
EXAMENSARBETE    

KEMITEKNIK 

HÖGSKOLEINGENJÖRSUTBILDNINGEN 

 

 

 

Utvärdering av viskositet och 

omrörningsmetod vid 

gårdsbiogasanläggningar 

 

 

Pontus Nordgren 

 

 
 

 
Toppomrörare monterad vid en av anläggningarna som studerats i rapporten 

 

 

 

KTH 

Stockholm 

2014 



 
KTH KEMITEKNIK 

HÖGSKOLEINGENJÖRSUTBILDNINGEN 

 
 
 

EXAMENSARBETE 
 
 

TITEL: Utvärdering av viskositet och omrörningsmetod 
vid gårdsbiogasanläggningar 

 
ENGELSK TITEL: Evaluation of Viscosity and Stirring Method at 

Farm Scale Biogas Plants 
 

SÖKORD: Viskositet, reologi, omrörning, energiförbrukning, 
gårdsbiogasanläggning 

 
ARBETSPLATS: Institutet för jordbruks- och miljöteknik, JTI 
 

HANDLEDARE PÅ  
ARBETSPLATSEN: Henrik Olsson, Projektledare 
 

HANDLEDARE  
PÅ KTH: Janne Vedin, Universitetsadjunkt 
 
 
STUDENT: Pontus Nordgren 
 
 
 

DATUM:  
 
 
GODKÄND:  
 
 
EXAMINATOR: Janne Vedin, Universitetsadjunkt 



 

 

Sammanfattning 
Institutet för jordbruks- och miljöteknik, JTI, har fått i uppdrag av Hushållningssällskapet att se över 

omrörarprestandan på ca 30 gårdsbiogasanläggningar runt om i Sverige. Detta examensarbete är till 

för att vara ett stöd i detta arbete och utgöra en teoretisk bakgrund inom omrörning och reologi för 

JTI. Arbetet ämnar också till att hitta samband mellan olika driftsparametrar som kan ge en 

biogasanläggning på planeringsstadiet bättre förutsättningar till en energieffektiv design av 

omrörningssystemet. 

Metoderna i detta arbete har varit en del laborationsarbete utifrån framtagen information från den 

teoretiska fördjupningen inom områden så som reologi, viskositet, energiförbrukning och 

omrörningssystem. Mycket av laboratorieresultaten har varit givna från JTI och deras arbete sedan 

tidigare men en del har gjorts specifikt för att kunna genomföra beräkningar som varit av intresse för 

denna rapport. 

Två anläggningar har studerats mer ingående och deras beräknade teoretiska förbrukning är 76 W 

respektive 16,6 kW. Den verkliga förbrukningen är 76 W respektive 10,55 kW. En jämförelse över ett 

större intervall på varvtalet visar dock att spannet är stort för förbrukningen. De båda anläggningarna 

har som jämförelse ett effekt/volym-förhållande på 15,2 W/m3 respektive 2,9 W/m3. Den stora 

skillnaden i detta förhållande mellan anläggningarna kan förklaras med vad som anses vara ”god 

omrörning” av respektive anläggningsskötare. Energiförbrukningen har beräknats teoretiskt med hjälp 

av följande ekvation: 

𝑃 = 𝑁𝑃𝑛3𝐷𝑖𝑚𝑝
5 𝜌 

Ett resultat som säkert kan fastlås är att de studerade anläggningarna ligger inom ett rimligt intervall 

enligt den studerade litteraturen med avseende på viskositet och energiförbrukning. Viskositeten 

ligger mellan 20 och 280 mPa·s vid en skjuvspänning på 26 s-1 och förbrukningen per dygn och 

volymenhet ligger mellan 40 och 420 (Wh/dygn)/m3. För att beräkna viskositeten har följande ekvation 

använts: 

𝜏 = 𝐾′ (
𝑑𝑢

𝑑𝑦
)

𝑛′

 

En analys av reologisk data för merparten av de ca 30 gårdsbiogasanläggningarna som ingår i projektet 

har genomförts. Värdet på K’, flödeskonsistensen, ökar när TS-halten ökar medans n’, flödesbeteendet, 

inte beror på TS-halten. n’-värdet är nära konstant och har ett medelvärde på 0,079 för alla studerade 

anläggningar. Detta innebär att alla de analyserade rötkamrarnas innehåll är pseudoplastiska, 

skjuvtunnande, till karaktären. K’-värdet varierar mellan 0,087 och 4,157. 

Vid uppskalning från en labskalereaktor till en storskalereaktor kan antingen den specifika energin 

(W/m3) eller det geometriska förhållandet för tanken användas. Det geometriska förhållandet ger 

endast impellers hastighet som variabel men ger inte förbrukningen vilket uppskalning med hjälp av 

specifika energin gör. Ekvationen för att beräkna storskalereaktorns impellerhastighet görs med 

följande ekvation: 

𝑛2 = 𝑛1 (
𝐷1

𝐷2
)

2
3⁄

 

  



 

 

Abstract 
The Swedish Institute of Agricultural and Environmental Engineering, JTI, has been given the mission 

from the Swedish Rural Economy and Agricultural Societies to look in to agitator system and 

performance at 30 different farm scale biogas plants. This work aims to be a theoretical support for JTI 

in their work. The work will also try to find a correlation between different operating parameters that 

can aid in the construction of new farm scale biogas plants regarding energy efficient agitation. 

The methods for this work have been some laboratory work but also a profound theoretical literature 

study within the fields of rheology, viscosity, energy consumption and agitation systems. Much of the 

laboratory work has been done already by JTI but some work has been done specifically for some of 

the calculations of interest for this report. 

Two of the biogas plants has a calculated theoretical energy consumption of 76 W respective 16.6 kW. 

The true and observed consumption is 76 W and 10.55 kW. A comparison over a larger interval for the 

number of revolutions show that the gap increases a lot and has a great impact on energy 

consumption. The two biogas plants have an installed power-to-volume-ratio of 15.2 W/m3 and 2.9 

W/m3 respectively. The big difference between the plants can be explained with what is “good enough” 

agitation, which is determined by the plant attendant on that plant. The energy consumption has been 

calculated theoretically with the follow equation:  

𝑃 = 𝑁𝑃𝑛3𝐷𝑖𝑚𝑝
5 𝜌 

It can be concluded with some certainty that a great portion of the studied plants all fall into reasonably 

intervals regarding viscosity and energy consumption according to the literature. The viscosity is 

between 20 and 280 mPa·s at a shear stress of 26 s-1 and the energy consumption per day and volume 

unit is between 40 and 420 (Wh/day)/m3. To calculate the viscosity the following equation has been 

used: 

𝜏 = 𝐾′ (
𝑑𝑢

𝑑𝑦
)

𝑛′

 

An analysis of rheological data for most of the 30 biogas plants participating in this study has been 

done. The value of K’, flow consistency index, will increase when the dry matter content increases. 

