställningens 

procedur går ut på att avskilja fibrerna från resten av trämaterialet (Sandberg 2012). 

I utflödet påträffas ändå små delar av hemicellulosa och cellulosa vilka är uppdelade i 

olika grupper av kolhydrater. Det påträffas större mängder hemicellulosa i 

avloppsvattnet än cellulosa då hemicellulosa är mindre resistent mot kemiska 

massaprocesser. Kolhydraterna som når reningsverket är biologiskt nedbrytbara och 

ogiftiga. De bidrar endast till ökad COD-belastning och därmed ökad syreförbrukning 

(Sandberg 2012; Persson 2005).  

2.1.3 Extraktivämnen 

Extraktivämnen har fått sitt namn från att de är den delen av trä som löser sig i pH-

neutrala organiska lösningsmedel. Vid massa- och blekningsprocessen förtvålar sig 

vissa av ämnena och blir vattenlösliga medan andra bildar miceller som gör att de kan 

fästa på andra partiklar och därmed hamna i utsläppet (Sandberg 2012). 
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Trä innehåller olika saker som det kan utvinna och använda, till exempel reserv av 

näringsämnen, hormoner samt skydd mot insekter och bakterier. De olika träslagens 

sammansättning av extraktivämnen varierar. Det finns exempelvis inte hartsyror i lövträ 

så som det finns i barrträ. Extraktivämnen är en grupp lipofila ämnen, ämnen som är 

lättlösliga i fett, till exempel fettsyror och hartsyror. Av extraktivämnena är hartsyror de 

som hittas i högst koncentration. De är kända för att vara giftiga för vattenlevande 

organismer och kan ansamlas i fettrika organ som levern. Om det finns hartsyror över 

20 mg/l kan det hämma metanbildningen i rötningsprocessen (Sandberg 2012; 

Baroutian et al. 2013).  

2.2 Reningssteg 

Även reningsprocessen och vilka reningssteg som används på bruket påverkar vad 

bioslammet består av. Vattnet som används i skogsindustrin genomgår olika reningssteg 

som förenklat kan delas in i två steg: primärrening och sekundärrening. I 

primärreningen, steg 2 i figur 1, avskiljs slam från vattnet. Slammet förs vidare till 

avvattning och vattnet vidare till sekundärreningen (Hagelqvist 2013). Vanligt vid 

pappers- och massaindustrin är ett förtjockningssteg som slammet genomgår innan det 

avvattnas. Vid torkning och förbränning av slam (vilket är vanligt) önskas hög torrhalt 

och om slammet ska vara självgående bör torrsubstanshalten vara 30-35 % (Persson 

2005).  

Den sekundära reningen behandlar vattnet biologiskt, kemiskt eller i en kombination av 

de båda, se steg 3 i figur 1. Vanligtvis används biologisk rening, främst med 

aktivslamprocess och luftade dammar vars principer går ut på att mikroorganismerna 

ska förbruka de organiska restprodukterna. För att de nämnda reningsstegen ska fungera 

så bra som möjligt är det viktigt att mikroorganismerna har tillgång till näring och syre 

vilket fås genom god omrörning i bassängerna. När mikroorganismerna arbetar med att 

bryta ner de organiska restprodukterna blir biprodukterna koldioxid och vatten 

(Hagelqvist 2013). Vilka mikroorganismer som finns i slammet varierar helt beroende 

på vad det är för miljö i vattnet. Mikroorganismernas uppgift är att ge biomassan bättre 

sedimenteringsegenskaper som fås via högre densitet genom att förbruka bakterierna i 

vattnet (Sandberg 2012). Det är i sekundärreningen bioslammet bildas (Hagelqvist 

2013). 

2.3 Förbehandlingar av bioslam 

Det har visats vara lönsamt att förbehandla bioslammet innan det förs in i rötkammaren 

då cellväggarna redan har sönderdelats i förbehandlingen och mer energi kan gå åt att 

röta slammet istället för att först sönderdela det. Förbehandling av bioslammet är steg 4 

i figur 1. De stora organiska föreningarnas sönderdelning påverkas av nedbrytning av 

stora molekyler och hur tillgängliga partiklarna är. Genom att göra en trivsam miljö för 

organismerna kan produktionen av de enzymer som bryter ner stora molekyler påskynda 

processen (Davidsson et al. 2008).  
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2.3.1 Termisk förbehandling 

Till en början användes termisk behandling som en förbättring av avvattning. Senare har 

termisk behandling börjat användas som en förbehandling till rötningsprocesser för att 

öka metangasproduktionen. Förbehandlingen kan även användas som ett sätt att 

hygienisera slammet då patogener inte klarar av höga temperaturer. Den termiska 

förbehandlingen sönderdelar de cellväggar som står i vägen för den biologiska 

nedbrytningen av cellinnehållet. Cellmembranet bryts ner vid upphettning vilket då 

frigör det vattenlösliga cellinnehållet som leder till en ökning av löst organiskt material i 

slammet. Undersökningar har visat att det är lättare att bryta ner kolhydrater än 

proteiner och fett (Davidsson et al. 2008).  

 

Höga temperaturer, över 100 °C, har visats påverka sönderdelningen av slammet 

positivt.  Slammet sönderdelas av upphettningen och organiskt material blir tillgängligt 

(Li och Noike 1992; Müller 2001; Kim et al. 2003; Kopplow et al. 2004 refererade i 

Davidsson et al. 2008). Med höga temperaturer ökar energiåtgången vilket gjort det 

intressant att utreda termisk sönderdelning även vid temperaturer under 100 °C. Det 

som framgick var att förbehandling under 100 °C har en betydande effekt för rötningen 

(Wang et al. 1997; Barjenbruch och Kopplow 2003; Skiadas et al. 2005 refererade i 

Davidsson et al. 2008). En undersökning har utförts av Barlindhaug och Ødegaard 

(1996) där bland annat pH och temperarur undersöktes. Det visades att hög temperatur 

har störst påverkan på slammet och att den höga temperaturen ökar mängden COD 

(Chemical Oxygen Demand, mängd syre som krävs för fullständig oxidering av 

organiskt material) som löses i slammet. Att tillsätta en syra för att sänka pH visades 

vara av störst betydelse vid sönderdelning i låga temperaturer. Det fastställdes att 

slammets sammansättning innan förbehandling har stor betydelse för hur hydrolysen 

fungerar med de olika slamtyperna (Barlindhaug & Ødegaard 1996 refererade i 

Davidsson et al. 2008). 

 

Liknande resultat erhölls också vid en annan undersökning av Li och Noike (1992), som 

visar att förbehandlingar i temperaturer upp till 170 °C ger ökad nedbrytning av 

organiskt material och ökad metanbildning vid rötning till dubbelt så mycket jämfört 

med obehandlat slam. Man kunde även se att ju högre temperatur desto större var 

mängden löst COD. Samtidigt fastställdes att vid temperaturer över 170 °C bildades en 

del svårnedbrytbara ämnen (Li & Noike 1992 refererade i Davidsson et al. 2008). 

2.3.2 Kemisk förbehandling 

Kemisk förbehandling används för att bryta cellväggarna och frigöra det organiska 

innehållet så det lättare kan brytas ner i rötningsprocessen. Det genomförs genom att 

tillsätta en stark syra eller oxidationsmedel (Davidsson et al. 2008). Den kemiska 

förening som används till detta är i de flesta fall natriumhydroxid (NaOH), men det är 

också vanligt att kaliumhydroxid (KOH), ozon (O3), kalciumhydroxid (Ca(OH)2), 

väteperoxid (H2O2), magnesiumhydroxid (MgOH2) och olika syror används. 

