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Sammanfattning 
 
Förbehandling av bioslam för ökad biogasproduktion 
Eftersom bioslam från aktivslamsteget i reningsprocessen ger en lägre metanproduktion än 
primärslam bör förbehandlingen ske på bioslam. Effekten av olika förbehandlingsmetoder är 
dock svårbedömd och ofta erhålls inget positivt energiutbyte då energin av ökad produktion av 
biogas kan vara mindre än tillförd energi vid behandlingen. Vissa förbehandlingsmetoder som 
ozonering kan vid överdosering oxidera substrat och ge minskad biogasproduktion 
 
Litteraturstudien kompletterades med mätning av biometanpotential efter förbehandling av 
bioslam (Khayi, 2014). Som förbehandlingsmetoder valdes frysning (djupfryst och lättfryst) och 
uppvärmning. Vid 35 dagars rötning producerade djupfryst slam 221 Nml CH4/g VS, lättfryst 
115 Nml CH4/g VS, det uppvärmt 181 Nml CH4/g VS och det obehandlade (referens) 148 Nml 
CH4/g VS (Nml, normalmilliliter är gasvolym omräknad till en atmosfärs tryck). Djupfrysning 
och uppvärmning ökade biogasproduktionen medan lättfrysning gav minskad biogasproduktion. 
 
Uppgradering av biogas 
Vid uppgradering separeras koldioxid från biogasen varvid metangas erhålles.  Uppgradering kan 
ske genom att koldioxiden absorberas av ett fast (PSA-teknik med zeoliter eller aktivt kol) eller 
flytande medium (vattenskrubber, polyetylenglykol eller monoetanolamin) eller med 
membranteknik. Investeringskostnaden för uppgradering är starkt beroende av storleken på 
anläggningen snarare än av vilken teknik som används, men vid små är investeringskostnaden för 
membranteknik något lägre.  
 
Genom intern metananrikning i rötkammaren kan metanhalten i den producerade biogasen ökas. 
Detta åstadkommes genom att koldioxid avdrivs från slam som sedan återförs till rötkammaren. 
 
Processintegrerad lösning 
Omslagsbilden (figur 19) visar förslag till processintegrerad lösning med uppgradering genom 
inre metananrikning och ozonering/ultraljudbehandling för ökad biogasproduktion. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Denna studie har finansierats av Vinnova inom ramen för projektet 
”Morgondagens kommunala vattenrening – en 
produktionsanläggning för nyttigheter  
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1 Bakgrund 

Biogas är ett förnybart bränsle som bildas vid anaerob nedbrytning av organiskt material och som 
främst produceras vid rötning av slam på reningsverk. Efterfrågan på biogas i Sverige ökar och 
produktionen ökade 2012 med 116 GWh till totalt 1 589 GWh (Statens energimyndighet, 2013). 
Biogasproduktionen i avloppsreningsverk var 660 GWh. Av den biogas som producerades vid 
avloppsreningsverken uppgraderades 405 GWh. 

Den här rapporten utgör en del i projektet Morgondagens kommunala Vattenrening, ett projekt 
som är delfinansierat av Vinnova. 

1.1 Rötning av bioslam  

Bildning av biogas sker med hjälp av olika bakterier i tre steg:  
1. Hydrolys, nedrytning av större organiska molekyler till lösliga organiska ämnen. 
2. Fermentation, omvandling av lösliga organiska ämnen till fettsyror. 
3. Metanogenes, omvandling av fettsyror till metan. 

En mer utförlig bild visas i figur 1 (Appels et al,. 2008). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 1. Steg i rötningsprocessen (Appels et al,. 2008). 
 
Av de bakterier som är aktiva i processen har metanbakterier den lägsta tillväxthastigheten varför 
steg 3 kräver en längre uppehållstid än de två första stegen. Steg 1 kan dock försvåras av att det 
organiska materielet bildar större organiska strukturer, som gör det svårt för hydrolysbakterierna 
att bilda lösliga organiska ämnen. Vid slamrötning, har hydrolys av stora organiska molekyler 
visat sig vara det hastighetsbegränsande steget (Appels et al., 2008). T.ex. måste cellmembran 
brytas ner för att innehållet i cellerna skall bli tillgängligt. Tiden för steg 1, hydrolyssteget torde 
därför variera betydligt beroende på typ av substrat. Olika metoder för förbehandling av slam i 
syfte att öka biogasproduktionen bidrar till att bryta ner större organiska strukturer och därmed 
till att underlätta hydrolyssteget. 
 
Det slam som bildas i reningsverk är dels primärslam från försedimenteringen, dels överskottslam 
från aktivslamprocessen. Primärslam är biologiskt lättnedbrytbar eftersom den består av mer 
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kolhydrater och fetter, jämfört med överskottsslam som består av komplexa kolhydrater, 
proteiner och långkedjiga kolväten (Gary et al., 2007). Vid rötningsförsök vid Käppalaverket gav 
primärslam 0,55 till 0,60 Nm3/kg medan överskottslam gav 0,22 till 0,25 Nm3/kg (Leksell, 2005) 
Försök av Arnaiz et al. (2006) visade att organiska ämnen i primärslam var mer biologiskt 
nedbrytbara (87 %) än i sekundärslam (43 %).  
 
Suspenderade ämnen i avloppsvattnet assimileras och metaboliseras av mikroorganismer i 
aktivslamprocessen som bildar flockar (Åkerlund, 2008). Flockarna består av bakterier, 
filamentösa sporbildande bakterier, cellrester, organiska fibrer och oorganiska partiklar. Trådarna 
fungerar som ett skelett i flockstrukturen. Microthrix parvicella är en vanlig filamentbildande 
bakterie som har en diameter av 0,5 µm och en normal längd av 200-400 µm. Komponenterna i 
en flock hålls samman genom Extracellulära Polymera Substanser (EPS) i samverkan med 
flervärda katjoner, hydrofob växelverkan och vätebindningar. EPS byggs upp av aktiva sekret av 
bakterier och organiskt och oorganiskt avfall från avloppsslam. 
 

1.2 Effekten av Extracellulära Polymera Substanser EPS 

Överskottsslam och rötslam innehåller Extracellulära Polymera Substanser EPS som bildar en 
anjonisk polymergel med högt osmotiskt tryck som suger upp vatten (Curvers et al., 2009). 
Överskottsslam från aktivslamprocessen ger sämre utbyte vid biogasproduktion. EPS, som spelar 
en viktig roll för flockbildningen och därmed sedimentationsegenskaperna, består i huvudsak av 
polysackarider, proteiner, humusämnen och nukleinsyror med laddade funktionella grupper vilka 
är starkt hydratiserade. Enligt en undersökning av Nielsen et al. (1996) består EPS (39 % av 
slammets VS) till 55 % av VS av proteiner, 26 % av VS av humusämnen och till 10 % av VS av 
kolhydrater. Halterna kan dock variera och kolhydrater (20 % – 55 %) och proteiner (20 % – 80 
%) av utgör 70 % till 80 % av TOC (Tian et al., 2006). EPS, utgör ca 80 % av slammet (Neyens et 
al., 2004).  
 
Det kan vara svårt att bestämma halterna i EPS eftersom de beror av vilken extraktionsmetod 
som använts för att separera EPS från mikroorganismerna (Sheng et al., 2010). Olika metoder 
används som fysiska extraktionsmetoder, som ultraljud, centrifugering, eller värme, till att få EPS 
att lossna från cellerna och gå i lösningen. Vid kemiska extraktionsmetoder tillsätts kemikalier för 
att störa bindningsinteraktioner mellan EPS och cellerna för att påskynda upplösningen av EPS. I 
allmänhet är de fysiska extraktionsmetoder mindre effektiva än de kemiska extraktionsmetoderna. 
Dessutom har sig metoderna åt olika utvinningseffektivitet för olika komponenter, vilket 
resulterar i olika kompositioner i EPS beroende på extraktionsmetod. Lysering av celler kan heller 
inte undvikas och någon tillförlitlig metod för att avgöra om de lösta ämnena kommer från EPS 
eller lyserade celler finns ej. Löst bundet EPS kan separeras med värme vid låga temperaturer, 
eller höghastighetscentrifugering medan hårdare bundet EPS kan separeras med upphettning vid 
hög temperatur, ultraljud eller kemiska extraktionsmetoder.  
 
Slam med EPS har bra sedimenterings-egenskaper men är svårt att avvattna. Avvattningen kan 
dock förbättras genom tillsatts av salt. Aktiva celler utgör enligt Park and Novak, (2007) mindre 
än 10 % av det organiska materialet. Förutom EPS finns även SMP, Lösliga Mikrobiella 
Produkter, som enligt Laspidou och Rittmann, (2002) utgör källa för biodegraderbart substrat 
och delvis består av lösligt EPS som bildats genom hydratisering av EPS (se figur 2). SMP kan 
separeras från slammet genom centrifugering och återfinns då i rejektvattnet (Ramesh et al., 
2006). EPS och SMP förekommer i såväl aktivt slam från en aerob process som i anaerobt rötat 
slam. 
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EPS är av naturen relativt svårnedbrytbart vid anaerob rötning (Carrère et al., 2010). I en 
konventionell mesofil anaerob rötningsprocessen med en uppehållstid på 20 dagar är omvandling 
av organiska ämnen i överskottsslam till biogas normalt 25 - 60%, med en lägre omvandlingsgrad 
för slam med lång slamålder. 
 
 

 
Figur 2. Schematisk bild av modell för biomassans omsättning (baserat på Laspidou och 
Rittmann, 2002). 
 
Figur 3 visar uppbyggnad av slamflock (Higgins och Novak, 1997). Tvåvärda katjoner binder 
lektiner inom flockmatrisen, och lektiner med sina multipla bindningsplatser kan binda 
polysackarider inom biopolymeren till ett nätverk. Polysackarider kan bilda bryggor mellan 
angränsande lektiner, och dessa broar stabiliserar hela biopolymernätverket. Divalenta katjoner 
kan även bidra till lektinbindningarna. 
 