However the value for n’, flow behavior index, does not change. The value for n’ is somewhat constant 

and is at average 0,079 for all the studied plants, this concludes that all the analyzed plants have a 

pseudo plastic, shear thinning, slurry in the reaction chamber. The K’-value is between 0.087 and 4.157. 

When scaling up a laboratory reactor to a full size reactor either the specific energy (W/m3) or 

geometric relationship for the tank can be used. The geometric relationship gives only the impeller 

rotational speed as a variable but does not give the energy consumption of the new reactor, only the 

specific energy does that. The equation to calculate the impeller speed in the full scale reactor is done 

with the following equation: 

𝑛2 = 𝑛1 (
𝐷1

𝐷2
)

2
3⁄
  



 

 

Förord 
Ett examensarbete på 15 högskolepoäng (motsvarar 10 veckor) går väldigt snabbt. Man känner 

knappt att man hunnit börja innan det är dags för ett förbereda avslut. Det ni nu har i handen är mitt 

examensarbete efter tre års studier på högskoleingenjörsprogrammet i kemiteknik på KTH. 

Rapporten ger en fördjupning i några ämnen så som viskositet, omrörningssystem och reologi. För 

den som vill fördjupa sig i dessa ämnen rekommenderas en läsning i kapitel 3 och för de som vill 

fördjupa sig mer i hur man räknar och hur beräkningar kan utföras på dessa ämnen rekommenderas 

en genomläsning av kapitel 5 och 6 respektive några av de bilagor som finns med. 

Ett stort tack till Lisa Nilsson, praktikant/exjobbare på JTI, som varit bollplank i tankar och 

funderingar samt gjort ett gediget labbarbete som lagt en bra grund för de analyser som gjorts i 

denna rapport. Ett stort tack också till handledare Henrik Olsson, projektledare JTI, för inputs och 

förslag till en förbättrad rapport. 

Ett tack också till familjen Sundblad i Svartbäcken för lån av bil, utan den hade resor fram och tillbaka 

till Uppsala varit mycket längre och tråkigare.  

Ett stort tack också till min kära fästmö Sara som stått ut med mig när jag varit trött och retlig över 

rapporten och inte varit en social varelse. 
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Pontus Nordgren 
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1 Lista över variabler 
Här redovisas de variabler som används rapporten. 

𝐴 avstånd mellan botten och impeller [m] 

𝐵 baffelbredd   [m] 

𝐷 rördiameter   [m] 

𝐷𝑖𝑚𝑝 impellerdiameter  [m] 

𝐷𝑇 tankdiameter   [m] 

𝑑𝑢

𝑑𝑦
 skjuvhastighet   [s-1] 

(
𝑑𝑢

𝑑𝑦
)

𝐴𝑉𝐺
 medelskjuvhastigheten  [s-1] 

𝑔 tyngdaccelerationen  [m/s2] 

𝐻𝑉 vätskehöjd   [m] 

𝐾′ flödeskonsistens  [-] 

𝐾𝐿 impellerspecifik konstant, laminär [-] 

𝑘𝑆 impellerspecifik konstant  [-] 

𝐾𝑇 impellerspecifik konstant, turbulent [-] 

𝑛 varvtal   [s-1] 

𝑛′ flödesbeteende  [-] 

𝑁𝐹 Froudes tal   [-] 

𝑁𝑃 Effekttal   [-] 

𝑁𝑅𝑒 Reynolds tal   [-] 

𝑃 effekt   [W] 

𝜌 densitet   [kg/m3] 

µ viskositet   [Pa·s] 

µ𝐴𝑉𝐺 medelviskositet  [Pa·s] 

𝑣 objektets hastighet  [m/s] 

�̅� medelhastighet på vätskan  [m/s] 

𝑡𝑑𝑟𝑖𝑓𝑡 drifttid omrörningssystem  [h/dag] 

𝜏 skjuvspänning   [Pa] 

𝜏0 kritisk skjuvspänning  [Pa]  
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2 Inledning och bakgrund 
Institutet för Jordbruks- och Miljöteknik (JTI) är ett dotterbolag till Sveriges Tekniska Forskningsinstitut 

(SP). På uppdrag av Hushållningssällskapet har JTI fått i uppdrag ta reda på hur omrörningsprestandan 

ser ut på ett 30-tal gårdsbiogasanläggningar runt om i Sverige. Uppgiften är att kartlägga prestandan 

på de omrörningssystem som finns installerade på dessa gårdar samt samla erfarenheter. Detta 

examensarbete och denna rapport är en del av denna studie och en teoretisk fördjupning i ämnena 

viskositet, olika omrörarsystem och reologi. 

Syfte 

Syftet med arbetet är att ge en fördjupad teoretisk grund om omrörning och viskositet för JTI kopplat 

till deras fortsatta arbete inom området under 2014.  

Mål 

Målet med arbetet är att ta fram och korrelera samband mellan olika driftsparametrar och att ta fram 

ett riktvärde för dessa som gör det möjlig för en nytillverkad anläggning att lägga sig på en optimal nivå 

vad gäller energiförbrukning för omrörningssystemet redan på ett planeringsstadium.  

Genomförande 

Litteraturstudien är en stor del i arbetet samt att jämföra teorin mot den praktiska erfarenheten JTI 

har om gårdsproducerad biogas. I laboratoriet genomförs mätningar på rötkammarinnehåll från 

gårdarna med avseende på viskositet, densitet och torrsubstanshalt. Från de gårdsbiogasanläggningar 

som deltagit i projektet samlas även data om omrörardesign, omrörningsstrategi och 

energiförbrukning in. 

Baserat på litteraturstudien genomfördes fältförsök vid en pilotrötkammare på 5 m3 aktiv volym samt 

en fullskaleanläggning på 3 600 m3 aktiv volym. Insamlad data under fältförsöken utgjorde sedan en 

grund för teoretiska beräkningar av energiförbrukningen samt jämfördes med faktisk förbrukning. 

Framförallt undersöktes vilken inverkan graden av omrörning hade på energiförbrukningen. 

Avgränsning 

Parametern faktisk biogasproduktion från varje gård tas inte med i beräkningen. 

Tidsbegränsningen för examensarbetet leder till att endast ett fåtal anläggningar kommer kunna 

granskas mer ingående. 

Datan rörande viskositet och energiförbrukning samlas in och sammanställs av Lisa Nilsson i ett 

parallellt examensarbete [1]. Hennes examensarbete avslutas senare än detta examensarbete och 

endast preliminära data har använts i denna rapport.  
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3 Reologi för gårdsanläggningar 
Detta kapitel avser att öka förståelsen för den teorin som är kopplad till omrörning av vätskor i 

reaktorer eller kärl. Anläggningarnas olika omrörarsystem och teorin angående dessa redovisas också. 

3.1 Viskositet 
Viskositet är egenskapen hos ett fluidum att motstå fysikalisk förändring, till exempel att börja flöda. 

Fluider med hög viskositet har högre motståndskraft än fluider med låg viskositet [2]. 