Fortsättningsvis betecknas kalciumhydroxid som CaOH. 

 

En studie av Kim et al. (2003) utfördes för att utreda de olika effekterna vid tillsats av 

olika basiska ämnen vid pH 12 (KOH, NaOH, CaOH och MgOH2) där natriumhydroxid 
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och kaliumhydroxid blev de som gav störst effekt på löst COD. Sedan utfördes fler 

försök med natriumhydroxid och ökat pH vilket visade att metangasgenereringen blev 

bättre ju högre tillsats upp till 7 g/l där löst COD var högst. Vid tillsats av mer än det 

blev ökningen av COD svagare i slamtyperna (Kim et al. 2003 refererade i Davidsson et 

al. 2008). 

 

Tillsammans med föregående studie av Kim et al. (2003) och en studie utförd av Penaud 

et al. (1999) konstaterades det, i båda fallen, att monohydroxider ger mer löst COD än 

dihydroxider. Orsaken till detta förklaras vara att dihydroxiderna inte klarat av att lösas 

upp lika mycket som monohydroxiderna. I den senare studien (Penaud et al. 2003) 

fastställdes att vid NaOH-tillsatts över 10 g/l slam bildades svårnedbrytbara föreningar 

vilket hämmade nedbrytningen vid anaeroba förhållanden (Kim et al. 2003; Penaud et 

al. 1999 refererade i Davidsson et al. 2008). 

2.3.3 Termokemisk förbehandling 

Undersökningar visar att en kombination av kemisk och termisk förbehandling kan ge 

goda resultat för metangasproduktionen. Då krävs inte lika höga temperaturer i det 

termiska steget som när det endast görs termisk hydrolys. Studier visar att lösligheten 

hos slam ökar både vid höga och låga temperaturer i kombination med tillsats av syra 

(Weemaes & Verstraete 1998 refererade i Davidsson et al. 2008).  

 

En studie gjord av Tanaka et al. (1997) har behandlat två olika sorters slam där termisk, 

kemisk och termokemisk förbehandling studerats. Den termokemiska behandlingen 

utfördes i 130 ºC i 5 minuter med en tillsats på 0,3 NaOH/g VSS och var den som 

producerade mest metangas för båda slamtyperna (Tanaka et al. 1997 refererade i 

Davidsson et al. 2008). 

 

Vlyssides och Karlis (2004) undersökning visade att förbehandling vid låga 

temperaturer och låga pH ger mest metangasproduktion vid rötning. Tillsatser av 

basiska ämnen tillsammans med värmetillförsel har studerats med skiftande påverkan på 

slammets nedbrytning (Vlyssides & Karlis 2004 refererade i Davidsson et al. 2008).  

En studie av termokemisk förbehandling gjordes på Karlstads universitet där bioslam 

förbehandlades med olika kemikalier och i olika temperaturer. Kemikalierna som 

undersöktes var NaOH (pH 9 och 11), CaOH (pH 9 och 11) och H3PO4 (pH 2 och 4). 

De termiska förbehandlingarna var 70 °C respektive 140 °C. De prover som 

behandlades i 70 °C var sämre än de behandlade i 140 °C. Förbehandling som 

genererade mest metangas vid rötning var 140 °C med CaOH pH 11 (Montelius 2014).  

2.4 Rötning 

Rötning är steg 5 i figur 1 som visar föreslagen process för slambehandling. Vid 

biogasproduktion tillsätts organiskt material som kallas substrat. För att metanogenerna 

(bakterierna) i den anaeroba processen ska trivas är det viktigt att det finns 

näringsämnen som kol, fosfor, kväve och vitaminer (Carlsson & Uldahl 2009; 

Kayhanian 1999).  I rötningen är det två sorters metanogener som arbetar för att bilda 

metangas: hydrogenotrofa- och acetickastiska metanogener. I rötningsprocessen är det 
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dessa bakterier som är minst resistenta mot förrändringar som till exempel allt för höga 

halter av VFA (volatile fatty acids, flyktiga fettsyror). Det är viktigt att metanogenernas 

VFA-förbrukning förhåller sig till acetogenernas för att pH inte ska sjunka och hämma 

rötningsprocessen. Hydrogenotroferna står för 70 % av metangasproduktionen och de 

arbetar med koldioxid och väte för att producera metan och koldioxid, se steg 5 i figur 

2. Den andra sortens metanogener, de acetickastiska, står för resterande 30 % av 

metanbildandet och producerar endast metan enligt Kayhanian (1999) och visas i steg 4 

i figur 2.  

Förhållandet mellan kol och kväve (C/N-kvoten) är betydelsefull för 

mikroorganismernas cellomvandling genom att kolet verkar som organismernas 

energikälla och kvävehalten bestämmer hastigheten på deras tillväxt.  Om C/N- kvoten 

är lägre än 15 är det ett överskott av kväve i förhållande till mängden kol. Det finns då 

risk för att mikroorganismerna lagrar ammonium vilket kan ha en giftig påverkan på 

dem. Om C/N-kvoten är högre är 30 och det är begränsad mängd kväve tar det längre 

tid för mikroorganismerna att behandla det organiska materialet (Carlsson & Uldahl 

2009). 

Hydrolys kan ske på tre olika sätt: aerobt, anaerobt och i anoxa förhållanden (Davidsson 

et al. 2008). Den här studien behandlar anaerob hydrolys. Organiskt material som bryts 

ner via anaerob nedbrytning sker i syrefria förhållanden och genom fyra steg: hydrolys, 

syrabildning, acetatbildning och metanbildning. I figur 2 visas de olika stegen med 

början i en hydrolys (Davidsson et al. 2008).  

 
Figur 2.  Nedbrytning av organiskt material vid anaeroba förhållanden i fem steg 

2. Syrabildning 

4. Aceticlasisk                                 

mimetanbildning 

1. Hydrolys 

Mellanprodukter 

Alkoholer och VFA 

 CH4,CO2 

Acetat H4, CO2 

Lösliga organiska föreningar 

  Aminisyror       Socker        Fettsyror 

Partikulärt organiskt material 

Protein            Kolhydrat             Fett 

3. Acetatbildning 

5. Hydrogenotrof   

mimetanbildning 
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Steg 1. Större organiska föreningar bryts ner till mindre organiska föreningar med hjälp 

av extracellulära hydrolytiska enzymer. Då det organiska materialet ofta påträffas i form 

av partiklar är det hydrolytiska steget vanligtvis det steg som är hastighetsbegränsande.  

Steg 2. Det behandlade materialet från steg 1 används i steg 2 (syrabildningssteget) för 

att producera väte, koldioxid och flyktiga fettsyror vilket kan ske tack vare anaeroba 

oxiderande organismer eller fermenterade bakterier.  

Steg 3. Acetatbildning, fettsyror bryts ned till acetat, väte och koldioxid.  

Steg 4 och 5. Bakterierna i steg 4 och 5 tar vara på de bildade ämnena från steg 2 och 3 

och bildar metan samt koldioxid.  

2.4.1 Uppehållstid 

SRT (Solids Retention Time) är uppehållstiden för slammet i rötkammaren. HRT 

(Hydraulic Retention Time) är vätskans uppehållstid i rötkammaren (Appels et al. 