 
Figur 3. Uppbyggnad av slamflock (Higgins och Novak, 1997). 
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Figur 4 visar en tänkbar mekanism 
för disintegration av överskottslam. 
Först måste EPS disintegreras och 
därefter lycering av celler för att 
mikroorganismerna skall komma att 
omvandla det organiska materialet till 
biogas. Vilket av dessa steg som är 
viktigast torde bero på andelen EPS 
kontra cellbiomassa. Olika 
förbehandlingsmetoder kan ha olika 
effekt på de bägge delstegen. Oftast 
har man inte analyserat hur 
förbehandlingsmetoden påverkar de 
bägge delstegen utan enbart 
applicerat en förhandlingsmetod och 
mätt hur mycket mer biogas som kan 
erhållas. Dock vid studier av 
förbehandling med pulserande 
elektriska fält (Kopplow et al., 2004) 
har man studerat hur denna 
förbehandlingsmetod perforerar 
cellmembran och därmed gör det 
organiska materialet åtkomligt för hydrolys. Om dock cellmembranen bryts ner med genom att 
slam behandlas med ektriska pulser kan cellinnehållet blandas med EPS, varvid mer 
biodegraderbart material kan separeras genom centrifugering (Loeffler et al., 2001). 
 
Flocksönderdelningen kan bestämmas genom att mäta hur partikelstorleken påverkas av 
behandlingsmetoden och nedbrytningen av cellstrukturer av ökningen av nedbrytningsgraden av 
organiskt material (Müller, 2000).  
 

Nedbrytningsgraden =  
COD Behandlat - COD Obehandlat x 100 [%] 
COD Maximalt - COD Obehandlat

 
COD är kemiskt syrebehov och COD Maximalt är Maximalt kemiskt syrebehov.  
 
Eftersom även rötslam har EPS är allternativ mekanism att de anaeroba bakterierna i 
rötkammaren kan penetrera och ta över slamflockarna från de aeroba bakterierna. 
 
Tabell 1 visar det teoretiska gasutbytet som beror på halten kolhydrater, proteiner och fetter 
(Weiland, 2010). Endast starka förvedade organiska ämnen, t ex trä, är inte lämpliga på grund av 
långsam anaeroba sönderdelning. Fett ger det högsta biogasutbytet, men kräver en lång 
uppehållstid på grund av dålig biotillgänglighet. Kolhydrater och proteiner ger mycket snabbare 
omvandling men en lägre gasproduktion. 
 
Tabell 1. Maximal gasproduktion och teoretiska metaninnehåll (Weiland, 2010). 
Substrat  Biogas (Nm3/kg TS)*  CH4 (%)  CO2 (%) 
Kolhydrater  0,79 – 0,80  50  50 
Protein  0,70  70 - 71  29 - 30 
Fett  1,200 – 1,250  67 - 68  32 - 33 
Lignin  0  0  0 

*Nm3, normalkubikmeter är gasvolym omräknad till en atmosfärs tryck. 

Figur 4. Tänkbar mekanism för disintegration av 
överskottslam 
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2 Förbehandling av bioslam för ökat biogasutbyte 

2.1 Översikt av olika förbehandlingsmetoder 

Carlsson m.fl., (2012) har gjort en genomgång av effekterna av olika förbehandlingsmetoder av 
avloppsslam före rötning (tabell 1). De förbehandlingsmetoder som redovisas är: 

i. Ultraljud 
ii. Termisk 

< 100 °C 
> 100 °C 

i. Mikrovågor 
ii. Mekaniska 
iii. Kemiska (+/-term.) 

Ozon/oxidation 
Bas 

i. Elektriska pulser 
ii. Våtoxidation 
iii. Frysning/tining 

De viktigaste effekterna av förbehandling (tabell 2) är dels sådana som ger ökad produktion av 
biogas: 

i. Reduktion av partikelstorlek, 
ii. Mer lösligt organiskt material  
iii. Nedrytning av svårnedbrytbara ämnen.  

Men även effekter som ger minskad produktion av biogas: 
iv. Bildande av svårnedbrytbara/giftiga ämnen 
v. Förlust av organiskt material 

Den totala effekten av förbehandling beror på vilka av dessa effekter som överväger. 
 
Användning av olika förbehandlingsmetoder på avloppsslam är termisk 30 %, ultraljud 28 %, 
kemisk 18 %, mikrovågor 9 %, mekanisk 8 %, elektriska pulser 5 %, frysning/tining 2 % och 
våtoxidation 1 % (Carlsson et al., 2012).  
 
Tabell 2. Översikt av effekterna av olika förbehandlingsmetoder (Carlsson et.al., 2012). 
 Reduktion 

partikel-
storlek 

Mer lösligt 
organiskt 
material 

Nedrytning 
svårnedbryt-
bara ämnen 

Svårnedbryt-
bara/giftiga 

ämnen 

Substrat-
förlust 

Ultraljud + 0/+ Inga uppg. 0/+ Inga uppg. 
Termisk      

< 100 °C + + 0 + Inga uppg. 
> 100 °C -/+ + + 0/+ + 

Mikrovågor Inga uppg. + 0 0/+ Inga uppg. 
Mekaniska + + Inga uppg. + Inga uppg. 
Kemiska (+/-term.)      

Ozon/oxidation 0/+ + + 0/+ Inga uppg. 
Bas Inga uppg. + + -/+  

Elektriska pulser Inga uppg. + Inga uppg. + Inga uppg. 
Våtoxidation Inga uppg. + Inga uppg. - + 
Frysning/tining Inga uppg. + Inga uppg. Inga uppg. + 
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2.1.1 Termisk förbehandling 

Persson m.fl. (2012) har genomfört försök med ett termofilt hydrolyssteg före rötning. Vid 
hydrolysen bryts proteiner, fetter och kolhydrater ner till aminosyror, fettsyror och enkla 
sockerarter. Organiskt bundet material övergår till vätskefas, och koncentrationen löst COD 
ökar. Behandling med termofil förhydrolys gav en högre metanhalt i den bildade biogasen från 
rötsteget, men eftersom biogasen från förhydrolysen till större del består av CO2, blev 
metanhalten i den totala gasvolymen något lägre än metanhalten i biogasen från referenslinjen. I 
hydrolyssteget var temperaturen 55 °C och uppehållstiden varierades från 1,5 till 3,5 dagar. I 
rötkammaren var temperaturen 35 °C och uppehållstiden 15 dagar. Förhydrolys innan 
rötkammaren gav ingen effekt på det totala metanutbytet.  
 
Termisk behandling före rötning har en större effekt vid kortare uppehållstider i rötkammaren 
(Toreci et al., 2009). Med en värmebehandling på 175 °C och 20 dagars uppehållstid ökade 
biogasproduktionen med 15 %, och med 5 dagars uppehållstid ökade biogasproduktionen med 
63 %. Nedbrytningen vid den termiska förbehandlingen ersätter många steg i den biologiska 
nedbrytningsprocessen vilket ger ökad biogasproduktion. Totala försökstiden var dock 24 dagar, 
varför det ej visats att 5 dagars uppehållstid i längden är tillräcklig för att bibehålla en tillräcklig 
mängd långsamväxande metanbakterier. Figur 5 visar försök (Tanaka et al., 1997) med termisk 
förbehandling av överskottsslam vid temperaturer från 100 till 180 °C. Vid temperaturer under 
150 °C erhölls 0,3 ggr mer biogas vilket ökade till 0,9 ggr mer biogas vid 180 °C. När den 
termiska behandlingen kombinerades med NaOH erhölls 2,22 ggr mer biogas. 
 
Vid försök med värmebehandling av slam vid 70, 80 och 90 °C (tabell 3), erhölls en markant 
ökning av biogasproduktionen vid 90 °C (Appels et al., 2010). 
 
Tabell 3. Biogasproduktion i Nml/gVS* (Appels et al., 2010). 
Temperatur 15 minuter 30 minuter 60 minuter 
70 °C 28,33 33,58 35,32 
80 °C 21,26 48,02 75,64 
90 °C 76,69 141,94 377,56 

Obehandlat slam gav 34,83 Nml/gVS 
*Nml, normalmilliliter är gasvolym omräknad till en atmosfärs tryck. 
 

 
Figur 5. Effekt av temperatur och tillsatts av NaOH på metanproduktion vid 8 dagars rötning 
(Tanaka et al., 1997). 
 
En genomgång av 8 försök med rötning av överskottsslam, termisk behandlat vid temperaturer 
på 170-175 °C, visade en ökning av biogasproduktionen på 40 till 76 % då uppehållstiden i 
rötkammaren var 12-24 dagar (Carrère et al., 2010). 
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Cambiprocessen är en termisk förbehandlingsprocess som används för att bryta ned celler och 
frigör löslig organsikt material (Pickworth et al., 2006). Först avvattnas slammet till ungefär 16 % 
TS. Sedan tillsätta ånga i satsvisa reaktorer för att höja temperaturen till 165 °C vid 7 bar tryck. 
Efter upp till 30 min hydrolys utsätts slammet för ett snabbt tryckfall som orsakar ytterligare 
sönderfall. Det behandlade slammet kyls sedan och matas till rötkamrarna. Värmen från det 
behandlade slammet används till att förvärma slam som skall behandlas. Processen möjliggör att 
rötkammaren kan matas med slam med 12 % TS, vilket minskar rötkammarvolymen. 
Cambiprocessen har använts i Norge sedan 1995 och sju anläggningar till har byggts i Europa 
och Japan. Vid anläggningen i Norge (figur 6) har en rötningsgrad på i genomsnitt 58 % erhållits 
(Gotthardsson, 1997). Den termiska hydrolysen gör att rötslammet blir lättavvattnat, så att det 
med centrifug kan avvattnas till 35 % TS. Rötresten består i huvudsak av cellulosa och aska och 
slamvolymen är 40 % av vad som erhålls vid konventionell rötning.  
 