Enheten för viskositet anges på i huvudsak två sätt. I äldre litteratur är centipoise, cP, vanlig men 

SI-enheten är Pa·s, pascal-sekund. Väldigt få vätskor har en viskositet över 1 Pa·s så därför är mPa·s 

mycket vanligare vid redovisning av viskositet [2]. 

Skjuvhastigheten för en vätska är en funktion av skjuvspänningen som applicerats på vätskan. För en 

newtonsk vätska är skjuvhastigheten proportionerlig mot skjuvspänningen med viskositeten som 

proportionalitetskonstant [3]. Ekvation 1 visar sambandet mellan skjuvspänning och skjuvhastighet [2]. 

𝜏 = µ
𝑑𝑢

𝑑𝑦
  (1) 

Därmed kan viskositeten också visas genom lutningen av 

kurvan när skjuvspänning och skjuvhastigheten plottas 

mot varandra i ett diagram. Ett sådant diagram kallas för 

reogram, se figur 1, och visar flödeskurvan för vätskan. 

Diagrammet är ett vanligt sätt att visa hur skjuv-

hastigheten påverkas för ett ämne när det utsätts för 

skjuvspänning [3]. 

För icke-newtonska vätskor gäller dock inte ekvation 1 

eftersom de icke-newtonska vätskorna inte har ett linjärt 

samband mellan skjuvspänning och skjuvhastighet. De 

ickelinjära sambanden kommer av att en vätskas 

ingående komponenter har en komplexare struktur och 

deformationsegenskaper [3]. För icke-newtonska 

vätskor finns det dock andra ekvationer som beskriver 

förloppet bättre. En sådan ekvation är Ostwald-de 

Waeles ekvation och ser ut på följande sätt [2]: 

𝜏 = 𝐾′ (
𝑑𝑢

𝑑𝑦
)

𝑛′

 (2) 

I ekvation 2 införs K’ och n’ som index över flödeskonsistens respektive flödesbeteende. När n’=1 gäller 

även denna ekvation för newtonska vätskor. I fallen då n’≠1 klassas vätskan antingen som 

pseudoplastisk, skjuvtunnande (n’<1) eller dilatant, skjuvtjocknande (n´>1) [2]. 

Den andra ekvationen som beskriver icke-newtonska vätskor gäller för Bingham-plastiska vätskor och 

kan skrivs på följande sätt: 

𝜏 =  𝜏0 +  µ
𝑑𝑢

𝑑𝑦
 (3) 

Ekvation 3 kallas Bingham model och liknar sambandet för newtonska vätskor men med det tillägget 

att ekvationen inte startar i origo i ett reogram [2]. Detta innebär alltså att vätskan först måste utsättas 

Sk
ju

vs
p

än
n

in
g 

[P
a]

Skjuvhastighet [1/s]

Reogram

Pseudoplastisk Newtonsk

Figur 1: Exempeldiagram över olika flytkurvor 
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för en viss sträckgräns innan den kan börja flöda men när den väl gör det är skjuvspänningen 

proportionerlig mot deformationshastigheten, precis som en newtonsk vätska [3]. 

En icke-newtonsk vätska har ingen bestämd viskositet eftersom sambanden för att beräkna 

viskositeten inte är linjära som de är för newtonska vätskor. Viskositeten för icke-newtonska vätskor 

kallas därför skenbar viskositet, eng. apparent viscosity. Den skenbara viskositeten kan i små intervall 

för skjuvkraft och skjuvspänning approximeras till att vara en konstant viskositet som i fallet med 

newtonska vätskor [4]. 

3.2 Dimensionslösa tal 
Dimensionslösa tal användas i många sammanhang inom områden så som flödesmekanik och fysik 

eftersom de gör det möjligt att jämföra olika system som har olika storlek. Exempel på några av dessa 

tal är Reynolds tal, effekttal och Froudes tal [5]. 

Reynolds tal 

Reynolds tal ger indikation på om turbulenta förhållande råder i en vätska som strömmar i ett rör och 

beskriver förhållandet mellan tröghets- och viskösa krafter. I många avseenden är det viktigt att veta 

Reynolds tal då det kan påverka vilka beräkningsmodeller som skall användas eftersom det skiljer sig 

åt. Reynolds tal för newtonska vätskor i rörsystem beräknas med ekvation 4 [2]. 

𝑁𝑅𝑒 =
𝐷∗�̅�∗𝜌

µ
  (4) 

Om Reynolds tal är under 2 100 är flödet laminärt och är det över 4 000 är det turbulent, se figur 2. I 

intervallet mellan 2 100 och 4 000 infaller en övergångsperiod där båda fallen av strömning kan finnas 

samtidigt och växelvis. Detta gör att beräkningar inom intervallet är svårgenomförda och man måste 

därför beräkna både det laminär och turbulenta fallet och sedan dimensionera systemet efter vad som 

ger värdet som frestar på systemet mest, till exempel högs tryckfall eller energiförbrukning. [2] 

 

Figur 2: Skillnad mellan laminärt (övre) och turbulent flöde (undre) [6] 

 

Reynolds tal finns också beskriven för förhållandet runt en impeller och då ändras ekvation 4 till 

ekvation 5 och får följande utseende [5]: 

𝑁𝑅𝑒 =
𝐷𝑖𝑚𝑝

2 ∗𝑛∗𝜌

µ
 (5) 

I detta fall räknas Reynolds tal på över 10 000 som turbulent och under 10 som laminärt. Det är nu 

flera tiopotensers skillnad och det är värt notera att precis vid spetsen av impellern kan turbulenta 

förhållande infinna sig men zoner längre bort från impellern är laminära. På grund av miljön i en 

omrörd reaktor och det faktum att reaktorvolymen rör på sig kommer dessa zoner växelvis vara både 

laminära och turbulenta medan impellern roterar [5]. 

  



 

5 

Effekttal 

Effekttalet är ett förhållande mellan tillförd kraft på vätskan och vätskans tröghetskraft, se ekvation 6. 

Talet är konstant vid turbulenta förhållande i en bafflad tank men blir lägre om tanken görs obafflad 

eller delvis obafflad. Detta sker eftersom vätskan kan rotera med impeller och på så sätt minskar 

motståndet från vätskan [5]. 

𝑁𝑝 =
𝑃

𝑛3∗𝐷𝑖𝑚𝑝
5 ∗𝜌

 (6) 

Eftersom talet inte tar hänsyn till absolut storlek på reaktorn kan det användas till teoretiska 

jämförelser mellan olika omrörda reaktorer samt uppskalningsberäkningar av mindre 

försöksanläggningar till större driftsanläggningar [5]. 