2008). Biogasprocessens uppehållstid är oftast mellan 10-25 dygn. Under den tiden 

bryter miksroorganismerna ner det organiska material och bildar metangas (Jarvis & 

Schnürer 2009). 

2.4.2 Rötningstemperatur 

Rötning sker mesofilt i 37 °C och termofilt i 55 °C. Vid dessa temperaturer trivs de 

arbetande organismerna som bäst. Den termofila rötningsprocessen går nästan dubbelt 

så snabbt som mesofil rötning, dock är rötningsprocessen vid mesofila förhållanden mer 

stabil. Den mesofila rötningsproceduren är därmed mer motståndskraftig mot 

temperaturväxlingar och ämnen som kan störa processen än vad termofil rötning är. 

Nackdelen med att använda mesofil rötning är att det krävs större volymer och längre 

tidsperioder (Biogasportalen 2015; Bioenergiportalen 2012).  

2.4.3 pH 

Mikroorganismerna som behandlar slammet har olika komfortzoner och bland annat pH 

är en avgörande faktor för att processen ska fungera. Metanogenerna som arbetar i 

hydrolysen trivs bäst när pH är 6,5-7,2 (Appels et al. 2008). Bäst fungerar den anaeroba 

nedbrytningsprocessen när pH är 6,5-7,5, en ganska neutral miljö för bakterierna. Långa 

kedjor av fettsyror kan produceras om substratet som matas in i rötkammaren innehåller 

för mycket fett vilket (om det inte tas om hand i tid) resulterar i sjunkande pH (Carlsson 

& Uldahl 2009). Om pH sjunker under trivselnivån kan det bero på att mängden 

organiska syror har ökat i rötkammaren (Inger 1997). För att bevara jämt pH krävs 

förhållandevis hög alkalinitet, dock inte för hög då det kan leda till att mer ammonium 

frigörs och hämmar metanbildarna. Ju högre alkalinitet desto bättre buffertförmåga har 

processen. Om det istället blir för låg alkalinitet kan det tyda på att VFA-produktionen 

är för hög i förhållande till metanbildningen. Låg alkalinitet är vanligt förekommande 

när processen startar upp, vid överbelastning, om mikroorganismerna utsätts för 

aktivitetshämmande ämnen samt vid temperaturförrändringar (Jarvis & Schnürer 2009).  
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2.4.4 Ammonium 

Nedbrytningsprocessen för alla sorters proteiner bildar ammonium/ammoniak. 

Ammoniak påverkar organismer i rötningsprocessen och för höga mängder kan leda till 

att det metangasproducerande steget går långsammare. Det medför att halten fettsyror 

ökar vilket i sin tur leder till en pH-sänkning. Om pH och temperaturen ökar gör också 

halten av ammoniak i förhållande till ammonium det. Detta gör det svårt att avgöra om 

det är att pH och temperaturökningen som orsakar att processen går långsammare eller 

om det är för höga mängder av ammonium som bildat fettsyror (Jarvis & Schnürer 

2009).    

När fettsyrahalten ökar brukar även kvävehalten öka. En kvävehaltsökning leder till 

ökad mängd ammonium som i sin tur hämmar produktionen av metangas. Alltså: ökad 

fettsyrahalt leder oftast till minskad metangasproduktion. Processen kan anpassa sig om 

ammoniumkvävehalten successivt ökar och mikroorganismerna får lite tid att anpassa 

sig. Dock finns det en gräns för hur mycket förändringar de tål, till exempel när 

fettsyrorna börjar ansamlas (Jarvis & Schnürer 2009).   

2.5 Rötrest 

Efter rötning bildas rötrester, rötslam, som innehåller den näring som fanns när slammet 

fördes in i rötkammaren. Vad rötslammet består av beror på vad som förts in i 

rötkammaren, uppehållstiden i rötkammaren och vilken typ av biogasprocess som 

använts. Rötslammets vattenhalt är ofta hög vilket kräver avvattning innan det sprids. 

Dock finns det begränsningar när det gäller spridningen då slammet kan innehålla 

tungmetaller, läkemedel, sjukdomsrelaterade mikroorganismer, bekämpningsmedel. 

Därför används 20 % av rötslammet till jordbruksmark och resterande del används som 

täckningsmaterial på deponier, som anläggningsjord vid vägbyggen eller till golfbanor.  

Organiskt material bryts ner i bioprocessen vilket betyder att växtnäringen i substratet 

blir mer lättåtkomligt (Granström 2014; Biogasportalen 2014). 
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3. Metod 

3.1 Val av förbehandlingar 

Då det har visats vara gynnsamt att förbehandla slammet i temperaturer över 100 °C 

valdes en temperatur över det (Li och Noike 1992; Müller 2001; Kim et al. 2003; 

Kopplow et al. 2004 refererade i Davidsson et al. 2008). De termiska förbehandlingarna 

valdes utifrån att det finns tillgång till 3 bars ångtryck på bruket (Stora Enso Nymölla 

Bruk 2009 refererad i Jonsson et al. 2011), vilket ger en temperatur runt 140 °C. Det har 

också visats vara bra att förbehandla slammet vid lägre temperaturer vid termokemisk 

hydrolys, därför valdes även 100 °C (Wang et al. 1997; Barjenbruch och Kopplow 

2003; Skiadas et al. 2005 refererade i Davidsson et al. 2008). 

I tidigare studier (Kim et al. 2003; Penaud et al. 1999) har det framkommit att 

natriumhydroxid och kaliumhydroxid ofta varit de bästa förbehandlingarna vid kemisk 

hydrolys, därför valdes de båda som kemisk tillsats. Enligt Montelius (2014) var 

kalciumhydroxid den kemiska förbehandling som genererade mest metangas. Slammet 

som användes i den studien användes var från samma ställe som slammet i den här 

studien, vilket medförde detta som ytterligare ett val av kemisk förbehandling.  

Prismässigt skiljer sig de kemikalier som använts i förbehandlingarna åt. I juni 2016 var 

priserna på natriumhydroxid 15,8 kr/kg, kaliumhydroxid 44,8 kr/kg och 

kalciumhydroxid 9,9 kr/kg (Ytteknik QP
3
 u.å.). 

3.2 Utförande 

Experimentet utfördes i tre rötningsomgångar och totalt tio olika förbehandlingar. 

Rötningen skedde satsvis under mesofila förhållanden (37 °C) i en AMPTS
2
, se avsnitt 

3.2.1, och fick pågå i cirka 20 dygn eller tills metangasgenereringen planat ut. De olika 

förbehandlingarna på slammet undersöktes i triplikat för att säkerhetsställa resultatet. 

För varje rötningsomgång var det tre flaskor med endast ymp för att se hur mycket 

metangas endast ympen genererade. Som ymp användes rötat kommunalt avloppsslam 

från en mesofil anläggning. För varje rötningsomgång var det en flaska med cellulosa 

för att kontrollera hur processen fungerade. Ett blankprov med obehandlat slam och ett 

prov med endast 140-gradigt värmebehandlat slam användes i första rötningsomgången 

för att ha en referenspunkt. De kemiska förbehandlingarna utfördes först för att sedan 

termiskt behandla slammet i 80 min. Temperaturen på slammet mättes inte under 

värmebehandlingen men det har visats att 50-100 g träspån vid värmebehandling i den 

utrustning som användes nådde den önskade temperaturen 100 °C efter 30 minuter 

(Granström 2012), vilket betyder att slammet haft tid att nå och uppehålla sig i den 

valda temperaturen.   