Slam

Ånga

Förbe-
handling

reaktor
180 ºC

130 ºC

Ånga

Ånga

Spoltank
Förvärm-
ningstank

58 ºC

i mellan-
tank

Hydrolys-

Avvattning

Vatten

Till

Rötning

 
Figur 6. Skiss över termisk hydrolys med Cambiprocessen (Gotthardsson, 1997) 
 
Bland alla termiska förbehandlingsalternativ, är ångexplosion den som har visat bäst resultat till 
att öka biogaspotentialen för lignocellulosaavfall (Mata-Alvarez et al., 2014). Ångexplosion 
innebär hög temperatur (mellan 150 och 250 °C) under några sekunder upp till flera, minuter följt 
av ett snabbt tryckfall (explosion). Därvid sprängs cellstrukturer och intercellulärt material frigörs. 
Högtemperaturförbehandlingar (150 - 220 °C), utan ångexplosion, kan på grund av bildande av 
svårnedbrytbara föreningar ge minskad metanpotential. Lågtemperaturförbehandling (60 - 90 °C) 
har visat positiva resultat, även om normalt längre behandlingstider behövs. 
 
Termisk förbehandling vid 70 °C har en positiv effekt vid mesofil rötning av primärslam, men 
inte vid termofil rötning (Ariunbaatar et al., 2014). Dock vid förbehandling av sekundärslam 
förbättrades metanproduktionen både vid termofil och mesofil rötning. Detta kan förklaras av att 
primärslam innehåller mer kolhydrater, medan sekundärslam innehåller större mängder proteiner 
och lipider. Baserat på en jämförelse med andra behandlingsmetoder bedöms att termisk 
förbehandling vid låg temperatur <110 °C är mest kostnadseffektiv. 
 

2.1.2 Mekanisk förbehandling 

Allmänt sett gäller att låg tillförd mekaniskt energi främst påverkar slamstrukturen så att 
flockstorleken blir mindre (Hultman och Levlin, 2003). Effekten av mekanisk 
sönderdelningsteknik ökar med tillförd energi och slamhalten till det mekaniska 
sönderdelningssteget. Witkiewicz (2012) har genomfört försök i full skala vid Käppalaverket med 
mekanisk behandling av slam med en deflaker, där slammet passerar mellan roterande skivor. 
Någon större effekt av behandlingen kunde dock inte erhållas. I tidigare laboratorieförsök ökade 
den totala biogasproduktionen med 7 %. Det kan dock bero på att den mekaniska behandlingen 
hade kombinerats med enzymbehandling. Därvid studerades även skillnaden med mekanisk 
behandling av primärslam och bioslam från aktivslamprocessen (Sundin, 2008). Med primärslam 
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erhölls ingen ökning av biogasproduktionen medan mekanisk behandling av bioslam gav 33 % 
större biogasproduktion. 
 
Rogstrand m.fl. (2012) har genomfört två försök med tvåstegsrötning där rötningen sker i två 
seriekopplade rötkammare. I försök 1 studerades tvåstegsrötning med avvattning med 
förtjockare, dispergering genom mekanisk sönderdelning med en roterande skiva och 
hygienisering mellan de båda rötkammarna. I försök 2 gjordes dispergering med en kvarn och 
hygienisering före den första rötkammaren. Den första rötkammaren hade en upphållstid på 25 
dagar i försök 1 och 22 dagar i försök 2 och den andra hade en upphållstid på 22 dagar. I det 
första försöket erhölls i första rötkammaren en metanpotential på 265 normalliter per gram 
organiskt material, VS och i den andra rötkammaren 115 och i det andra försöket 290 normalliter 
i första rötkammaren och 50 den andra rötkammaren. Försök 1 gav i första rötkammaren 43 % 
reduktion av VS och 12 % i den andra rötkammaren (totalt 50 %) och försök 2 gav 31 % i första 
rötkammaren och 5 % i den andra rötkammaren (totalt 35 %). Effekten av den mekaniska 
slambehandlingen var störst vid behandling av rötat slam som därefter åter rötats.  
 

2.1.3 Ultraljudsbehandling 

Dåverhög och Balmér (2008) har studerat ultraljudsbehandling av slam i Borås och Oskarshamn. 
Resultaten av ultraljudsbehandling för Gässlösaverket i Borås visade på en ökning på ca 1 % löst 
organiskt material SCOD och för Ernemarsverket i Oskarshamn fick man en ökning på ca 3 % 
SCOD. Behandlingen var ej lönsam om den gjordes enbart i syfte att öka biogasproduktionen. 
Men den bedömdes ha andra positiva effekter då ultraljudsbehandling kan minska skumning i 
rötkammarna. 
 
Syftet med ultraljudsbehandling är att bryta ner cellväggar och göra intracellulärt material 
tillgängligt för anaerob nedbrytning (Pilli et al., 2011). Dessutom disintegreras slamflockarna, 
vilket frigör EPS. Ultraljud kan förstöra EPS, som är viktig för den slamflockstrukturen och Ca 
och Mg joner som har en nyckelroll i bindning av EPS frigörs till vattenfasen (Wang et al., 2006). 
Ultraljudvågorna genererar kompressionscykler som växelvis utöva ett positivt tryck som trycker 
samman molekylerna och ett negativt tryck som drar isär molekylerna. Det stora negativa trycket 
skapar mikrobubblor (kavitationsbubblor) som mikrobubblor växer i etapper och når till en 
instabil diameter och kollapsar vilket producerar chockvågor. Frigörandet av organiskt material 
underlättar de första stegen i biogasprocessen, vilket kan ge en ökad biogasproduktion. 
Allternativt kan det göra möjligt att korta uppehållstiden i rötkammaren eller att öka den 
organiska belastningen. 
 
Effekten av ultraljudsbehandling kan mätas som ökad mängd löst organiskt material SCOD, lösta 
nukleinsyror, vilka ökar med behandlingstiden och tillförd energi (Zhang et al., 2007). Vid 30 
minuters behandlingstid var nedbrytningsgraden (%) 38,7 ggr energiintensiteten i W/ml och lösta 
nukleinsyror (mg/l) 81 + 523 ggr energiintensiteten i W/ml. Koncentrationen av löst organiskt 
material SCOD ökar med slammets TS-halt med ett optimum mellan 2,3 till 3,3 % (Pilli et al., 
2011). 
 
Ultraljudsbehandling av sekundärslam ger en mycket större effekt avseende SCOD än behandling 
av primärslam (Show et al., 2007). Med 340 000 kJ tillförd energi per kg TS erhölls 5 ggr större 
ökning av SCOD för sekundärslam jämfört med primärslam. Koncentrationen av SCOD per 
tillförd energi i kJ/kg TS var för sekundärslam 0,052 och för primärslam 0,030 vid 3 % TS. 
Optimum låg vid 3 % TS och SCOD per tillförd energi var lägre vid högre och lägre % TS. 
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Genom en serie med försök och multivariat analys kom Wang et al. (2005) fram till följande 
formel för utlösning av organiskt material med tid för ultraljudsbehandling: 
 

d(SCOD+) 
= 0,09727[D]0,4896 [I]0,6559[C]0,8680[pH]1,2692 dt 

där  D  = Ultraljudsdensitet (W/ml) 
I  = Ultraljudsintensitet (W/cm2) 
C  = Slamkoncentration (% TS) 
pH = pH 

 
Vid försök utförda med ultraljudsbehandling av slam med 2,3 % TS (Braguglia et al., 2011) var 
energiutbytet hos producerad biogas 10 % av tillförd energi för ultraljudsbehandlingen. Andra 
studier visar dock att energiutbytet från ökad biogasproduktion är större än energibehovet för 
ultraljudsbehandlingen (Pilli et al., 2011). Vid sju fullskaleanläggningar var biogasproduktionen 
25-50 % större efter att ultraljudsbehandling införts jämfört med innan och energiutbytet 
beräknades till 7 kWh per kWh tillförd elektrisk energi för ultraljudsbehandlingen (Barber, 2005). 
Vid tillförd energi mer än 1000 kJ/kg TS ökar effekten av ultraljudsbehandling linjärt med 35 % 
med logaritmen för tillförd energi (Bougrier et al., 2005). Dock visar utbytet vid samma 
energinivå en stor spridning. Vid en jämförelse av 4 olika försök med ultraljudsbehandling 
varierade nedbrytningsgraden vid 10 000 kJ/kg TS från som lägst 22 % till som högst 60 %. I en 
studie med 20 försök med satsvis rötning av ultraljudsbehandlat överskottslam erhölls i de flesta 
försöken 10 till 20 % mer metan från behandlat slam men i vissa försök gav det 
ultraljudsbehandlade slammet en lägre metanproduktion (Grönroos et al., 2005), vilket tyder på 
att ultraljudsbehandling måste optimeras separat för varje enskild användning. Den stora 
spridningen visar att det kan vara svårt att i förväg avgöra hur stor effekt ultraljudsbehandling kan 
ge vid ett enskilt verk. Generellt för ultraljudsbehandling är att ökningen av biogasproduktionen 
oftast inte kan kompensera för elektricitetsbehovet för behandlingen (Mata-Alvarez et al., 2014). 
 

2.1.4 Frysning/tining 

Vid frysbehandling av slam innan rötning, kan organiskt material, näringsämnen och annat 
intracellulärt material som frigörs utnyttjas för rötningsprocessen (Gao, 2011). Slamfrysning kan 
vara en effektiv slamavvattningsteknik som minskar halten bundet vatten, förändrar 
slamflockarna till en tätare och mer komprimerad form (Montusiewicz et al., 2010). Genom 
frysning åstadkommes under bildningen av iskristaller en separation av fasta och flytande 
fraktioner som omvandlar flockarna till en mer kompakt form. Vid frysning bildas is som delvis 
omger slamflocken och det icke frysta materialet komprimeras av den frusna delen av slammet. 
Slammet omvandlades till en matris av iskristaller och fasta partiklar varvid slammet packas. Den 
biologiska effekten av frysning av biomassa domineras av förstörelse av levande celler till följd av 
direkt mekanisk verkan av iskristaller eller genom att de skadas via ändrad sammansättning av 
vätskefasen. Frysning kan frigöra extracellulära polymerer och bryta ner av slammets 
cellstrukturer. Cellmembranen skadas av intracellulärt bildade iskristaller, vilket kan frigöra 
intracellulärt organiskt material.  
 