Froudes tal 

Froudes tal kan användas i många olika sammanhang och kan definieras på flera olika sätt, men 

gemensamt för alla olika användningsområden är att det ger ett förhållande mellan tröghetskraften 

och gravitationskrafter. Det används oftast till att beräkna motståndet ett objekt har genom en 

vätskevolym, det kan vara en farkost på vätskan eller en fallande partikel i vätskan. I något fall kan även 

Froudes tal ge ett förhållande mellan våghastighet och medelhastighet för bulkflödet. För omrörda 

tankar är ekvation 7 lämplig av de varianter som finns av Froudes tal. 

   𝑁𝐹 =
𝑣2

𝑔∗𝐷𝑖𝑚𝑝
  (7) 

3.3 Omrörningssystem 
Industriella processer behöver ibland röras om av flera olika anledningar. Dessa skiljer sig mycket åt 

beroende på vad målet med processen är. Några tänkbara anledningar till varför omrörning behövs 

kan vara [2]: 

 Blanda vätskor eller göra en dispersion av vätskor som inte är blandbara. 

 Dispergera gas i en vätska för att göra små bubblor. 

 Hålla partiklar i en vätskevolym. 

 Säkerställa god värmeledning mellan vätska och värmekällan. 

Inom det område som denna rapport behandlar är det främst två anledningar som är drivande för att 

anläggningarna skall ha omrörningssystem: 

 Uppnå omblandning så mikroorganismerna kommer i kontakt med nytt substrat 

 Hindra sedimentering samt bildandet av svämtäcke.  
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Reaktorer, bafflar och geometri  

I de flesta processindustrier är en tankreaktor med omrörning, eng. Stirred tank reactor (STR), en viktig 

del för att få en bra produkt. Tanken är uteslutande cylindrisk och är oftast stående med cylinderaxeln 

i vertikalt läge. Den tankreaktorn består av två komponenter, själva tanken och omröraren. Respektive 

komponent har i sin tur flera ingående delar. Tanken kan till exempel ha bafflar för att ändra 

flödesmönstret i tanken och omröraren har motor, växellåda och impeller som måste dimensioneras 

gentemot varandra samt anpassas till tanken [7]. 

Tanken kan dessutom vara både öppen eller stängd och placeringen av själva omrörarenheten kan 

varieras på flera olika sätt [5]. En stängd reaktor är den som används vid biogasproduktion eftersom 

gasen måste samlas upp och inte får läcka ut till atmosfären. Den stängda reaktorn kan ha två olika 

typer av tak där det ena är fast monterat och inte böjer sig för ändrat gastryck och den andra är när 

taket består av en bälg som höjer och sänker sig med gastrycket i kammaren, ett så kallat membrantak. 

Omröraren monteras i huvudsak på tre olika platser runt tanken, se figur 3a, där det vanligaste sättet 

är toppmonterad omrörare. Omröraren är då nerstucken uppifrån genom reaktorns tak eller monterad 

på ett fackverk ovanför reaktorn och kan vara utrustad med en eller två impellers på samma axel 

beroende på hur hög reaktorn är. En sidomonterad omrörare kan endera sitta på kanten av reaktorn, 

om reaktorn är öppen, eller vara instucken i sidan av reaktorn, antingen rakt in eller vinklad. Den 

sidomonterade omröraren har bara en impeller som oftast skapar en stark stråle som skjuts över hela 

reaktorbredden [5]. 

 

Figur 3: Omrörarnas placering runt reaktorn 

För att ytterligare förbättra omrörningen i en reaktor kan en omrörare placeras så att den inte pekar 

in mot reaktorns mitt, omröraren har en så kallad offset i förhållande till mitten, se figur 3b. En sådan 

omrörare kan hjälpa till att kontrollera virveln i reaktorn utan att bafflar används [5]. 

Bafflar är ytterligare sätt att kontrollera rörelsen på vätskan i den omrörda reaktorn. Genom att sätta 

plåtar längs med reaktorns vägg skapas skjuvkrafter som får vätskan att röra upp längs med sidorna 

och ner i mitten längs omröraraxeln. Denna rörelse är bättre för totalomblandningen än den virvel som 

bildas då vätskan vill rotera med impellern. Bafflar används, med få undantag, endast till 

toppmonterade omrörare, både centrerade och omrörare med offset [8]. 

Reaktorns geometriska förhållande är också en viktig parameter som påverkar omrörningens karaktär. 

En bred och låg reaktor är bättre än en hög och smal när bara en impeller används, men vid platsbrist 

används oftare en hög och smal reaktor. Reaktorn har då två eller flera impellrar på samma 
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omröraraxel. Försök har visat att förhållandet mellan vätskehöjd och tankdiameter, H/D, bör var runt 

0,8 till 1 för reaktorer som bara använder en impeller [8]. 

Impellers 

Impellers kan delas in i många olika kategorier och en vanlig kategorisering är hur flödet ser ut runt 

impellern under drift. När flödet sugs in och skjuts ut längs med impellers axel kategoriseras den som 

en propeller och när vätskan sugs in längs axeln men kastas ut radiellt kallas impeller för turbin, se figur 

4. Propellrar har i större utsträckning flöden som huvuduppgift och mindre skjuvkrafter på grund av 

dess utformning, turbinerna i sin tur ger ett lägre flöde men höge skjuvkrafter än propellern [8]. 

 

Figur 4: Flödesskillnader mellan propeller (t.v.) och turbin (t.h.) [9] 

 

Propellern och turbinen används endast till låg- och medelviskösa vätskor. Vid högre viskositet, 20-50 

Pa·s, kommer propellern och turbinen bara påverka vätskan närmast bladen vilket gör att de blir väldigt 

ineffektiva. Istället används en typ av närgående impeller som designas så att de ligger väldigt nära 

reaktorns insida och på så sätt kan flytta hela volymen. Den vanligaste konstruktionen har formen av 

ett ankare, se figur 5, och är vanlig eftersom den är lätt och billig att tillverka. Problemet med ankaret 

är rörelsen av vätskan i höjdled är väldigt liten. Alternativet till ankaret är helixspiralimpellern som 

tvingar vätskan upp eller ner i reaktorn och på så sätt får en mycket bättre omrörning än ankaret, se 

figur 5. Konstruktionen är dock mer komplicerad och heliximpellern är därför mycket dyrare än 

ankarimpellern [5]. 

 

Figur 5: Principskiss över ankar- och helixspiralimpeller [10] 
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Tumregler för design av omrörningssystem 

När en tankreaktor med omrörning skall designas finns det många olika parametrar att ta hänsyn till 

och varje parameter påverkar omrörningen och flödet i tanken på sitt specifika sätt. Även 

energiförbrukningen kan påverkas kraftigt beroende på vald design. Några vanliga proportioner mellan 

olika parametrar kan ses i tabell 1 och en grafisk förklaring kan ses i figur 6 [2]. 