Bioslam hämtades från Stora Enso Skoghalls bruk som tillverkar CTMP 

(kemitermomekanisk massa). Till de två första rötningsomgångarna användes bioslam 

hämtat den 18/2-16; till det tredje rötningsförsöket hämtades nytt bioslam den 14/4-16. 

Bioslammet förvarades i en kyl mellan de två första rötningsomgångarna. Det 

kommunala slammet hämtades från Fiskaretorpets reningsverk i Kristinehamn då de 
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använder mesofil rötningsprocess liksom denna studie gjort. Ympen hämtades färskt 

inför varje rötningsomgång och stod i ett värmeskåp med 37 °C i cirka 6 dygn och 

avgasades innan rötning. 

Den termiska förbehandlingen utfördes med hjälp av autoklaver i ett förvärmt oljebad. 

En autoklav är en cylinderformad metallbehållare designad för att klara av det tryck 

som uppstår i samband med uppvärmningen se figur 3. 

 

Figur 3.  En autoklav som slammet hälls i där locket försluts innan autoklaven placeras i 

oljevärmebadet 

När autoklaverna fyllts med slammet som skulle behandlas återslöts autoklaven och 

placerades i en roterande anordning i oljebadet. Efter 80 minuter kyldes autoklaverna i 

ett vattenbad, sedan togs prover på det färdigbehandlade slammet. De förbehandlade 

slammen från omgång 2 ses i figur 4. 
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Figur 4.  När förbehandlingarna för rötningsomgång 2 var färdigbehandlade. Från vänster ses 

värmebehandlat slam i 100 °C CaOH pH 10, CaOH pH 12, NaOH pH 10 och NaOH pH 12 

När förbehandling av de olika proverna var klara mättes pH, TS, VS, TSS, 

ammoniumhalt och VFA (organiska syror). För att säkerställa metoden utfördes triplikat 

prover på TS, VS och TSS som visade en standaravvikelse på ±0,002, 0,001 och 0,1 för 

respektive prover. Ammonium och VFA mättes med hjälp av Hach Langes färdiga 

kyvettester för respektive ämne och lästes av i en spektofotometer.  

För ammonium-mätning användes Hach Lange LCK 303 med gränsvärden är 2-47 mg/l 

NH4-N och 2,5-60,0 mg/l NH4 samt Hach Lange LCK 304 med gränsvärden 0,015-2 

mg/l NH4-N och 0,02-2,50 mg/l NH4 med konfidensintervall 95 % säkerhet på ±0,8 

mg/l respektive 0,012 mg/l (Hach 2013a; Hach 2013b).  

Vid mätning av VFA användes Organic acids Hach Lange LCK 365 med gränsvärde 

50-2500 mg/l CH3COOH och 5-3600 mg/l C3H7COOH samt ett konfidensintervall 95 % 

säkerhet på ±44,1 mg/l (Hach 2013c). 

För att kunna mäta VFA och ammoniumhalten filtrerades proverna. I figur 5 ses de 

olika behandlade slammen och ymp filtrerat inför omgång 1. Vissa av proverna behövde 

spädas 1/20 (prov/destillerat vatten) för att vid avläsning hamna inom gränsvärdena.  
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Figur 5.  De filtrerade proverna efter första förbehandlingen i 140 °C. Från vänster ses endast 

värmebehandlat slam, 140 °C NaOH pH 10, 140 °C NaOH pH 12, obehandlat slam och sist ymp 1. 

Ett provs torrsubstans (TS) visar hur mycket av provet som innehåller vätska vilket togs 

fram genom att hälla en viss mängd prov (𝑚 𝑠𝑙𝑎𝑚) i en vägd aluminiumform (𝑚𝑓𝑜𝑟𝑚) 

(Carlsson & Uldahl, 2009). Därefter placeras formen i en 103-gradig ugn i 24 timmar så 

all fukt från proverna förångades. Formen vägdes efter 24 timmar (𝑚103°𝐶). TS 

beräknades enligt 1. 

𝑇𝑆 [%] =
𝑚103°𝐶 − 𝑚𝑓𝑜𝑟𝑚

𝑚𝑠𝑙𝑎𝑚  − 𝑚𝑓𝑜𝑟𝑚
    (1) 

För att sedan mäta provets organiska innehåll (VS) placeras samma form i en 550-

gradig ugn i 20 minuter för att sedan väga formen igen (𝑚550°𝐶). Det är dock viktigt att 

poängtera att det inte är säkert att allt organsikt material kan brytas ner då det beror på 

substratets sammansättning (Carlsson & Uldahl, 2009). VS beräknades enligt 2. 

𝑉𝑆 [%] =
𝑚103°𝐶 − 𝑚550°𝐶

𝑚𝑠𝑙𝑎𝑚− 𝑚𝑓𝑜𝑟𝑚
    (2) 

TSS (total suspended solids) togs fram genom att filtrera en viss mängd prov genom ett 

filter (𝑚𝑓𝑖𝑙𝑡𝑒𝑟) och är det partikulära materialet som finns i slammet enligt standard SS-

EN 872:2005.  Filtret som provet filtrerades genom placerades i en aluminiumform som 

sedan ställdes i en 103-gradig ugn i 24 h. Det som fastnade i filtret och ej förångades i 

ugnen är de suspenderade ämnena som fanns i provet. TSS beräknades enligt 3. 

              𝑇𝑆𝑆 [𝑔 𝑆Ä/𝑔 𝑠𝑙𝑎𝑚]  =
𝑚103°𝐶 − (𝑚𝑓𝑜𝑟𝑚 + 𝑚𝑓𝑖𝑙𝑡𝑒𝑟)

𝑚𝑠𝑙𝑎𝑚
∗ 1000                   (3) 

3.2.1 Rötning 

Utrustningen som användes för de tre rötningsomgångarna var Bioprocess Control 

AMPTS
2
 (Automatic Methane Potential Test System) se figur 6. Försöken monterades 

och startades enligt tillhörande manual. Till vänster ses modul 1 som har 15 flaskor 
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stående i ett 37-gradigt vattenbad. Varje flaska agerar som en enskild rötkammare och 

innehåller uträknad mängd substrat och ymp som tillsammas har volymen 400 ml, se 

avsnitt 3.2.2. I varje flaska är det en omrörare som är inställd på att röra om och vara 

stilla med enminutsintervaller. Gasen som producerades i flaskorna transporterades 

vidare genom plastslangar till modul 2 som har en burk tillhörande varje flaska i modul 

1. Burkarna innehåller en NaOH-blandning som fungerar som CO2-fixerare. Vidare till 

modul 3 transporteras endast metangas då CO2 ”fångats upp” i modul 2. Den tredje 

modulen mäter av mängden producerad metangas från respektive flaska. Till modul 3 är 

en dator inkopplad som registrerar genererad metangas från respektive flaska. 

 

Figur 6.  AMPTS
2
 modul 1, 2 och 3 

För att kunna jämföra de olika rötningsomgångarna med varandra användes cellulosa 

som en intern standard. Det innebär att substratens metangasproduktion i varje 

rötningsomgång relaterades till metanproduktionen från flaskan med cellulosa som 

substrat. 