I ett försök med två reaktorer och 60 dagars försökstid, där den ena matades med obehandlat 
slam och den andra med slam som behandlats med frysning/tining producerade reaktorn med 
fryst/tinat slam 52 % mer biogas per kg avlägsnat organiskt material (Montusiewicz et al., 2010). 
Dock räknat på avlägsnat COD var skillnaden mindre. Behandlingen med frysning/tining 
medförde att TS och COD minskade med 6,6 respektive 5,2 g/liter samtidigt som SCOD ökade 
med 3,5 g/liter. 
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Förutom frystemperaturen beror resultatet av hur länge slammet är fryst. Försök med frysning av 
sekundärslam vid -18 °C visade att utlösningen av COD ökade från 4 till 12 % när tiden då 
slammets var nedfryst ökades från 10 till 72 timmar (Hu et al., 2011). Under tiden slammet är 
nedfryst växer iskristallerna genom att suga åt sig vatten, vilket bidrar till en succesiv avvattning. 
Om frysningen sker vid en hög underkylning 
bildas fler iskristaller än om frysningen sker vid 
några få minusgrader. Intracellulära iskristaller 
bildas vid en hög underkylning medan de stora 
iskristaller som bildas vid några få minusgrader 
växer i vattenfasen som omger flockarna. 
 

2.1.5 Behandling med elektriska pulser 

Användning av högintensiva pulsade elektriska 
fält på slam kräver en högspänningselektrod 
och en jordelektrod (Kopplow et al., 2004). En 
pulsad kraftkälla ger en snabbt föränderlig 
elektriskt fält mellan elektroderna. Då 
cellmembranet är elektriskt isolerande, 
producerar polarisationen av det snabbt föränderliga elektriska fältetet ackumulering av 
laddningar separerade av det elastiska cellmembranets dubbelskiktsstruktur. Om ett tröskelvärde 
för det elektriska fältet överskridits, är trycket på membranet som produceras av de attraktiva 
krafterna vid polerna i cellen är tillräckligt hög för att orsaka en nedbrytning av dubbelskiktet och 
ger upphov till porbildning. För att studera effekten på metangasproduktionen utfördes försök 
med rötning av slam (60 % överskottsslam och 40 % primärslam) som behandlats med elektriska 
pulser (150 KJ/l). Som jämförelse användes högtryckshomogenisering (60 KJ/l) och 
värmebehandling vid 121 °C vid 60 minuter (445 KJ/l). Resultatet blev 20 % mer biogas för 
värmebehandlat slam, 17,5 % mer för högtryckshomogeniserat slam och 19,8 % mer för slam 
som behandlats med elektriska pulser. Elektriskt behandling av slammet gav en lika stor ökning 
av biogasproduktionen som värmebehandling, men med ett lägre energibehov. Dock stördes 
försöken av att man fick korrosion på elektroderna. 
 

2.1.6 Elektrokemisk behandling 

Elektrokemisk oxidation kan effektivt bryta ner organiska makromolekyler till mindre molekyler 
(Yu et al., 2014). Elektrokemisk teknik är en effektiv teknik, elektrokoagulering, elektro-
avsättning, elektro-flotation och elektro-oxidation. Speciellt har den elektro-oxidation tillämpats i 
avloppsrening för en effektiv nedbrytning av svårnedbrytbara föroreningar. Elektro-oxidation av 
föroreningar kan ske direkt på anoder genom att generera fysiskt adsorberat ''aktivt syre''. 
Användning av klorid som medlare för elektrolys kan generera aktiva klorföreningar, Cl2, HClO, 
och CIO- (figur 7). Dessa kraftfulla oxidanter kan konvertera högbiopolymera ämnen till mindre 
molekyler dels vid anodytan (gränsskikt) och även i elektrolytlösningen. Vid försök med rötning 
(45 dagar) av överskottslam som behandlats elektrokemiskt erhölls en biogasproduktion på 647 
Nml/g VS, jämfört med 369 Nml/g VS för ett obehandlat slam. 
 

2.1.7 Jämförelse mellan av olika behandling 

Figur 8 visar en jämförelse av ultraljud, ozon och termisk förbehandling avseende effekten på 
partikelstorlek, utlösning av organiskt material och inverkan på nedbrytbarhet i rötkammaren. I 
en undersökning av Bougrier et al. (2006a) var resultatet av ultraljud och termisk behandling stort 
jämfört med ozonering (tabell 4).  

 
Figur 7. Omvandling av klorföreningar med 
elektrokemisk behandling (Yu et al., 2014). 
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Figur 8. Jämförelse av ultraljud, ozon och termisk förbehandling avseende effekten på 
partikelstorlek, utlösning av organiskt material och nedbrytning vid rötning (modifierat 
av Carlsson et.al., 2012). 
 
Tabell 4. Effekterna av olika förbehandlingsmetoder (Bougrier et al., 2006a). 

Behandling 
Obe-

handlat 
Ultraljud Ozon O3 

Termisk 
behandling 

  
6250 kJ 
kg TS 

9350 kJ
kg TS 

0.1 g O3

g TS 
0.16 g O3 

g TS 
170 °C 190 °C 

Biogasutbyte 1 1.51 1.53 1.08 1.25 1.59 1.59 
Metinnehåll (%) 75 73 74 77 74 71 70 
Metanproduktion 
(Nml CH4/g CODtillfört) 

221 325 334 246 272 333 328 

Ökning relativt OBH  +47% +51% +11% +23% +50% +48% 
Biodegradabilitet (%) 63 93 95 70 78 95 94 

 
I en jämförande studie med ultraljud, termisk behandling och alkalisk behandling erhölls det bästa 
resultatet av alkalisk behandling (Zhang et al. 2010). Överskottsslam hydrolyserades i 8 dagar vid 
pH 10 med automatisk pH kontroll med NaOH/HCl. Tre andra slamprover förbehandlades med 
ultraljud (frekvens 41 kHz för 150 min), termiskt (70 °C under 9 timmar) och termoalkaliskt (90 
°C och pH 11 under 10 timmar). Vid efterföljande rötningsförsök på 17 dagar gav 8 dagars 
hydrolysering 398 Nml CH4/g VS, ultraljud 115 Nml CH4/g VS, termisk 128 Nml CH4/g VS och 
termoalkalisk 171 Nml CH4/g VS. Ett referensprov med obehandlat slam producerade 90 Nml 
CH4/g VS. Förhydrolys av slam vid pH 10 producerade rikligt med småmolekylära fettsyror, 
vilket gav en lämplig substratsammansättning för metanbildning och ett högt metanutbyte. 
 

2.1.8 Metanpotentialmätning av bioslam förbehandat med frysning/tining och uppvärmning 

Rötningsförsök har utförts med överskottsslam i laboratorieskala med hjälp av Automatisk Metan 
Potential Test System (AMPTS II) som kandidatexamensarbete vid Hammarby Sjöstadsverk 
(Khayi, 2014). Slammet förbehandlades med frysning/tining (lättfryst och djupfryst) och 
uppvärmning. Det djupfrysta slammet frystes i frysbox vid ca -18 °C i tre dagar, varefter det fick 
tina i rumstemperatur. Det lättfrysta frystes vid några minusgrader i tre dagar, varefter det fick 
tina i rumstemperatur. Det uppvärmda upphettades till 85 °C i 12 timmar i en ugn. 
Mikroskopering visade att förbehandlingen av slammet har påverkat slamsegenskaper, 
slamflockarna har blivit mindre men fler och de trådformiga bakterier som svävade mellan 
slamflockarna försvinner. Utrustningen för biometanpotentialmätning består av 15 mätflaskor 
som fylls med slam och inocolum, rötat slam som innehåller nödvändiga metanbakterier. 3 
flaskor för varje förbehandlingsmetod och 3 med obehandlat slam samt 3 flaskor med enbart 
inocolum. Figur 9 visar dels ackumulerad gasvolym och volym per dag i normalmilliliter per gram 
VS för slam obehandlat slam samt slam som förbehandlats som ett medelvärde för tre försök 
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vardera. I ett 35 dagars försök producerade det djupfrysta slammet 221 Nml CH4/g VS, det 
lättfrysta 115 Nml CH4/g VS, det uppvärmda 181 Nml CH4/g VS och det obehandlade 148 Nml 
CH4/g VS.  
 

 
Figur 9. Biogasproduktion vid rötningsförsök med överskottsslam förbehandlat med 
frysning/tining (lättfryst och djupfryst) och uppvärmning i Nml CH4/g VS. 
 
Att det lättfrysta producerade mindre biogas än det obehandlade kan bero på att de stora 
iskristaller som bildas endast komprimerar slamstrukturen (figur 10). I det djupfrysta slammet 
produceras mindre iskristaller som även bryter ner flockstrukturer. Om även bakteriernas 
cellstrukturer kan brytas ner och frigörs intracellulärt material. Komprimeringen av flockarna som 
iskristallerna åstadkommer gör att det tar extra tid för bakterierna att hydrolysera det organiska 
materialet så att metanbakterierna kan omvandla det till biogas. Detta visas av att det djupfrysta 
slammet producerar mer metan per dag vid längre behandlingstider.  
 

 
Figur 10. Skillnad på iskristallbildning mellan lättfruset och djupfryset slam. 
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2.1.9 Effekt av kombination av olika behandling 

Termisk, kemisk, ultraljud och kombinerad termisk kemisk behandling av överskottsslam före 
rötning har studerats av Kim et al. (2003) varvid den termokemiska förbehandlingen gav störst 
ökning av biogasproduktionen. Biogasproduktionen av rötning var utan förbehandling 3657 l/m3 
slam och efter termisk behandling 4843 l/m3 slam (+32 %), kemisk 4147 l/m3 slam (+13 %), 
ultraljud 4413 l/m3 slam (+20 %) och termokemisk 5037 l/m3 slam (+38 %). Kombinationen av 
ultraljud med basisk behandling med 6 N KOH har studerats av Kim et al. (2010). Vid höjning av 
pH från pH 9 till pH 13 ökade utlösning av organiskt material. Ultraljudsbehandlingen varierades 
från 0 till 30 kJ/kg TS och den maximala utlösningen erhölls vid 20 kJ/kg TS varefter den 
minskade. Över en viss punkt ger ytterligare energitillskott ingen ökad utlösning och 
synergieffekten var större vid lägre energinivåer för ultraljudsbehandlingen. 
 