  Dimp HV B A 

DT 
1

3
 

1

1
 

1

12
 

1

3
 

Tabell 1: Proportioner i tanken 

Till exempel skall förhållandet mellan diametern på impellern, Dimp, och 

tankdiameterna, DT, vara 1/3; alltså följande samband gäller: 

𝐷𝑖𝑚𝑝

𝐷𝑇
=

1

3
 

Flödesmönstret i tanken kan se ut på några olika sätt och beror i 

huvudsak på tre olika parametrar, omrörarens placering, impellertyp 

och om tanken är utrustad med bafflar eller inte [5]. 

För pseudoplastiska, skjuvtunnande, vätskor finns det alltid risk för grottbildning precis runt den 

roterande impellern. Själva grottan är den delen av vätskan som är omrörd av impellern och det är där 

omrörning sker eftersom skjuvhastigheten är tillräckligt stor. Gränsytan mellan grottan och den 

stillastående vätskan infaller där impellers skjuvkraft blir lika med vätskans skjuvhastighet. För att 

minska det stillastående området i reaktorn används därför ofta flera impellers som på så sätt kan 

täcka upp hela volymen med omrörning. Det kan vara väldigt svårt att uppskatta hur god omrörningen 

är i en reaktor utan avancerade instrument, men om ytan har rörelse indikerar det att omblandningen 

är god [8]. 

Energiförbrukning 

Newtonska vätskor 

Effekten som krävs för att få omrörning av en newtonsk vätska kan beräknas enligt ekvation 8 [2]. 

 

𝑃 = 𝑁𝑃𝑛3𝐷𝑖𝑚𝑝
5 𝜌 (8) 

Eftersom NP är beroende av P, effekten, måste ett till samband hittas som ger NP. Ett sådant samband 

är följande [2]: 

𝑁𝑃 =
𝐾𝐿

𝑁𝑅𝑒
  (9) 

Ekvationen 9 gäller endast för låga Reynolds tal, NRe. I detta fall sammanfaller linjerna för bafflade och 

obafflade reaktorer när NP och NRe plottas mot varandra i ett logaritmiskt koordinatsystem, lutningen 

blir -1. Detta leder i sin tur till att ekvation 8 kan skrivas på följande sätt [2]: 

𝑃 = 𝐾𝐿𝑛2𝐷𝑖𝑚𝑝
3 µ (10) 

Den nya ekvationen 10 går då att använda när NRe är lågt; inte över 10. I detta intervall har vätskans 

tröghetskrafter inte lika stor påverkan jämtemot viskositeten [2].  

Figur 6: Teckenförklaring 
tillhörande tumreglerna för 
design av tankreaktor. 
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Det finns även ett samband för NP vid höga Reynolds tal och bafflade reaktorer. Vid detta intervall 

påverkas inte NP av Reynolds tal och viskositeten. Ekvation 9 får då ett annat utseende [2]: 

   𝑁𝑃 = 𝐾𝑇   (11)  

Ekvation 11 sätts nu i ekvation 8 vilket ger ett slutgiltigt samband, ekvation 12 för P vid höga NRe [2]: 

   𝑃 = 𝐾𝑇𝑛3𝐷𝑖𝑚𝑝
5 𝜌 (12) 

Storleken på konstanterna KL och KT är beroende på vilken typ av impeller som används i vilken reaktor 

och kan variera kraftigt beroende på kombination [2]. 

Icke-newtonska vätskor 

Ekvation 8 gäller även för icke-newtonska vätskor men att beräkna NRe är inte lika lätt eftersom 

viskositeten beror av skjuvhastigheten som är olika på olika ställen i reaktorn. Medelvärdet för den 

skenbara viskositet används då för att ge ett bättre NRe. Ekvationen får då ett likande utseende som 

ekvation 5 med ändringen att µ bytts till µAVG. Ekvationen ser då ut som ekvation 13 nedan [2]: 

   𝑁𝑅𝑒 =
𝐷𝑖𝑚𝑝

2 ∗𝑛∗𝜌

µ𝐴𝑉𝐺
 (13) 

µAVG i sin tur beräknas via medelskjuvhastigheten i vätskan. Medelskjuvhastigheten beräknas med hjälp 

av en ekvation som liknar ekvation 2 men med två små skillnader, se ekvation 14 [2]. 

µ𝐴𝑉𝐺 = 𝐾′ (
𝑑𝑢

𝑑𝑦
)

𝐴𝑉𝐺

𝑛′−1

 (14) 

Den nya termen (du/dy)AVG kan beräknas med hjälp av ett enklare samband som endast gäller för 

pseudoplastiska vätskor och ger en god approximation för medelskjuvhastigheten. 

Medelskjuvhastigheten är direkt kopplad till impellerhastigheten via ekvation 15 [2]. 

(
𝑑𝑢

𝑑𝑦
)

𝐴𝑉𝐺
= 𝑘𝑆𝑛 (15) 

kS är en konstant beroende på vilken typ av impeller som används och impellerns geometri. ks brukar 

dock ligga mellan 10 och 12 [2]. 

Genom att nu kombinera ekvationerna 13, 14 och 15 kan NRe slutligen beräknas enligt ekvation 16 som 

inte direkt innehåller skjuvhastighet eller viskositet [2]. 

   𝑁𝑅𝑒 =
𝑛2−𝑛′ ∗ 𝐷𝑖𝑚𝑝

2  ∗ 𝜌

𝑘𝑆
𝑛′−1 ∗ 𝐾′

 (16) 

3.4 Uppskalning av små försöksanläggningar 
Uppskalning av små omrörda reaktorer, labskala och/eller pilotskala, är svårt eftersom det är många 

parametrar att ta hänsyn till. Oftast är en lyckad uppskalning en kombination av empiriska samband 

och erfarenhet. Det finns olika metoder att ta hjälp av för att få en så korrekt uppskalning som möjligt 

och några av de vanligaste utgår från geometriska förhållanden [5]. Uppskalningens komplexitet visas 

till exempel genom att om den specifika energin (W/m3) för en labskalereaktor används som 

utgångspunkt ges en något för stor omrörare i storskalereaktorn som drar onödigt mycket energi. 

Samtidigt gäller också att om man använder impellerns pumpningskapacitet kommer omröraren bli 

underdimensionerad i storskalefallet [8].  
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Uppskalning utifrån geometri  

Genom att behålla geometrisk symmetri mellan labskala och storskalereaktorn blir 

uppskalningsberäkningarna enkla och förhållandevis exakta. Uppskalning med hjälp av geometri har 

även två andra stora fördelar. Dessa fördelar är att flödesmönstret är väldigt lika och förutsägbart 

mellan stor och liten skala samt att den geometriska likheten endast lämnar impellerns hastighet som 

variabel enligt ekvation 17 [5]. 

𝑛2 = 𝑛1 (
𝐷1

𝐷2
)

2
3⁄

 (17) 

4 Genomförande 
I detta kapitel beskrivs det arbetet som gjorts på laboratoriet. 

Från anläggningsägarna kommer rötresterprover som det genomförs viskositetsmätningar och 

torrsubstanshalten (TS-halten) bestäms. Densiteten kontrolleras även på alla inkomna prov. 