3.2.2 Rötningsomgång 1 

Första rötningsomgången utfördes med ett blankprov och ett prov som endast termiskt 

förbehandlats i 140 °C som referenser. Under första rötningsomgången behandlades 

slammet med natriumhydroxid till pH 10 och 12 samt med termisk förbehandling i 

140 °C. Innan den termiska behandlingen tillsattes 3M natriumhydroxid till 400 ml 

slam/prov, ett till pH 10 och ett till pH 12. Därefter värmebehandlades slammet i 140 °C 

i 80 minuter. Slammet behandlat med NaOH pH 12 och ympen späddes 1/20 innan 

tillsats till Hach Langes kyvettester resterande slam var outspädda. Samtliga VFA-

prover var outspädda innan tillsats till kyvettesterna. För det NaOH pH 12-behandlade 

slammet, obehandlade slammet och ympen mättes ammoniummängden med Hach 

Lange LCK 304, resterande prov med Hach Lange LCK 303. Antal flaskor och dess 

totala innehåll presenteras i tabell 1. Samtliga parametrar är avlästa efter 

förbehandlingarna.  

1. 3. 2. 
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Tabell 1.  Första rötningsomgångens flaskfördelning och dess sammansättning efter 

förbehandlingarna 

Antal 

flaskor 

Substrat NH4 

[mg/l] 

VFA 

[mg/l] 

pH TS 

[%] 

VS 

[%] 

TSS              

[g SÄ/l slam] 

3 Ymp 289 - 7,33 2,69 1,63 27,70 

1 Cellulosa - - - - - - 

2 Obehandlat 

slam 

1,10 374 6,55 3,05 2,69 25,50 

3 Slam 140 °C 31,80 1271 6,11 3,04 2,68 20,95 

3 Slam 140 °C 

NaOH pH10 

32,20 2182 7,20 3,10 2,56 17,30 

3 Slam 140 °C 

NaOH pH12 

92,80 2212 8,61 3,21 2,09 25,15 

Andelen substrat (cellulosa/slam) och ymp i varje flaska beräknades med det 

medföljande datorprogrammet för AMPTS
2
-utrustningen. Programmet beräknar, med 

hjälp av de olika substratens och ympens VS, den mängd substrat respektive ymp 

flaskorna ska innehålla i rötningsförsöket. 

3.2.3 Rötningsomgång 2 

Vid andra rötningsomgången behandlades slammet kemiskt med 3M kalciumhydroxid 

till pH 10 och 12, samt natriumhydroxid till pH 10 och 12. Värmebehandlingen skedde 

på samma sätt som första omgången men denna gång i 100 °C. Slammet hämtades 

samtidigt som vid rötningsomgång 1. Inga märkvärda skillnader sågs på slammets NH4, 

VFA, TS, VS och TSS i jämförelse med första röstningsomgångens värden. PH hade 

sjunkit från 6,5 till 6.3 inför denna rötningsomgång. Samtliga förbehandlingar och 

ympet späddes 1/20 innan tillsats till kyvettesterna för ammonium- och VFA-mätning. 

För slammet behandlat med NaOH pH 10 och 12 mättes ammoniummängden med LCK 

304, resterande prov med LCK 303. 

Vid den termiska förbehandlingen av slammet sjönk pH, dock inte tillräckligt lågt i 

vissa fall. Det bedömdes att pH inte sjunkit tillräckligt mycket på proverna NaOH pH 

12 och CaOH pH 12. NaOH pH 12 hade efter den termiska förbehandlingen pH 9,96 

och CaOH pH 12 var 9,06. Fosforsyra tillsattes därför för att ytterligare sänka pH-

halterna i proverna. Antal flaskor och dess totala innehåll presenteras i tabell 2. 

Samtliga parametrar är avlästa efter förbehandlingarna. 
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Tabell 2.  Andra rötningsomgångens flaskfördelning och dess sammansättning efter 

förbehandlingarna 

Antal 

flaskor 

Substrat NH4 

[mg/l] 

VFA 

[mg/l] 

pH TS 

[%] 

VS 

[%] 

TSS                

[g SÄ/l slam] 

3 Ymp 232 - 7,48 2,25 1,33 22,25 

1 Cellulosa  - - - - - - 

2 Slam 100 °C 

CaOH pH 10  

45,80 1658 7,59 3,20 2,70 28,45 

3 Slam 100 °C 

CaOH pH 12  

40,60 1858 7,07 3,28 2,67 27,70 

3 Slam 100 °C 

NaOH pH 10 

129,20 2060 8,16 3,24 2,70 23,80 

3 Slam 100 °C 

NaOH pH 12  

30,80 3900 7,97 3,28 2,86 24,65 

3.2.4 Rötningsomgång 3 

I tredje rötningsomgången förbehandlades slammet kemiskt med kaliumhydroxid till pH 

10 och 12 samt kalciumhydroxid till pH 10 och 12. Den termiska förbehandlingen 

skedde i 140 °C. Samtliga förbehandlingar och ympen späddes 1/20 innan tillsats till 

kyvettesterna för ammoniummätning medan samtliga för VFA-mätning var outspädda. 

För slammet behandlat med CaOH pH 10 och 12 samt KOH pH 12 mättes 

ammoniummängden med LCK 304, resterande prov med LCK 303. 

Även i den här omgången bedömdes det behövas pH-justering med hjälp av fosforsyra 

till proverna KOH pH 12 och CaOH pH 12. KOH pH 12 visade pH 9,72 och CaOH pH 

12 hade efter termisk förbehandling pH 9,53. Antal flaskor och dess totala innehåll 

presenteras i tabell 3. Samtliga parametrar är avlästa efter förbehandlingarna. 

Tabell 3.  Tredje rötningsomgångens flaskfördelning och dess sammansättning efter 

förbehandlingarna 

Antal 

flaskor 

Substrat NH4 

[mg/l] 

VFA 

[mg/l] 

pH TS 

[%] 

VS 

[%] 

TSS                

[g SÄ/l slam] 

3 Ymp 538 - 7,80 2,67 1,60 28,90 

1 Cellulosa  - - - - - - 

2 Slam 140 °C 

KOH pH 10  

47,40 1584 7,80 2,78 2,32 15,09 

3 Slam 140 °C 

KOH pH 12  

22,60 3540 7,66 2,73 2,10 14,88 

3 Slam 140 °C 

CaOH pH 10 

26,40 1624 7,07 2,55 2,12 17,59 

3 Slam 140 °C 

CaOH pH 12  

46,40 1764 7 2,53 2 14,69 
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Efter samtliga rötningsomgångar togs tester på rötresterna. Rötresterna späddes 1/20 

innan tillsats till kyvettesterna för ammonium-mätning med Hach Lange LCK 303. Vid 

mätning av VFA var samtliga rötrester outspädda innan tillsats till kyvettesterna.  

 

För att undersöka trovärdigheten i resultaten för metangasproduktionen utfördes parvis 

T-test och relativ standardavvikelse togs fram. Parvis T-test gjordes för att undersöka 

om resultaten hade signifikant skillnad i varje röstningsomgång. Standardavvikelsen 

visar hur mycket olika värden skiljer från medelvärdet. Om värdena som behandlas är 

nära medelvärdet blir felmarginalen liten, om värdena istället skiljer mycket från 

medelvärdet blir felmarginalen stor. Den togs fram genom att ta standardavikelsen på 

metangasproduktionen för flaskorna innehållande samma substrat. Därefter togs ett 

medel över standardavvikelserna som erhölls för varje substrat. Medelvärdet på 

standardavikelsen har sedan placerats som en felstapel på den dag 

metangasproduktionen var som högst för varje substrats metangasproduktion.  