En teknisk och ekonomisk utvärdering av förbehandling med ultraljud, termisk behandling och 
kombinationen av ultraljud och termisk behandling visade att kostnaden för förbehandling med 
ultraljud är vid högre energinnivåer större än vinsten (Dhar et al., 2012). De energinnivåer för 
ultraljudsbehandling som användes var 1000, 5000 och 10000 kJ/kg TSS och för termisk 
behandling temperaturerna 50, 70 och 90 °C. Ultraljudsbehandling med energinnivåer 5000 och 
10000 kJ/kg TSS gav ett negativt utbyte även i kombination med termisk behandling. Förutom 
vinst i form av ökad biogasproduktion erhölls även vinst i form av lägre kostnad för avvattning, 
transport och deponering samt för att rena biogasen från svavelväte, som vid termisk behandling 
var större än vinsten från ökad biogasproduktion. Vinsten i form av lägre kostnad för avvattning, 
transport och deponering var dock större än vinsten från ökad biogasproduktion och vinsten från 
lägre kostnad för att rena biogasen från svavelväte.  
 

2.1.10 Energiutbyte av förbehandling 

Energitillförsel vid förbehandling leder till ökad cellsönderslagning och frigöring av olika 
cellkomponenter. Denna energi kan kompenseras av att utlöst COD kan ge ökad produktion av 
biogas. För att förbehandlingen skall vara fördelaktig krävs att energiutbytet är positivt, d.v.s att 
man kan få ut mer energi ur den ökade biogasproduktion som erhålles än som användes vid 
förbehandlingen. Den energi som kan utvinnas som funktion av insatt energi kan 
överslagsmässigt (Hultman och Levlin, 2003) uppskattas utifrån energivärdet för 1 kg COD som 
är 14 MJ. En sönderdelningsgrad av COD på 50 % och en fullständig nedbrytning av denna 
COD skulle alstra ca 7000 kJ/kg. Om sönderdelningsgraden istället mäts som BOD, syrebehov 
för biologisk nedbrytning, och om denna är 0,4 ggr COD skulle en sönderdelningsgrad av BOD 
på 50 % svara mot en högsta energiproduktion på 2800 kJ/kg. Figur 11 visar sönderdelningsgrad 
mot specifik energikonsumtion för förbehandling med ultraljud, kulkvarn, värmebehandling och 
ozon (Müller, 2002) samt potentiellt energiinnehåll i det frigjorda organiska materialet. Enbart då 
den tillförda energin per kg organiskt material är lägre än energiinnehållet i det organiska 
materialet kan behandlingen ge ett positivt energiutbyte. I detta exempel kan enbart behandling 
med kulkvarn och ozon ge ett positivt energiutbyte. 
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Figur 11. Sönderdelningsgrad för slam med olika förbehandlingsmetoder som funktion av tillförd 
energi (Müller, 2002) jämfört med energiinnehåll. 
 

2.2 Ökad biogasproduktion genom ozonbehandling 

Ozonbehandling av slam är en metod som främst använts för att minska slamvolymen, men har 
också använts för att uppnå en ökad biogasproduktion. Oxidation av slam har två motverkande 
effekter: 
 

 Nedbrytning av molekyler och cellstrukturer som är inte är nedbrytbara för 
metanbakterier ökar biogasproduktion 

 Oxidation av organiska molekyler som är nedbrytbara för metanbakterier minskar 
biogasproduktion 

 
Vid ozonbehandling av slam, sker nedbrytningen av organiskt material i två steg; frigörande av 
organiskt material p.g.a. nedbrytning av fast organiskt material och mineralisering på grund av 
oxidation av löst organiskt material. Ozonering medför att lipider omvandlas till volatila fettsyror 
varvid pH-värdet sjunker (Bougrier et al., 2006a, 2006b).  
 
Ozonering kan användas för att reducera slammängden (Chu et al., 2009). Ozonbehandling kan 
som visas i figur 12 införas i returslamlinjen eller i slamrötningen. Om ozonbehandlingen utförs i 
returslamlinjen (alternativ I) en aktivslamprocess kan ozonbehandling användas för att minska 
produktionen av överskottsslam. I en anaerob rötningsprocess kan ozon användas antingen som 
förbehandling före rötningen (alternativ II), eller som behandling av rötat slam, som returneras 
till rötkammaren (alternativ III). Ozonbehandling ger ökad löslighet av organiskt material, vilket 
ökar graden av nedbrytning och kan ge ökad biogasproduktion. Både mängden rötslam som skall 
omhändertas och rötningstiden kan därmed minskas. Ozonbehandling enligt alternativ I minskar 
slammängden till rötkammaren och ger därmed minder biogasproduktion. Ozonbehandling enligt 
alternativ II ger både en oxidering av substrat för biogasproduktion men även nedbrytning av 
svårnedbrytbara organiska ämnen, varför effekten på biogasproduktionen beror på hur 
ozoneringen utförs. Ozonbehandling enligt alternativ III torde ge den största positiva effekten på 
biogasproduktionen då andelen svårnedbrytbara organiska ämnen har anrikats i rötkammaren. 
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Figur 12. Alternativ för ozonering; I ozonering av returslam, II ozonering av överskottslam före 
rötning och III ozonering rötat slam med återcirkulering till rötkammaren (Chu et al., 2009). 
 
 
Vid försök med rötning av ozonerat slam av Weemaes et al. (2000), ökade biogasproduktion med 
80 % vid ozonbehandling med 0,1 g O3/g COD. Vid högre ozonkoncentration var ökningen av 
biogasproduktionen mindre. Ozonbehandling ger en partiell nedbrytning av mikrobiella celler 
vilket leder till en ökad mängd av lösta organiska ämnen och högre biologisk nedbrytbarhet av 
slammet. Emellertid minskade den totala mängden organiskt material. I experiment med anaerob 
rötning av slam ökade den biologiska nedbrytningen med ozondosering upp till 0,2 gO3/g-SS 
(Yeom, 2002). Ytterligare ökning av ozondosering förbättrade inte den biologiska nedbrytningen. 
Vid försök med ozonering av slam (Ahn et al., 2002) med en ozondos på 0.2 g O3/g DS (Dry 
Solids), erhölls 5 % mineralisering och 50 % löst organiskt material. När ozondosen ökades till 
0,5 g O3/g DS erhölls 20 % mineralisering och 45 % löst organiskt material. 
 
En måttlig ozonbehandling ökar halterna av lösta organiska ämnen men slammets partikelstorlek 
är relativt opåverkat (Zhang et al., 2009). Det finns tre mekanismer vid ozonbehandling av slam. 
För det första tränger ozon igenom mikroorganismernas cellvägg och bryter ner cellmembran, 
reagerar med proteiner och DNA, och cytoplasma och intracellulärt material frigörs. För det 
andra, förstör ozon flockstrukturerna genom oxidation av EPS och överbryggande ämnen. För 
det tredje oxideras lösta organiska ämnen. Den första mekanismen är inte verksam om 
ozonhalten är för låg för att driva ozon in i cellen. Om ozonhalten är alltför stor dominerar den 
tredje mekanismen.  
 
Kombination av ozon och ultraljud (figur 13) kan ge en synergieffekt, som ledde till att ökningen 
av den totala nedbrytningen (Xu et al., 2010, Guihua et al., 2010). Ultraljud ger en större 
massöverföring av ozon till vattenfasen samt ger ökad sönderdelning av ozon till fria OH 
radikaler. Kombinationen av ozon med ultraljud. Vid enbart under ozonering överförs O3 från 
gasfasen till vätskefas och därefter antingen omsattes direkt med substratet eller indirekt med fria 
radikaler som bildats av O3. Emellertid vid kombination av ozon med ultraljud ökar 
nedbrytningen av O3 vilket genererar mer OH-radikaler som kan reagera med substratet. 
Dessutom kan mikrobubblor av O3 fungera som kärnor för akustisk kavitation, vilket ger ökad 
effekt av ultraljudsbehandlingen. Figur 14 visar resultat från rötningsförsök med kombinerad 
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behandling med ozon och ultraljud av överskottsslam. Behandlingstiden med ozon/ultraljud var 
5, 30, 45 och 120 minuter, varvid behandlingstid 0 är obehandlat prov. Effekten av behandlingen 
ökade upp till 45 minuters behandlingstid varefter den sjönk vid 120 minuters behandlingstid. 45 
minuters behandlingstid gav 94 % mer biogas än obehandlat slam. Rötningsförsök med acetat 
som ger maximalt biogasutbyte visade att biogasutbytet för det obehandlade slammet 38 % och 
det som behandlats med ozon/ultraljud i 45 minuter gav 74 % biogasutbyte. 

Biogasproduktionen vid försök med olika konfigurationer som visas i tabell 5, med oxidativ 
behandling av slam med H2O2 (2 g/g VSSin) har studerats av Cacho Rivero et al. (2006). Även 
effekten av att kombinera oxidativ behandling med värmebehandling studerades. Oxidativ 
behandling på inkommande slam gav ingen ökad biogasproduktion räknat per mängd behandlat 
slam. Dock minskade biogasproduktion räknat per mängd reducerat organiskt material, VSS 
(Volatile Suspended Solids), vilket visar att organiskt material har oxiderats utan att producera 
biogas. Resultatet av biogasproduktion beräknat på mängden behandlat slam var olika beroende 
på konfiguration. Oxidation av rötat slam som återfördes till rötkammaren gav ingen ökad 
biogasproduktion, men i kombination med värmebehandling uppnådde denna konfiguration den 
högsta biogasproduktionen (+40 %). Kombination med värmebehandling och oxidation av 
inkommande slam gav minskad biogasproduktion. Även om vissa konfigurationer med ozon gav 
ökad biogasproduktion per gram behandlat slam gav alla minskad biogasproduktion per gram 
avlägsnat slam, vilket visar att den oxidativa behandlingen oxiderat en hel del av substratet som 
med en annan behandlingsmetod skulle kunna ha omvandlats till biogas. 
 

 

    
 
Figur 13. Behandling av slam med en 
kombination av ozon och ultraljud 
(Xu et al., 2010). 