4.1 Insamlande av driftsparametrar 
För att få ett bra grundmaterial att jämföra gårdsbiogasanläggningarna med skickades en enkät ut med 

frågor så som installerad effekt och drifttid per dygn på omrörarsystemet, omrörartyp, 

rötkammarvolym samt temperatur i huvudrötkammaren. Liknande data samlades även in för 

anläggningens efterrötkammare för att få ytterligare fler rötkammare och omrörarsystem att jämföra. 

4.2 Framtagning av elförbrukning 
Elförbrukningen har tagits fram med hjälp av tre olika metoder. Metoderna har olika korrekthet där 

den vanligaste metoden har varit att beräknat förbrukningen med hjälp av märkeffekt på elmotorn 

samt drifttiden för omröraren. Att använda märkeffekten för uppskattning av elförbrukningen medför 

en osäkerhet. Märkeffekten anger den axeleffekt som motorn är dimensionerad för. Detta innebär att 

elförbrukningen kan vara högre eftersom elmotorns verkningsgrad inte är med i beräkningen. 

Samtidigt kan elförbrukningen vara lägre än märkeffekten om omröraren av någon anledning inte har 

det effektbehov som motorn kan levererar. Vid de anläggningar där det finns installerade elmätare på 

omröraren och denna data loggas av styrsystemet har denna data använts. Alternativet är att använda 

sig av en handmätare och på så sätt få den informationen man behöver för att kunna beräkna 

förbrukningen. Vid några tillfällen har en tångamperemetare av märket Metrix MX240 använts. 

4.3 Viskositetsmätning 
Med hjälp av en rotationsviskosimeter av märket Brookfield LV DV-E bestämdes viskositeten och i sin 

tur karaktären på rötresterna från anläggningarna. 

Rotationsviskosimetern fungerar på så sätt att en spindel får rotera i en 

cylinder med den vätska man vill bestämma viskositeten på, se figur 7. 

Cylindern har en mantel med cirkulerande vatten för att hålla temperaturen 

konstant under försökets gång. Viskosimetern kan sedan med hjälp av 

varvtalet och den aktuella spindelns geometri beräkna den skjuvhastighet 

som appliceras på vätskan och därefter ges viskositeten av apparaten. 

Apparaten redovisar både viskositeten och skjuvhastigheten till operatören 

efter det att spindeln roterat minst ett varv. Varvtalet, och därmed 

skjuvhastigheten, varieras i 17 steg mellan 0,3 till 100 varv/minut och 

resultatet införs sedan in i Excel för att kunna anpassa en exponentialfunktion 

till mätpunkterna. Genom att använda olika spindlar med olika geometrier går 

det att variera inom vilket skjuvhastighetsområde som viskositeten mäts. 

Figur 7: Principskiss för 
rotationsviskosimeter 
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Exponentialfunktionen visar då ett K- och n-värde och grafen har skjuvhastigheten på x-axeln och 

viskositeten på y-axeln. Denna kurva kallas viskositetskurva, men för att ekvation 2 i kapitel 3.1 skall 

gälla måste utgångspunkten vara en skjuvspänningskurva, med skjuvspänningen på y-axeln. Det är 

beräkningsmässigt enkelt att gå mellan de två kurvorna och detta härleds matematiskt.  

Viskositetskurvan har följande utseende:  µ = 𝐾 (
𝑑𝑢

𝑑𝑦
)

𝑛
 

Skjuvspänningskurvan har följande utseende: 𝜏 = 𝐾 (
𝑑𝑢

𝑑𝑦
)

𝑛+1
 

Genom att multiplicera vänster och höger led i viskositetskurvan med skjuvhastigheten får man önskat 

utseende på kurvan som är lika med skjuvspänningskurvan. En enhetsanalys genomförs också för extra 

tydlighet. K och n behålls som konstanter. 

Viskositetskurvan med enheter:  𝑃𝑎 · 𝑠 = 𝐾 ∗ (
1

𝑠
)

𝑛
 

Multiplikation med 1/s på båda leden: 𝑃𝑎 · 𝑠 ∗
1

𝑠
= 𝐾 ∗ (

1

𝑠
)

𝑛
∗

1

𝑠
 

Med hjälp av potensregler blir uttrycket förenklat och dessutom svaret vi sökte. 

𝑃𝑎 = 𝐾 ∗ (
1

𝑠
)

𝑛+1

 

Det är nu rätt enhet på y-axeln och n+1 kan vi kalla n’, flödesbeteendet. K-värdet är samma i båda 

fallen, alltså är K = K’ (flödeskonsistensen). 

4.4 Densitet 
Densiteten bestämdes genom att väga en viss volym av rötresten. Ett 1000 ml mätglas användes 

tillsammans med en våg som hade två decimalers noggrannhet på grammet.  

4.5 Torrsubstansmängd av substrat 

TS-halten bestämdes på samtliga inkomna prover genom att först noggrann väga upp en viss mängd 

substrat i ett vägt vågskepp av aluminium. Vågskeppet ställdes sedan i en ugn under en tid av 24 

timmar vid 105 °C. Efter 24 timmar vägdes vågskeppet med det nu torkade provet. Skillnaden ger sedan 

TS-halten. Proceduren görs med tre vågskepp för att få ett bra medelvärde på TS-halten. 

4.6 Pilotanläggningen 
Försök har gjorts vid JTI’s egna pilotanläggning. Data samlades in över olika parametrar gällande vid 

respektive varvtal på omröraren, se Bilaga I. Parametrar som var extra intressanta var varvtal, 

axeleffekt och eleffekt. Varvtalet justerades genom att ange en procentsats, via styrsystemet, av max 

varvtal på elmotorn som driver omröraren. Totalt gjordes 10 försök vid olika procentsatser mellan 12 

och 35 % vilket motsvara ett axelvarvtal på 16 respektive 45 rpm. 

Vid varje ändring gjordes också en observation om var på ytan man kunde se rörelse. Observationerna 

baserades på hur långt från centrumaxeln vätskan hade noterbar cirkulär rörelse. Pilotanläggningen 

har en rötkammarvolym på 5 m3 och radien är 1 m. Skalan där rörelse kunde observeras går därför från 

0 till 1 m men på grund av observationsglasets placering kan inte hela ytan observeras; det går bara 

att se fram till ca 90 cm från axeln.  
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5 Beräkningar och dimensionering 
I detta kapitel redovisas de beräkningar och beräkningssteg som utförs under projektet. Beräkningarna 

tar stöd i de ekvationer som redovisats i teoriavsnittet. Från de ca 30 anläggningarna som studerats 

kommer beräkningsexempel utföras, se Bilaga II, på några utvalda anläggningar men i övrigt har 

beräkningarna utförts på samma sätt för alla anläggningar. Många beräkningar har genomförts i Excel 

och många av de ingående parametrarna är givna och framtagna av JTI [11]. 