 

18 

 

4. Resultat 

All mätdata i resultaten är ett medeltal av de flaskor som innehöll samma substrat 

(förutom i rötningsomgång 1 där en flaskas metangasproduktion valdes bort på grund av 

läckage).   

4.1 Rötningsomgång 1 

Figur 7 visar metangasproduktionen för de olika förbehandlingarna där ympens 

metangasproduktion är borträknad. I första rötningsomgången var det förbehandlingen i 

140 °C med NaOH och pH 12 som genererade mest metangas. Det ses även att slam 

behandlat i 140 °C genererar mer metangas än obehandlat slam vilket genererade minst 

metangas. En flaska med NaOH pH 12 som substrat hade tydliga 

metangasproduktionsskillnader gentemot de två andra flaskorna med samma substrat. 

Detta antas bero på läckage då ingen skillnad syntes på rötrestens sammansätning i den 

flaskan i jämförelse mot de flaskor som innehöll samma substrat.  

Mellan dag 7 och 14 står metangasproduktionen i princip still vilket förklaras med att 

vattenbadet gick sönder så att rötningen kom att ske i rumstemperatur, se figur 7. Därför 

fortskred rötningsomgången i sju extra dagar som kompensation. Det ses också hur de 

olika behandlingarna förhåller sig till hur mycket metangas det genererades med 

cellulosa som substrat. 

 



 

19 

 

 

Figur 7. Metangasgenerering vid första rötningsomgången 

Parvis T-test visar med 95 % sannolikhet att det är signifikant skillnad mellan de 

jämförda värdena om P<0,05. Första rötningsomgångens jämförda tvåsidiga parvis T-

test var alla signifikant skilda från varandra, se tabell 5. Detta ses också på kurvorna i 

figur 7, ingen av kurvorna ligger speciellt nära varandra.  

Tabell 4.   Parvis T-test jämförelse mellan olika kurvor i rötningsomgång 1 mer termisk 

förbehandling 140 °C 

 

Figur 8 visar felmarginalen med medel standardavvikelse den dag metangashalten var 

som högst. Figuren visar också att slammet behandlat i 140 °C med NaOH och pH 12 

producerat mest metangas.  
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Figur 8. Felmarginaler för första rötningsomgången 

I tabell 4 presenteras sammansättningen av rötresterna från första rötningsomgången. 

  
Tabell 5.  Första rötningsomgångens sammansättning efter rötning 

Antal 

flaskor 

Rötrester NH4 

[mg/l] 

VFA 

[mg/l] 

pH TS 

[%] 

VS 

[%] 

TSS              

[g SÄ/l slam] 

3 Ymp 678 78 7,53 2,70 1,56 26,00 

1 Cellulosa  - - 7,33 2,74 1,59 25,20 

2 Obehandlat 

slam  

586 113 7,50 2,57 1,60 23,10 

3 Slam 140 °C   648 122 7,55 2,56 1,55 23,98 

3 Slam 140 °C 

NaOH pH10  

770 95,90 7,58 2,52 1,51 22,72 

3 Slam 140 °C 

NaOH pH12 

488 147 7,61 2,50 1,47 23,43 

4.2 Rötningsomgång 2 

Figur 9 visar metangasproduktionen för de olika förbehandlingarna där ympens 

metangasproduktion är borträknad. I andra rötningsomgången var det förbehandlingen i 

100 °C och NaOH pH 12 som genererade mest metangas. Näst mest 

metangasproduktion gav 100 °C NaOH pH 10. Alltså visas de 140 °C-behandlade 

slammen med NaOH vara bättre än de behandlade med CaOH i rötningsomgång 2 och 

pH 12 bättre än pH 10. Det ses också hur de olika behandlingarna förhåller sig till hur 

mycket metangas som genererades med cellulosa som substrat. 
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Figur 9.  Metangasgenerering vid andra rötningsomgången 

Ett tvåsidigt parvis T-test i rötningsomgång två visar att det är signifikant skillnad 

mellan samtliga jämförda förbehandlingar, se tabell 7. 

 
Tabell 6.  Parvis T-test jämförelse mellan olika kurvor i andra rötningsomgången med termisk 

förbehandling 100 °C 

 

Figur 10 visar felmarginalen med medel standardavvikelse på den dag när 

metangashalten var högst. Det ses också att slammet behandlat i 100 °C med NaOH och 

pH 12 producerat mest metangas.  
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Figur 10.  Felmarginaler för andra rötningsomgången 

I tabell 6 presenteras sammansättningen av rötresterna från andra rötningsomgången. 

 
Tabell 7.  Andra rötningsomgångens sammansättning efter rötning 

Antal 

flaskor 

Rötrester NH4 

[mg/l] 

VFA 

[mg/l] 

pH TS 

[%] 

VS 

[%] 

TSS              

[g SÄ/l slam] 

3 Ymp 258 70,40 7,32 2,20 1,20 21,57 

1 Cellulosa - - 7,20 2,10 1,20 23,45 

2 Slam 100 °C 

CaOH pH 10 

306 81,30 7,34 2,10 1,30 20,25 

3 Slam 100 °C 

CaOH pH 12 

340 114 7,25 2,20 1,30 21,41 

3 Slam 100 °C 

NaOH pH 10 

306 84,90 7,25 2,10 1,30 22,18 

3 Slam 100 °C 

NaOH pH 12 

328 81,80 7,26 2,10 1,20 20,90 

4.3 Rötningsomgång 3 

Figur 11 visar metangasproduktionen för de olika förbehandlingarna där ympens 

metangasproduktion är borträknad. I tredje rötningsomgången var det förbehandlingen i 

140 °C och KOH pH 12 som genererade mest metangas. Näst mest metangas 

producerade förbehandlingen i 140 °C CaOH pH 12. Behandlingarna med pH 12 var 

alltså bättre än de med pH 10. Det ses också hur de olika behandlingarna förhåller sig 

till hur mycket metangas som genererades med cellulosa som substrat.  
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Figur 11.  Metangasgenerering vid tredje rötningsomgången 

Ett tvåsidigt parvis T-test visas i tabell 9 där alla jämförelser var signifikant skilda 

förutom jämförelse d. Detta ses i figur 11 där kurvorna för slam 140 °C KOH pH 12 och 

slam 140 °C CaOH pH 12 går närmare varandra för varje dag som går.  

 
Tabell 8.  Parvis T-test jämförelse mellan olika kurvor i tredje rötningsomgång en med termisk 

förbehandling 140 °C 

 Signifikant skillnad 

Jämförelse Ja Nej 

a. KOH pH 12 - KOH pH10 𝑃 = 1,4 ∗ 10−23  

b. CaOH pH 12 - CaOH pH10 𝑃 = 4,0 ∗ 10−12  

c. KOH pH 10 - CaOH pH 10 𝑃 = 0,0067  

d. KOH pH 12 - CaOH pH 12   𝑃 = 0,25 

 

Figur 12 visar felmarginaler med medelstandardavvikelse den dag där metangashalten 

var som högst. Det ses också att slammet behandlat i 100 °C med NaOH och pH 12 

producerat mest metangas.  
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Figur 12.  Felmarginaler för tredje rötningsomgången 

I tabell 8 presenteras sammansättningen av rötresterna från tredje rötningsomgången.  