 
Figur 14. Metanproduktion vid olika rötningstider mot 
behandlingstid med ozon/ultraljud; 0, 5, 30, 45 och 120 
minuter. 
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Tabell 5. Biogasproduktion vid oxidation av slam med H2O2 (Cacho Rivero et al., 2006). 
Konfiguration Biogasproduktion  

 

9.6 ml CH4/gbehandlat  

650 ml CH4/gVSSavlägsnat 

 

 

11,3 ml CH4/gbehandlat  

704 ml CH4/gVSSavlägsnat 

+18 % 

+8 % 

 

9,8 ml CH4/gbehandlat  

502 ml CH4/gVSSavlägsnat 

+2 % 

–23 % 

 

9,6 ml CH4/gbehandlat  

593 ml CH4/gVSSavlägsnat 

±0 % 

–9 % 

11,8 ml CH4/gbehandlat  

633 ml CH4/gVSSavlägsnat 

+23 % 

–3 % 

 

6,8 ml CH4/gbehandlat  

293 ml CH4/gVSSavlägsnat 

–29 % 

–55 % 

 

13,5 ml CH4/gbehandlat  

571 ml CH4/gVSSavlägsnat 

+40 % 

–12 % 

 
 
Vid ozonbehandling kan effekten av ozon hämmas av karbonat (Beltrán, 2004). Därför 
rekommenderas att ozonbehandling görs vid hög pH-nivå som främjar den nedbrytande effekten 
av ozon. Men CO2 som produceras genom oxidation av organiskt material vid ozonbehandling 
ökar karbonatkoncentrationen vilket hämmar effekten av ozon. Karbonatet kan dock avlägsnas 
som CO2 genom tillsats av syra, och efter avlägsnande av CO2 kan pH-nivån höjas igen med 
tillägg av bas.  
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3 Uppgradering av biogas 

3.1 Sammansättning av biogas 

Biogas består i huvudsak av kolvätet metan C2H6 (60-70%) och koldioxid CO2 (30-40%), samt 
mindre mängder (<1%) av kväve och föroreningar som vätesulfid och ammoniak (Petersson och 
Wellinger, 2009). För att kunna användas i fordon behöver gasen uppgraderas varvid koldioxiden 
och metan skiljs åt så att man får en metanhalt på minst 95 %.  

3.2 Rening av biogas 

I ett första steg renas biogasen från vatten (Petersson och Wellinger, 2009). När den lämnar 
rötkammaren är biogasen mättad med vattenånga som kan kondensera i rörledningar och orsaka 
korrosion. Vatten kan avlägsnas genom kyla, kompression, absorption eller adsorption. Genom 
öka trycket eller sänka temperaturen kondenserar vatten och kan tas bort. Kylning kan uppnås 
genom att gräva ner gasledningen försedd med en kondensatfälla i jorden. Vatten kan även 
avlägsnas med SiO2 eller aktivt kol som kan regenereras genom t ex uppvärmning eller 
tryckminskning. Andra tekniker för att avlägsna vatten är absorption i glykollösningar eller 
användning av hygroskopiska salter. 
 
Rågasen innehåller även svavelväte, H2S, som bildats genom reduktion av sulfat i rötkammaren 
(Petersson och Wellinger, 2009). Rening från H2S kan ske med olika metoder som fällning med 
tvåvärt järn vilket bildar järnsulfid. En annan metoder är absorption på aktivt kol. 

3.3 Metoder för biogasuppgradering 

Det finns flera olika metoder för uppgradering (Bauer et al., 2013, de Hullu et al., 2008, Petersson 
och Wellinger, 2009, Benjaminsson, 2006). De vanligaste bland reningsverken i Sverige är 
vattenskrubbning och PSA (Pressure Swing Adsorption). Dessa metoder bygger på att 
koldioxiden absorberas av ett fast eller flytande medium. Investeringskostnaden för uppgradering 
är starkt beroende av storleken på anläggningen snarare än av vilken teknik som används (Bauer 
et al., 2013). Vid små anläggningar (< 600 Nm3/h) är investeringskostnaden för membranteknik 
något lägre än för de övriga. Driftskostnaderna kan däremot variera betydligt; PSA 504 kr/år, 
vattenskrubber 135 kr/år, Aminskrubber 531 kr/år, fysisk adsorption 351 kr/år och 
membranteknik 225 kr/år (Patterson et al., 2011). Tabell 6 visar en sammanställning av olika 
uppgraderingstekniker. 
 
Tabell 6. En sammanställning av olika uppgraderingstekniker, (Persson et al., 2006). 
Princip Metod Regenerering Förreningsbehov Arbetstryck (bar)
Adsorption PSA  Vacuum Vattenånga, H2S 4-7 
Absorption Vattenskrubber Ingen/luftstrippning Inget 7-10 
 Polyetylenglykol Luftstrippning Vattenånga, H2S 7-10 
 Monoetanolamin Uppvärmning H2S Atmosfärstryck 

 

3.3.1 Vattenskrubber 

Vid vattenskrubbning skiljer man gaserna åt genom att koldioxid är mer lättlösligt i vatten än 
metan, särskilt under förhöjt tryck och låg temperatur (de Hullu et al., 2008). Vatten och 
koldioxid bildar kolsyra. I en vattenskrubberskiss förs delvis torkad och trycksatt gas in i botten 
av ett absorptionstorn som är fyllt med fyllkroppar för maximal överföringsyta mellan vätska och 
gas. Vatten pumpas in i toppen av absorptionstornet. Den utgående gasen är nästan helt renad 
från koldioxid medan det utgående vattnet innehåller löst koldioxid och en del metan. Utgående 
vatten går till en flash-tank med försänkt tryck där en blandning av koldioxid och metan frigörs 
som leds tillbaka till inflödet. I en recirkulerande vattenskrubberanläggning (figur 15) går vattnet 
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innehållande löst koldioxid vidare till en desorptionskolonn, där det möts av en motriktad 
luftström, som sänker partialtrycket och därmed driver ut den koldioxid som finns löst i vattnet. 
Koldioxidfattigt vatten kan sedan efter kylning på nytt ledas tillbaka till absorptionstornet. Vid 
reningsverk med god vattentillgång kan en genomströmmande teknik utan desorptionskolonn 
användas där vatten inte återförs till absorptionskolonnen efter flash-tanken. Inga extra 
kemikalier behövs, då vatten används till uppgraderingen. 
 

 
Figur 15. Processchema för uppgradering med en recirkulerande vattenskrubber. 
 
Fördelar med vattenskrubber är (Ryckebosch et al., 2011):   

 Hög verkningsgrad (> 97% CH4)  
 Samtidig borttagning av H2S när H2S <300 ppm 
 Enkel drift  
 Kapacitet är justerbar genom att ändra trycket eller temperatur  
 Regenerering möjligt  
 Låga CH4 förluster (<2%)  
 Tolerant för föroreningar 

Nackdelar är:  
 Dyra investeringar och drift 
 Igensättning på grund av bakterietillväxt  
 Skummbildning möjligt  
 Låg flexibilitet mot variation av ingångs gas 

3.3.2 Kemisk skrubber 

I en kemisk skrubber används en kemikalie som har högre löslighet för koldioxid än för metan. 
Exempel på kemikalier är: 

 Polyetylenglykol (H(OC2H4)n-OH, organiskt lösningsmedel) 
 Monoetanolamin MEA (NH2C2H4OH) 
 Dimetyletanolamid DMEA (CH3CON(CH3)2) 

Dimetyleterderivat kan förekoma under olika varumärkena som Genosorb® och Seloxol® 
(Petersson och Wellinger, 2009) och lösningsmedel som Cooab® (Held et al., 2006). 
Polyetylenglykol regenereras genom upphettning och/eller tryckreducering varvid upptagen 
koldioxid avges.  
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Vid försök med uppgradering av biogas i en packad kolonn med 0,1 M vattenlösning av NaOH, 
Ca(OH)2 och MEA visade de tre ämnena samma absorptionsegenskaper (Tippayawong och 
Thanompongchart, 2010). Absorptionskapaciteten för CO2 i kg/kg kemikalie var 0,22 för NaOH 
och 0,18 för Ca(OH)2 och MEA. Kapaciteten i mol/mol var 0,20 för NaOH, 0,32 för Ca(OH)2 
och 0,25 för MEA. Användning av MEA har fördelen av att kunna regenereras. Att regenerera 
alkaliska lösningsmedel för återanvändning är mycket svårt eller omöjligt. Trots att de är relativt 
billiga, krävs stor mängd för att uppfylla renhetskraven på uppgraderad CH4. 
 
Fördelar med absorption på polyetylenglykol är (Ryckebosch et al., 2011):   

 Hög verkningsgrad (> 97% CH4)  
 Samtidig borttagning av organiska svavelföreningar, H2S, NH3, HCN och H2O  
 Mer energieffektiv än vattenskrubber  
 Regenerativ  
 Låga CH4-förluster 

Nackdelar är:  
 Stora investeringar och dyr i drift 
 Ofullständig regenerering vid strippning/vakuumbehandling (kokning krävs) 
 Reducerad effektivitet vid utspädning av glykol med vatten 

 
Fördelar med absorption med amin är (Ryckebosch et al., 2011):   

 Hög verkningsgrad (> 99% CH4)  
 Billig drift  
 Regenerativ  
 Mer CO2 upplöst per volymenhet (jämfört med vattenskrubber)  
 Mycket låga CH4-förluster (<0,1%) 

Nackdelar är:  
 Stora investeringar  
 Värme krävs för regenerering 
 Korrosion 
 Nedbrytning och förgiftning av aminerna av O2 eller andra kemikalier 
 Utfällning av salter 
 Skumning möjligt 

 

3.3.3 Uppgradering med tryckvariationer, PSA/VSA  

PSA Pressure Swing Adsorption och VSA Vacuum Swing Adsorption, utnyttjar skillnaden i 
adsorptionsförmåga för metan och koldioxid på olika material såsom zeoliter eller aktivt kol. CO2 
adsorberas vid ett relativt högt tryck och frigörs från materielet vid ett lågt tryck (Bauer et al., 
2013). Rå biogas komprimeras till ett förhöjt tryck och matas sedan in i en adsorptions-kolonn 
med ett material som tar upp CO2 men inte CH4. Processen sker i fyra faser; en så kallad 
Skärströmcykel. Först trycksätts kolonnen. Därefter kan rå biogas matas in och uppgraderad gas 
erhållas. När kolonnmaterialet är mättad med CO2 släpps trycket och CO2 frigörs. I den fjärde 
fasen leds en motriktad ström med uppgraderad gas genom kolonnen för att rena den från 
frigjord CO2, som leds bort i en avfallsgasström. För att få en kontinuerlig produktion behövs 
flera kolonner som stängas och öppnas i följd så att en kolonn alltid är i produktionsfas (figur 
16).  
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Figur 16. Processchema för uppgradering av biogas med PSA. Flera kolumner arbetar i parallella 
cykler för en kontinuerlig process. H2S och vattenånga separeras innan gasen går till 
adsorptionskolonnerna (Bauer et al., 2013). 
 