Anläggningarna har fått en beteckning bestående av en bokstav-siffer-kombination. Indelningen är 

baserad på vad substratet i rötkammaren i huvudsak är baserad på. Bokstaven representerar 

substratet och siffran är ett löpnummer. 

 B, Blandat innehåll. T.ex. matavfall, gödsel från olika djur, slakteriavfall 

 N, Mest baserat på nötdjurgödsel (flytgödsel och djupströbädd) 

 S, Mest baserat på svingödsel (flytgödsel och djupströbädd) 

 X, okänt innehåll. Otillräcklig data för att kunna göra en bedömning.  

Se Bilaga III för detaljer hur indelningen är gjord. 

5.1 Jämförelse av elförbrukningen mellan anläggningar 
För att jämföra förbrukningen mellan anläggningarna multipliceras märkeffekten för en omrörare med 

hur länge den går per dygn för att få anläggningens totalförbrukning per dygn. Omrörarna går antingen 

kontinuerligt eller med ett förprogrammerat program med tidsintervaller. Denna skillnad i förbrukning 

försvinner efter utförd beräkning. 

Energiförbrukningen för ett dygn beräknas på följande sätt: 

𝑃𝑜𝑚𝑟.1 ∗ 𝑡𝑑𝑟𝑖𝑓𝑡 1 + 𝑃𝑜𝑚𝑟.2 ∗ 𝑡𝑑𝑟𝑖𝑓𝑡 2 + 𝑃𝑜𝑚𝑟.3 ∗ 𝑡𝑑𝑟𝑖𝑓𝑡 3 = 𝐹ö𝑟𝑏𝑟.
𝑑𝑦𝑔𝑛⁄ [

𝑘𝑊ℎ

𝑑𝑦𝑔𝑛
] 

För att få ett mer normaliserad värde på energiförbrukningen beräknades energiförbrukningen under 

ett dygn för en kubikmeter substrat. Detta gjordes genom att ta förbrukningen per dygn och dividera 

med rötkammarvolymen. 

5.2 Viskositet 
Från JTI [11] hämtas framtagna flödeskonstanter för anläggningarna. Utifrån dessa beräknas sedan den 

skenbara viskositeten för varje substrat. I uträkningen används en låg skjuvhastighet (du/dy) på 26 s-1 

för att ge en momentan viskositet att jämföra med. 

Från JTI gavs viskositetskurvor vilka räknades om till skjuvspänningskurvor enligt kapitel 4.3 för att få 

korrekta n´- och K´-värden enligt kapitel 2. 

5.3 Densitet 
Densiteten används som parametrar i en del beräkningar och måste därför tas fram. Densiteten 

beräknades genom att ta vikten dividerat med volymen som rötkammarsubstratet upptar. Enheten 

redovisas i kg/m3 men ingående data är gram och milliliter vilket måste kompenseras för. 

5.4 TS-halt 
TS-halten beräknades utifrån medelvärdet av tre genomförda vägningar och torkningar på samma 

prov.  

𝑚𝑣å𝑔𝑠𝑘𝑒𝑝𝑝+𝑡𝑜𝑟𝑟𝑣𝑖𝑘𝑡 − 𝑚𝑣å𝑔𝑠𝑘𝑒𝑝𝑝

𝑚𝑣å𝑔𝑠𝑘𝑒𝑝𝑝+𝑝𝑟𝑜𝑣 − 𝑚𝑣å𝑔𝑠𝑘𝑒𝑝𝑝
∗ 100 = 𝑇𝑆 − ℎ𝑎𝑙𝑡 [%] 
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5.5 Teoretisk energiförbrukning 
En beräkning över den teoretiska energiförbrukningen gjordes för två anläggningar. Beräkningarna 

kunde genomföras för de två anläggningarna, JTI:s pilotanläggning samt B4, eftersom dessa var 

tillräckligt väldokumenterade med de ingående data som behövs för att beräkna den teoretiska 

förbrukningen enligt kapitel 2.3. 

Först redovisas beräkningen för pilotanläggningen och sedan för B4. Beräkningarna är väldigt lika men 

skiljer sig på ett par punkter. Värden för KL, KT respektive ks hämtas från tabell 9.2 respektive 9,3 i boken 

Unit Operations of Chemical Engineering [2]. 

Flytkurvan för pilotanläggningen: y = 2,1318x-0,079 

Givet: n’ = -0,079 kS ≈ 11 K’ = 2,1318  n = 0,6 varv per sekund 
 Dimp = 600 mm = 0,6 m ρ = 1019 kg/m3 KL = 44,5 

Lösning: 𝑁𝑅𝑒 =
𝑛2−𝑛′∗𝐷𝑖𝑚𝑝

2 ∗𝜌

𝑘𝑆
𝑛′−1∗𝐾′

=
0,62+0,079∗0,62∗1019

11−0,079−1∗2,1318
= 790,99 ≈ 791 

NRe ligger i övergångsområdet vilket gör vidare beräkningar mycket approximativa. 

NRe 791 ligger dock mycket närmare 10 än 10 000 så härifrån antas ett laminärt flöde och 

beräkningarna fortsätter enligt kapitel 2.3. I och med det måste då det faktiska värdet antas till ett 

laminärt värde, mellan 0 och 10, vilket i fortsättningen är 10. 

𝑁𝑝 =
𝐾𝐿

𝑁𝑅𝑒
=

44,5

10
= 4,45 

𝑃 = 𝑁𝑃 ∗ 𝑛3 ∗ 𝐷5 ∗ 𝜌 = 4,45 ∗ 0,63 ∗ 0,65 ∗ 1019 = 76,16 𝑊 ≈ 76 𝑊 

För anläggning B4 gäller följande ingående värden: 

 Givet: n’ = 0,388 kS ≈ 11 K’ = 2,0823  n = 0,16 varv per sekund 
 Dimp = 3900 mm = 3,9 m ρ = 1012 kg/m3 KL = 44,5 

Lösning: 𝑁𝑅𝑒 =
0,162−0,388∗3,92∗1012

110,388−1∗2,0823
= 1671,63 ≈ 1672 

NRe ligger även här närmare de laminära området även fast det är långt ifrån. Vidare beräkningar 

härifrån är mycket approximativa med NRe = 10. 

𝑁𝑃 =
𝐾𝐿

𝑁𝑅𝑒
=

44,5

10
= 4,45 

𝑃 = 𝑁𝑃 ∗ 𝑛3 ∗ 𝐷5 ∗ 𝜌 = 4,45 ∗ 0,163 ∗ 3,95 ∗ 1012 = 16 642,69 𝑊 ≈ 16,6 𝑘𝑊 

Eftersom beräkningarna sker med grova approximationer har en känslighetsanalys gjorts i Bilaga IV 

för konstanterna KT och KL. Vidare har beräkningar gjorts både för turbulent och laminärt fall på grund 

av att Reynolds tal för båda anläggningarna befinner sig i övergångsområdet.  
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6 Resultat 
Detta kapitel redovisar resultaten från föregående kapitel i form av grafer med några av de 

framräknade värdena jämförda mot varandra. 