 
Tabell 9.  Tredje rötningsomgångens sammansättning efter rötning 

Antal 

flaskor 

Rötrester NH4 

[mg/l] 

VFA 

[mg/l] 

pH TS 

[%] 

VS 

[%] 

TSS              

[g SÄ/l slam] 

3 Ymp 560 111 7,47 0,026 0,015 23,20 

1 Cellulosa - - 7,45 0,025 0,014 23,20 

2 Slam 140 °C 

KOH pH 10 

460 107 7,52 0,023 0,013 21,50 

3 Slam 140 °C 

KOH pH 12 

526 144 7,60 0,023 0,013 20,30 

3 Slam 140 °C 

CaOH pH 10 

662 124 7,42 0,024 0,014 21,90 

3 Slam 140 °C 

CaOH pH 12 

538 92,9 7,37 0,024 0,014 22,90 

4.4 Sammanställt resultat mellan de olika rötningsomgångarna 

När rötningsomgångarna jämfördes visades det vara förbehandlingen i 100 °C med 

NaOH pH 12 som genererade mest metangas. Dock var det jämnt mellan den som 

producerade mest metangas som var i rötningsomgång två och de två som producerade 

mest metangas i rötningsomgång tre.  
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När alla omgångar och alla förbehandlingar jämfördes mot varandra sågs det att de fem 

proverna som producerade mest metangas var alla de förbehandlingar som haft pH 12 

förutom förbehandlingen 100 °C CaOH pH 12, som istället var bland de som 

producerade minst metangas. Den som hade den femte bästa produktionen var istället 

140 °C CaOH pH 10 följt av 100 °C NaOH pH 10. Det visades att förbehandlingar med 

NaOH i lägre temperaturer genererade mer metangas än vi högre temperaturer. Tvärtom 

var det för förbehandlingarna med CaOH då högre temperatur genererade mer metangas 

än samma kemiska behandling vid den lägre temperaturen. De tio förbehandlingarnas 

metangasproduktion i förhållande till hur mycket cellulosaflaskan producerade 

presenteras i figur 13. 

 

Figur 13.   De olika substratens metangasproduktion i förhållande till cellulosans 

metangasproduktion.  

I de tre olika rötningsomgångarna användes ymp hämtat vid olika tillfällen vilket 

resulterat i att de genererat olika mängd metangas. Figur 14 visar de olika omgångarnas 

metangasgenerering från endast ymp. Ympen som användes i första rötningsomgången 

visades vara den med högst metangasgenerering medan den i andra rötningsomgången 

producerat minst metangas.  
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Figur 14.  Ympens metangasgenerering i de tre olika rötningsomgångarna 

Figur 15 visar felstaplar med medelstandardavvikelse den dagen då metangashalten var 

högst. Det ses också att ympen i rötningsomgång ett var den som producerat mest 

metangas.  

 

Figur 15.  Felmarginaler för ympen i de olika rötningsomgångarna 
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5. Diskussion 

Efter en litteraturstudie bestämdes förbehandlingsmetoderna efter vilka som troddes 

generera mest metangas. Då tidigare studier visat att NaOH, KOH och CaOH som 

kemiska förbehandlingar varit mest gynnsamma, valdes dessa behandlingar för 

slammet. Litteraturstudien visade att förbehandlingar som är bra på ett slam kan visa sig 

vara sämre på ett annat. En hypotes var att om det är höga temperaturer i 

förbehandlingen ger det ökad sönderdelning vilket troddes ge hög metangasgenerering. 

Dock överensstämde detta inte med resultatet då det visades att det NaOH-behandlade 

slammen gav högre metangasgenerering vid lägre temperaturer när 

metangasproduktionen justerats efter intern referens (flaskan med cellulosa för 

respektive omgång).  

 

Figur 7 visar att det obehandlade slammet i första rötningsomgången genererade minst 

metangas vilket bekräftade att förbehandlingarna gynnade metanproduktionen. Även 

slammet som endast var värmebehandlat visades vara det prov som genererade näst 

minst metangas, vilket bevisade att genom att lägga till ytterligare kemisk behandling 

gynnas metangasproduktionen. Att en flaska i rötningsomgång ett borträknades från 

medelvärdet på metangasproduktionen anses inte påverka slutsatserna, eftersom läckage 

bedöms vara anledningen till denna flaskas låga metanproduktion vilket baseras på att 

flaskornas pH, VS, TS och TSS inte skiljde sig nämnvärt åt. 

 

När de tre förbehandlingarna som genererade mest metangas i varje rötningsomgång 

jämfördes mot varandra genom att se hur de förhöll sig till respektive 

metangasproduktion för cellulosa visades de inte skilja avsevärt. Det var den som 

producerade mest metangas i andra rötningsomgången som var den totalt bästa, NaOH 

pH 12 förbehandlat i 100 °C. Då kan det ifrågasättas om det är för att ympen 

producerade mindre metangas i den omgången (2) som påverkat detta, men  det tros det 

inte göra. Detta eftersom ympens genererade metangas är borträknad från resultatet och 

det går då att jämföra de olika omgångerna med varandra utan att resultatet blir fel. 

Dock skiljde det som nämnts tidigare, inte avsevärt mellan den bästa i omgång 2 och de 

två bästa i omgång 3 vilket tar funderingarna till att det eventuellt visst spelar roll hur 

”bra” ymp de olika omgångarna hade för det slutliga resultatet. Ympen i omgång 1 och 

3 är mer lika i metangasgenerering än ympen använd i omgång 2. Om ympen i omgång 

2 hade haft mer liknande sammansättning som för de övriga omgångarna hade det 

kanske gett ett annat utfall om vilken förbehandling som var bäst. Möjligtvis skulle det 

kunna visa att den som var bäst skulle vara markant bättre än de andra istället för bara 

precis bättre. Det kan också vara så att sammansättningen på ympen som användes i 

rötningsomgång två har bättre förhållanden för rötning än de två andra. Därför var det 

NaOH som blev den bästa, eventuellt tack vara att ympet i omgång två hade bättre 

rötningsegenskaper än de andra två ympen.  

 

Förbehandlingarna med NaOH vid låga temperaturer genererade mer metangas än de 

som behandladlats i högre temperaturer. Detta kan tänkas vara för att det bildats 

svårnedbrytbara ämnen för rötningsprocessen som Penaud et. al. (2003) kunde se vid 

tillsats av mer än 10 g/l NaOH. Kanske har den höga värmebehandlingen tillsammans 

med kemikalierna bidragit till detta. Dock var högst pH den bästa förbehandlingen med 

NaOH.  
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Gällande förbehandlingarna med CaOH var metangasproduktionen högst vid höga 

temperaturer. CaOH pH 12 100 °C var inte bland de fem förbehandlingar som 

producerat mest metangas men det kunde fortfarande ses att förbehandlingarna med 

CaOH var bättre vid höga pH. 

 

VFA- och ammoniumhalten i de förbehandlade slammen var inte för höga för 

metanogenerna då det ses i resultatet att rötningsprcessen fungerade. Detta syns på att 

rötningsprocessen inte har gått långsamt vilket händer om ammoniumhalten inte 

stämmer överens med mikroorganismernas trivselmiljö. VFA-halten tros ha varit bra då 

metanogenerna verkade trivas i miljön och producerade metangas. Det ses inget 

samband mellan slammets sammansättning innan rötning och metangasproduktion. Inte 

heller ses samvariation mellan rötresternas sammansättning och metangasproduktion. 