En studie av zeolit (Alonso-Vicario et al., 2010) tyder på att klinoptilolit har unika 
adsorptionsegenskaper för samtidig rening från H2S och uppgradering av metan jämfört med 
syntetiska zeoliter, med den extra fördelen av större tillgång och lägre pris. Förändringar i 
kristallina och porositet strukturer av klinoptilolit som en följd av aktiveringen och adsorptions- 
desorptionscykler kan förklara förbättringen i H2S adsorptionskapacitet genom att öka 
tillgängligheten av adsorbatormolekyler till adsorptionsställen troligen med hjälp av en kemisk 
adsorptionsmekanism. 
 
En metod att göra processen mer effektiv är att använda en kolon med två lager med olika 
egenskaper (Grande och Rodrigues, 2007). I ett försök med VSA ökade kapaciteten till 7,65 mol 
CH4/h kg för en kolonn med dubbla skikt olika egenskaper jämfört med 3,83 mol CH4/h kg för 
en kolonn med ett skikt. Genom att ersätta en del av adsorbenten vid slutet av kolonnen med ett 
annat material med högre jämviktsselektivitet och snabbare kinetisk CO2-diffusion, kan 
kolonnens beteendet förändras. Genom att materialet har en snabbare CO2-diffusion, antas att 
CH4 också tränger in i mikroporer och CO2 kan avskiljas från detta andra skikt vilket återställer 
kapaciteten för att avlägsna CO2 i nästa cykel.  
 
Fördelar med absorption med PSA/VSA är (Ryckebosch et al., 2011):   

 Högeffektiv (95-98% CH4)  
 H2S avlägsnas  
 Låg energiförbrukning: högt tryck, men regenerativ  
 Kompakt teknik (även för små kapaciteter)  

Nackdelar är:  
 Toleranta mot föroreningar 
 Stora investeringar och dyr drift  
 Omfattande processkontroll behövs  
 CH4 förluster vid dåligt fungerande ventiler 
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3.3.4 Kryogen uppgradering  

Då metan och koldioxid har olika kokpunkter kan CO2 avlägsnas från biogas genom nedkylning 
till flytande form (Persson et al., 2006). Vid atmosfärstryck har CH4 en kokpunkt på -160°C och 
CO2 -78 °C. Koldioxid kan tas ur gasen som en vätska och kan användas som till exempel 
kylmedia. Beroende på hur processen är konstruerad kan även metan separeras som vätska och 
distribueras som LNG. Vid högre tryck kan separationen ske vid en högre temperatur. I en 
process komprimeras biogasen till 8000 kPa (Ryckebosch et al., 2011). Den komprimerad gasen 
ska torkas, för att förhindra frysning i följande kylningssteg. Då den torkade och komprimerade 
biogasen kyls till -45°C kondenseras CO2 som avlägsnas och behandlas i nästa steg för att 
återvinna kvarvarande CH4. Biogasen kyls ytterligare till -55°C och expanderas därefter till 800-
1000 kPa i en expansionstank, och får en temperatur av omkring -110°C. Vid dessa betingelser, 
finns det en gas-fastfas-balans, där fastfasen är CO2 och gasfasen innehåller mer än 97 % CH4. 
 
Fördelar med kryogen teknik är (Ryckebosch et al., 2011):   

 90-98% CH4 kan nås  
 Hög renhet för CO2 och CH4 
 Låg extra energikostnad för att erhålla flytande biometan (LBM) 

Nackdelar är:  
 Stora investeringar och dyr drift  
 CO2 kan förekomma i CH4 

 

3.3.5 Uppgradering med membranteknik 

Membranen kan användes för separation av CO2 från blandningar med CH4 (Stern et al., 1998). 
Dessa är vanligen tillverkade av polymerer, såsom cellulosaacetat, polyimider, etc, på grund av 
deras höga selektivitet för CO2 i förhållande till CH4, och kan vara utformade som ihåliga fibrer 
eller skivor. Skivformade membran kan vara spirallindade till en rulle. Gaserna CO2 och H2S går 
igenom membranet och koncentreras i ett permeatflöde med lågt tryck. CH4 och högre kolväten 
som inte går igenom membranet koncentreras i ett retentatflöde med högt tryck, vilken är den 
önskade produkten. Koncentrationen av CH4 i retentatflödet kommer att öka med; (1) välja 
membran med större skillnad i selektivitet för olika gaser, i synnerhet CO2/CH4, (2) öka 
tryckskillnaden mellan de bägge sidor av membranen, och (3) öka andelen av biogasflödet som 
tillåts gå genom membranen. Membranteknik är en skalbar teknik och fördelaktig om 
biogasflödet är lågt och CO2-halten hög. En fördel med membranteknik är att tre processteg; 
borttagning av CO2, med t.ex PSA, rening från H2S, med aktivt kol, och avvattning, med glykol, 
kan ersättas med ett processteg med membranteknik (Scholz et al., 2013). 
 

En viss andel av CH4 går igenom membranen speciellt om koncentration av CH4 är hög. För att 
erhålla en hög koncentration av CH4 utan att få stora förluster kan därför kaskadprocess utnyttjas 
(Makaruk et al., 2010). Figur 17 visar exempel på 2-steg och 3-stegs kaskadprocess för 
uppgradering med membranteknik. Permeatgasen från enhet B där koncentratgasen har högst 
CH4-halt leds tillbaka i processen, medan permeatgasen har högst CO2-halt från enhet A där 
koncentratgasen har lägst CH4-halt. För att undvika utsläpp av CH4, som är en starkare 
växthusgas än CO2, bör den producerade gasen förbrännas. Energin från förbränningen kan 
användas till att värma rötkammaren. 
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Figur 17. Tvåsteg och trestegs kaskadprocess för biogasuppgradering med membranteknik 
(Makaruk et al., 2010) 
 

Figur 18 visar en trestegs kaskadprocess för 
uppgradering av biogas med membranteknik 
(Scholz et al., 2013). Med denna process kan CH4 
återvinning på mer än 99 % erhållas, medan CH4 
renheten är högre än 96 %. Hög CH4 återvinning 
erhålls i allmänhet på kostnaden av ökad 
recirkuleringsström, men med ökad membran-
selektivitet minskar recirkuleringsströmmen. 
 
Trycksatt gas från 2000 till 3600 kPa rengörs först 
från kolväten, H2S och oljeånga från kompressorn 
(Ryckebosch et al., 2011). Gas/gasmembran 
tillverkade av acetatcellulosa separerar småpolära 

molekyler som CO2, fukt och kvarvarande H2S, men är inte effektiva i att separera N2. Rågasen 
kan renas till maximalt 92 % CH4 i ett steg. När två eller tre steg används, kan en CH4-
koncentration på 96 % eller mer uppnås. Avfallsgasen måste facklas eller används i en ångpanna 
eftersom den innehåller 10 till 25 % CH4. Värmen från avfallsgasen kan användas till att värma 
rötkammaren (Makaruk et al., 2010).  
 
Deng och Hägg (2010) studerade 4 alternativa processkonfigurationer varav tre var 
tvåstegsprocess (tabell 7). Processer där permeatet renas i ett ytterligare processteg kräver två 
kompressorer medan en process där koncentratet leds till nästa processteg kan utföras med en 
kompressor. Den största återvinningsgraden erhölls när permeatet från första enheten pumpades 
till den andra enheten där koncentratet återfördes till den inkommande gasen.  
 

 
Figur 18. Trestegs kaskadprocess för 
biogasuppgradering med membranteknik 
(Scholz et al., 2013). 
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Tabell 7. Effekten för återvinning baserat på processkonfiguration (Deng och Hägg, 2010) 

Konfiguration 

CH4 
renhet 
(vol.%)

CO2 
renhet 
(vol.%)

CH4 
återvinning 

(vol.%)

Kostnad 
(kr/Nm3 uppgraderad 

biogas) 

 
98 78 86 0,42 

 
98 92 97 0,60 

 
98 98 99 0,59 

 

98 93 96 0,56 

 
Gas/vätskemembran för uppgradering av biogas har utvecklats först på senare tid (Ryckebosch et 
al., 2011) Ett mikroporös hydrofob membran separerar biogasen från vätskan. Molekylerna från 
gasströmmen CO2, kan diffundera genom membranet, och absorberas på den andra sidan av en 
vätska som strömmar motströms. Vätskan hindras från att strömma till gassidan p.g.a. ett svagt 
övertryck. Detta möjliggör en billig konstruktion. Uppgraderingen av utförs med en aminlösning 
och biogas med 55 % CH4 kan uppgraderas till mer än 96 % CH4 i ett steg. Aminlösningen kan 
regenereras genom upphettning, som frigör en ren CO2, som kan säljas för industriella 
applikationer. 
 
Fördelar med membranteknik är (Ryckebosch et al., 2011):   

 H2S och H2O tas bort  
 Enkel konstruktion  
 Enkel användning  
 Hög tillförlitlighet  
 Små gasflöden kan behandlas utan proportionell ökning av kostnaderna  
 Gas/gas  

 Uppgraderingseffektivitet: <92% CH4 (1 steg) eller > 96% CH4  
 H2O avlägsnas  

 Gas/vätska 
 Uppgraderingseffektivitet:> 96% CH4  
 Billig investering och drift  
 Ren CO2 kan erhållas 

Nackdelar är:  
 Låg membranselektivitet ger kompromiss mellan renhet av CH4 och mängden 

uppgraderad biogas  
 Flera steg krävs (modulsystem) för att nå hög renhet  
 CH4-förluster 

3.3.6 Uppgradering kombinerad med koldioxidlagring 

Klimatpåverkan av biogasen kan reduceras betydligt om uppgradering kombineras med 
koldioxidlagring. En innovativ process som kombinerar avskiljning av CO2 med lagring använder 
NaOH för att avskilja CO2 (Baciocchi et al., 2013).  
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2 NaOH(aq) + CO2(g)  Na2CO3(aq) + H2O 
 
Därefter regenereras NaOH med Ca(OH)2, varvid en utfällning av CaCO3 erhålls som kan 
deponeras. 
 

Ca(OH)2(aq) + Na2CO3(aq)  CaCO3(s) + 2 NaOH(aq) 
 
Processsen testades i en pilotanläggning med deponoigas men avskiljning av CO2 var som högt 
35 %. 
 
Uppgradering av biogas kan även göras direkt med Ca(OH)2. Bottenaska från avfallsförbränning 
som har en hög halt av Ca(OH)2, har använts i en process där biogas får passera en kolon med 
aska där koldioxid assimileras (Mostbauer et al., 2008). Vid deponering av askan blir koldioxiden 
bunden. Askan kan även ta upp vätesulfid. 

3.3.7 Biosling, för småskaliga biogasanläggningar 

Biosling är en uppgraderingsteknik för småskalig biogasproduktion som renar biogas i en 
slangvinda med hjälp av vatten (Biosling, 2012) Slangvinda som omväxlande matas med biogas 
och vatten roterar så att vattnet och gasen leds in mot centrum där volymen minskar och trycket 
därmed ökar. CO2 löser sig i vattnet varvid metanhalten i gasen ökar till 94 %. För att användas 
som fordonsgas skall metanhalten vara minst 97 % vilket kan åstadkommas med en 
vattenskrubber. 

3.4 Livscykelanalys av biogasuppgradering 

Livcykelanalyser har utförts av Pertl et al., (2010) på några alternativ för uppgradering: PSA, 
vattenskrubber, membranseparation och uppgradering med aska inklusive koldioxidlagring. 
Inverkan på global uppvärmning beräknat som kg CO2-ekvivalenter per m3 uppgraderad biogas 
var för PSA 0,84, vattenskrubber 0,40, membranseparation 1,37 och uppgradering med aska 0,43. 
Askdeponieringen bidrog dock till att reducera miljöbelastningen med mer än 1,16 CO2-
ekvivalenter per m3 uppgraderad biogas. 
 
Livcykelanalyser för uppgradering kombinerad med koldioxidlagring, en basisk uppgradering med 
regenerering samt uppgradering med aska, har utförts av Starr et al., (2012, 2014). Som referens 
användes högtrycks vattenskrubber utan koldioxidlagring. Analysen utfördes på ett antal 
miljöfaktorer som potential för global uppvärmning, nedbrytning av ozonlager, övergödning, 
förgiftning av sötvatten och förgiftning av havsvatten. Avseende potential för global 
uppvärmning var metoderna med koldioxidlagring bäst ur miljösynpunkt, varav uppgradering 
med aska var överlägset bäst. För alla övriga miljöfaktorer var en basisk uppgradering med 
regenerering mycket sämre än uppgradering med aska och vattenskrubber högtrycks utan 
koldioxidlagring. 
 

3.5 Processintern metananrikning i rötkammaren 

3.5.1 Avskiljning av koldioxid från rötkammaren 

Koldioxid kan avlägsnas från rötkammaren genom att slam som tas ut från rötkammaren 
cirkuleras genom en desorptionskolonn, där luft blåses igenom slammet för avdrivning 
(desorption) av löst koldioxid. Slammet återförs sen till rötkammaren och resultatet blir att den 
bildade biogasen anrikas på metan (Benjaminsson, 2006). Genom att avlägsna CO2 kan mer lösas 
upp i slammet varvid en hög metanhalt kan erhållas. Resultat av laboratorieförsök indikerar att 



28 
 

det är möjligt att erhålla en koncentration av CH4 på 95 % samtidigt som förlusterna är under 2 
% (Persson et al., 2006).  
 
Ett lågt slamflödet genom desorptionskolonnen bör kombineras med ett högt luftflöde för att 
uppnå en gynnsam relation mellan hög mängd avlägsnad CO2 och låg förlust av CH4 (Nordberg 
et al., 2012). All CH4 som kommer in i desorptionskolonnen desorberas och slammet töms 
ganska snabbt på CH4, medan den desorption av CO2 fortsätter under en mycket längre tid. Vid 
försök med in-situ metananrikning ökade halten CH4 i biogasen från 70 till 87 %. Dock fick man 
en förlust på 8 % från desorptionskolonnen. Det ger begränsningar i in-situ metananrikning som 
kan förhindra att metoden kan ge en tillräckligt hög CH4-koncentration i biogasen samtidigt som 
förlusten av CH4 minimeras. I senare försök med rötning av gödsel har dock metanförlusten 
minskats till 1-1,8 % och 72 % av CO2 avskiljdes och en metanhalt i biogasen var 81 % 
(Andersson et al., 2014). Dock avskiljdes en hel dem ammoniak med avdrivningsgasen, varför 
den måste renas från ammoniak. Anrikningskostnaden bedömdes till 0,14 kr/kWh biogas. 
 

3.5.1 Omvandling av koldioxid till metan med vätgas 

Genom att tillföra vätgas till rötkammaren kan CO2 omvandlas till CH4 och metanhalten i 
producerad biogas kan ökas (Luo et al., 2012). 
 

4H2 + CO2  CH4 + 2H2O G0 = -130,7 kJ/mol 
 
För att producera vätgas behövs dock energi. Denna förslås komma från vindkraft som vid en 
stor utbyggnad tidvis kan komma att producera mer el än vad som behövs. Om denna 
överskottsel används till att producera vätgas som kan omvandlas till metan, kan detta överskott 
omvandlas till biogas. För att studera detta genomfördes försök med två rötkammare A och B 
där A tillfördes vätgas. Biogasen från rötkammare A innehöll både metan (65 %) och vätgas (20 
%) medan biogasen från B enbart innehöll metan (62 %). Metanhalten var något högre i biogasen 
från rötkammare A medan halten CO2 halverades, A 4 % CO2 jämfört med B 10 % CO2. 
 
  



29 
 

4 Processintegrerad lösning: Inre metananrikning och ozonering  

Enligt kapitel ”2.2 Ökad biogasproduktion genom ozonering” erhålls den största positiva 
effekten på biogasproduktionen av ozonering om den utförs på slam från rötkammaren, som 
returneras till rötkammaren efter ozonering (alternativ III figur 2.1). Dock hämmas effekten av 
ozonering av den koldioxid som bildas i rötkammaren (Beltrán, 2004). Om koldioxiden avlägsnas 
från slammet före ozoneringen erhålls en ökad nedbrytning av svårnedbrytbara organiska ämnen 
vilket ger en större biogasproduktion. Enligt kapitel ”3.5 Metananrikning i rötkammaren” kan 
uppgradering av biogas utföras genom anrikning i rötkammaren varvid slam från rötkammaren 
behandlas i en kolonn där koldioxid avdrivs med luft, varefter slammet returneras till 
rötkammaren.  
 
Även en del metan försvinner vid avdrivningen av koldioxid. Två förslag för att lösa detta är: 

1. Om avdrivningen utförs i två kolonner kommer metanet, som snabbast lämnar slammet, 
att följa med luften från den första kolonnen, medan luften från den andra kolonnen 
enbart innehåller avdriven koldioxid. Om luften från den första kolonnen bränns och 
värmen används för att värma rötkammaren kan energininnehållet utnyttjas.  

2. Avdrivningsgasen recirkuleras genom en separator för koldioxid. Kravet på separatorn är 
att den endast skall separera koldioxid från avdrivningsgasen. Den behöver inte rena 
avdrivningsgasen från all koldioxid. Avdrivningsgasen kommer att anrikas på metan tills 
den får ett så högt partialtryck för metan att den inte tar upp metan i 
avdrivningskolonnen. Separatorn håller dock nere partialtrycket för koldioxid så att 
avdrivningsgasen tar upp ny koldioxid vid varje passage genom avdrivningskolonnen. 
Separatorn kan t.ex. bestå av membran med hög selektivitet för koldioxid.  

 
Om slammet efter avdrivning av koldioxid ozoneras före det returneras till rötkammaren erhålls 
en bättre effekt av ozoneringen. Ozonering av rötat slam som återcirkuleras till rötkammaren, ger 
enligt kapitel ”2.2 Ökad biogasproduktion genom ozonbehandling” en bättre effekt på 
biogasproduktionen än ozonering av slam före rötkammaren. Koldioxid har en hämmande effekt 
på ozonbehandlingen (Beltrán, 2004), varför avdrivning av koldioxid med luft före ozonering 
torde ge en bättre effekt av ozonbehandlingen. Effekten av ozonbehandlingen kan även 
förstärkas med hjälp av ultraljud. Detta ger en process med slambehandlling med 
ozonering/ultraljud kombinerat med intern metananrikning i rötkammaren (figur 19), som 
förutom att ge en ökad biogasproduktion även kan ge en högre metanhalt i den bildade biogasen. 
Gemensamt för slambehandllingsmetoder som ozonering och ultraljud är dock att man inte får 
överdosera. För stor ozondos kan oxidera substrat och en för stor energitillförsel med ultraljud 
gör att energiutbytet blir negativt. 
 
Effekten av slambehandlling med ultraljud blir bättre om slammet har en hög TS halt (Hultman 
och Levlin, 2003). Nedbrytningen blir bättre vid en lägre tillförd energimängd vilket ökar 
möjligheten att erhålla ett positivt energiutbyte. Därför kan det vara en bra att avvattna slammet 
före behandlingen med ozon och ultraljud. Avvattning och återföring av slam med hög TS halt 
bidrar dessutom till att öka slamuppehållstiden i rötkammaren, vilket i sig bidrar till att öka 
biogasproduktionen (Levlin och Bengtsson, 2013). Process med har ozonering och återföring av 
slam samt avvattnat och återföring av slam har med gott resultat testats av Yeom et al (2002).  
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Figur 19. Förslag till processintegrerad lösning med uppgradering genom inre metananrikning 
och ozonering/ultraljudbehandling för ökad biogasproduktion. 
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