 

Montelius (2014) studie som fann att CaOH pH 11 i 140 °C som förbehandling, på slam 

från samma ställe som använts i detta experiment, var en lämplig förbehandling stämde 

inte överens med resultatet som fåtts fram i den här studien. En anledning kan vara att 

Montelius utförde värmebehandling av slammet innan kemikalierna tillsattes medan 

denna studie utförde kemisk förbehandling innan den termiska förbehandlingen.   

 

Tidigare studier visade att temperaturer över 100 °C gynnade metangasproduktionen (Li 

och Noike 1992; Müller 2001; Kim et al. 2003; Kopplow et al. 2004 refererade i 

Davidsson et al. 2008). Detta visades även vara så i resultatet för den här studien för de 

slam behandlade med CaOH. För KOH var det också god metangasproduktion när 

slammet var förbehandlat i 140 °C. Dock kan slutsatsen att det ger mer 

metangasproduktion för slam behandlade med KOH ej dras då det ej hann testas hur 

dessa behandlingar reagerar vid förbehandling i 100 °C.  

 

Tidigare studier (Wang et al. 1997; Barjenbruch och Kopplow 2003; Skiadas et al. 2005 

refererade i Davidsson et al. 2008) visar att det är gynnsamt att behandla slammet i 

under 100 °C vilket även gjorde det intressant att titta på lägre temperaturer. Eftersom 

det i Montelius (2014) studie kunde ses att metangasproduktionen var lägre vid 70 °C 

än vid 140 °C valdes det att höja temperaturen till 100 °C för att se om det gynna 

produktionen vilket det gjorde. Det var trots allt slammet förbehandlat i 100 °C som 

genererade mest metangasproduktion.  

 

Parvis T-test visade att det är en klar skillnad mellan substratens metanproduktion för 

alla rötningsomgångar och att det faktiskt är värt att höja pH från 10 till 12 för samtliga 

kemiska förbehandlingarna för att få ökad metangasgenerering. Det ses även i omgång 2 

att båda NaOH-förbehandlingarna är bättre än de som behandlats med CaOH vilket gör 

det tydligt att NaOH som förbehandling med det använda slammet ger mer 

metangasproduktion. I rötningsomgång tre ses vid jämförelse att förbehandlingarna med 

pH 12 var bättre än de med pH 10. Däremot var det i rötningsomgång tre 

ingensignifikant skillnad mellan KOH och CaOH som kemisk förbehandling.  

 

En felkälla som kan ha påverkat resultatet var att vattenbadets temperatur inte var jämn 

under hela rötningsomgångarna då det gick sönder. Det var framför allt i 

rötningsomgång 1 som temperaturen skiftade mycket vilket kompenserades med att 

förlänga rötningsomgången. Utan tidsbrist hade även de två andra rötningsomgångarna 
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kunnat förlängas. Om studien utförts under längre tid skulle eventuellt ett annat resultat 

visats eftersom vid jämförelse var de olika rötningsomgångarna väldigt jämna och då 

hade rötningsomgångarna kunnat förlängas till fler dagar. Det skiljde endast lite mellan 

de bästa från varje omgång i förhållande till respektives cellulosa. Att pH-justering 

skedde i rötningsomgång 2 och 3 men inte i omgång 1 var på grund av att pH-värdena i 

omgång 1 låg närmare det optimala rötningsintervallet. Här skulle det kunnat väljas en 

annan gräns för vad som var rimligt nära intervallet. Detta kan ha påverkat resultatet då 

de förbehandlingar som inte pH-justerades till det optimala intervallet genererade 

mindre metangas än de som pH-justerades. Vid framtagning av TSS i omgång tre efter 

rötningsförsöket fick en mindre mängd prov filtreras i brist på material. Detta påverkar 

inte resultatet för metangasgenerering men ger tydliga skillnader i TSS-jämförelsen 

mellan de olika omgångarna. I de två första rötningsomgångarna användes samma slam. 

Detta kan ha påverkat resultatet men tros inte ha gjort det i så stor utsträckning då det 

inte kunde ses några stora skillnader på slammets sammansättning vid provtagning inför 

andra rötningsomgången i jämförelse med den första. 

 

Resultatet visade att förbehandlingen i 100 °C NaOH pH 12 producerade mest 

metangas. Om kostnaderna tas till hänsyn ses det att NaOH inte är den dyraste 

kemikalien av de som jämförts i den här studien. Dess kilopris är knappt hälften av 

kilopriset för KOH som var den kemikalien som producerade näst mest metangas. Detta 

är ett argument för att använda NaOH.  

 

Samtliga standardavikelser var låga och tillsammans med känslighetsanalysen av 

metoden visar detta på att resultatet är tillförlitligt och att det till stor sannolikhet skulle 

få samma utfall om experimentet utfördes ytterligare en gång.  

Framtida forskning 

För att bättre veta vad som hänt i de olika sammansättningarna av de behandlade 

slammen och ympen skulle fler tester kunna tas så som COD, dock skulle det vara svårt 

att hinna med i den redan korta tidsperioden. Någonting som också borde ha testats var 

att endast förbehandla slammet i 100 °C samt att testa  det nya slammet till omgång 3 

obehandlat. Det kan vara intressant att titta på i vidare undersökningar.  

Det skulle även vara intressant att göra vidare studier om det är en slump att NaOH var 

bättre vid den lägre temperaturen och CaOH vid den högre temperaturen. Ytterligare 

studier med KOH som tillsats anses intressant då den endast hann behandlas i 140 °C 

och att det faktiskt var det prov som var behandlat med KOH pH 12 som genererade 

näst mest metangas. Dock var det ingen signifikant skillnad mellan KOH 12 och CaOH 

12 i tredje rötningsomgången. Detta kan då diskuteras om det kommer bli så igen om 

man gör om experimentet en gång till.  

Något som också skulle vara intressant att studera vidare är hur mycket fossila bränslen 

som skulle kunna ersättas med den producerade metangasen som bildats när slammet 

förbehandlats. Som nämnts så är det inte lätt att få rötningsprocessen ekonomiskt 

hållbar för det fås ut för lite metangas utan förbehandling av slammet. Därmed tycks det 

intressant att studera vidare om förbehandlingarna som visats vara gynnsamma faktiskt 

är tillräckligt bra för att för bruken ska satsa på rötning av det bildade slammet. 
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6. Slutsats 

Alla förbehandlingar gav ökad metanproduktion. Termokemisk förbehandling gav 

större ökning än enbart termisk förbehandling. För alla provade kemikalier och 

temperaturer gällde det att vid jämförelse mellan pH 10 och pH 12 gav slam som 

förbehandlats i högre pH mer metangas. Förbehandlingarna med NaOH genererade 

mest metangas vid den lägre temperaturen, tvärt om var det för förbehandlingarna med 

CaOH. Den förbehandling som genererade mest metangas var förbehandlingen i 100 °C 

med NaOH till pH 12. Då det ger ökad metangasproduktion att förbehandla slam skulle 

metangasen kunna ersätta en större del av de fossila bränslena som används i processteg 

i pappersbruk.   
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