6.1 Rötkammarinnehållets egenskaper 
Denna del av kapitlet redovisar de tendenser och samband som framkommit, eller inte tydligt går att 

se, under arbetet med rapporten. En mer övergripande diskussion om dessa samband diskuteras mer 

ingående i nästa kapitel. Många av graferna visar också rötkammarinnehållets egenskaper. 

Figur 8 visar att densiteten för de flesta analyserade anläggningarna. I stort sätt alla anläggningar har 

ett rötkammarinnehåll som har högre densitet än vatten. Medelvärdet ligger på 1017 kg/m3. 

Figur 8 ger också en indikation på fördelningen över substrattypernas olika TS-halt. Bland annat är 

TS-halten generellt högre för nötgödselbaserade substrat jämfört mot svingödselbaserade substrat. 

 

Figur 8: TS-halt och densitet för olika anläggningar med substrattyp i rötkammaren markerat.  

Figur 14 i Bilaga V styrker det branschen och JTI redan kände till; att viskositeten ökar med ökad TS-

halt. 

K’ och n’ beter sig olika när TS-halten ökar. Detta syns tydligt i figur 9. n’-värdet för de olika 

anläggningarna varierar mellan -0,162 och 0,525 med ett medel på 0,079. Detta betyder att samtliga 

rötkammarinnehåll är pseudoplastiska (n´<1) till sin karaktär. K’ följer klart TS-halten även om 

variansen är stor, vilket kan ses på R2-termen. Figur 10 visar mer ingående hur K’-värdet och TS-halten 

förhåller sig till varandra för olika substrattyper. 
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Figur 9: n' och K' beroende av TS-halten 

 

Figur 10: K'-värden för olika substrattyper 

En liknande mer ingående analys utifrån substrattyp har även gjorts för n’-värdet och kan ses i figur 15 

i Bilaga V. 

Viskositeten ökar med ökat K’-värde enligt figur 11. Skjuvhastigheten är beräknad vid 26 s-1 och 

variansen, R2-termen, är mycket mindre jämfört med figur 9. Detta har bland annat att göra med att 

även n’-värdet påverkar till viss del men inte lika mycket som K’-värdet. 
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Figur 11: Den skenbara viskositetens beroende av K’, flödeskonsistensen  

6.2 Energiförbrukning för omrörning vid undersökta gårdsbiogasanläggningar 
Figur 12 visar den normaliserade förbrukningen mot skenbar viskositet. Den skenbara viskositeten är 

beräknad vid en skjuvhastighet på 26 s-1. 

 

Figur 12: Den normaliserade energiförbrukningen minskar när den skenbara viskositeten ökar 
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6.3 Teoretisk energiförbrukning 
Den teoretiskt framräknade energitillförseln till rötkammarsubstratet i JTI:s pilotanläggning är ca 76 W 

vid ett varvtal på 36 varv per minut (0,6 varv per sekund) och för anläggning B4 är det ca 16,6 kW vid 

9,5 varv per minut (0,16 varv per sekund). 

När omröraren i pilotanläggningen snurrar med 0,6 varv per sekund ger den en effekt till vätskan 

(axeleffekt) på ca 76 W enligt styrsystemet. För anläggning B4 finns en omrörare monterad med en 

märkeffekt på 10,55 kW. 

I figur 13 visas resultatet över ett beräknat större intervall av varvtalet för att visa trender för 

energiförbrukningen. Både de laminära och turbulenta fallet visas inklusive de observerade värdena 

för pilotanläggningen och B4. Figur 13 visar även uppmätt energiförbrukning för pilotanläggningen vid 

olika varvtal samt för både laminär och turbulenta fallet. Varvtalet, och därmed omrörningen, påverkar 

anläggningens energiförbrukning kraftigt. Felstaplar är även inritade med underlag från Bilaga IV för 

alla beräknade punkter, men felet på grund av val av KT- eller KL-värde gör väldigt liten skillnad när 

förbrukningen normaliseras mot volymen av reaktorn. 

 

Figur 13: Beräknade och verkliga förbrukningar för två anläggningar  
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7 Diskussion 
Kapitlet går igenom tankar och funderingar kring arbete och vad framräknade resultat kan bero på. 

7.1 Rötkammarinnehållets egenskaper 
Det går att se ett samband mellan ökad TS-halt och ökande K’-värde. Sambandet kan användas vid 

dimensionering och design av ett nytt omrörarsystem. Dock är variationen väldigt stor och detta kan 

bero på flertalet faktorer. Dels är det svårt att analysera viskositeten för en vätska som innehåller stor 

andel fibrer, spån och dylikt. Det är också svårt att ta representativa prover från rötkamrarna samt att 

det finns faktorer som extra substrat (mjöl, energigrödor med mera) som kan blandas in i 

rötkammarvolymen. Dessa extra substrat kan ha andra reologiska egenskaper och vid betydande 

inblandning kan detta påverka rötkammarinnehållets egenskaper. 

Att antagandet att TS-halt och viskositet går hand i hand är säkert att säga och utifrån det kan man 

också dra den slutsatsen att K’-värdet och TS-halt också korrelerar till varandra. Det är dock föga 

förvånande att K’-värdet påverkar TS-halten och viskositeten linjärt, med antagandet att viskositeten 

är ungefär lika med TS-halten. Eftersom n’-värdet nästan är konstant är det bara K’-värdet som 

påverkar utfallet.  

7.2 Varierande elförbrukning vid anläggningarna 
Datainsamling 

Datainsamlingen över elförbrukningen från de olika anläggningarna varierar kraftigt i kvalitet. Önskvärt 

vore om styrsystemet för elmotorer och omrörarsystem kunde ge momentan förbrukning samt 

möjligheten till att logga värden över tid. På så sätt skulle förbrukningen ge en mer rättvis bild än på 

det sätt som informationen samlats in nu. Den insamlade datan som ligger till grund för delar av denna 

rapport var endast preliminär och kommer kvalitetssäkras av JTI efter denna rapport färdigställts. 

Icke optimerade system 

En del anläggningar har inte optimal omblandning som prioriterat mål utan har en kraftig omblandning 

för att till exempel undvika svämtäcke, häva skumbildning eller undvika sedimentation. Samtidigt är 

det många anläggningar som strävar efter att hålla ett svämtäcke som en del i strategin för att minska 

H2S-halten i rågasen. H2S är skadligt för motorer och därför är det viktigt att minska halterna för att 

förlänga livslängden på kraftvärmeenheterna vid gårdarna. 

Andra anläggningar lider av feldimensionerade omrörningssystem där inte tillräcklig omrörning uppnås 

enligt ägarens önskemål. Det kan vara så att ett system som var designat för att arbeta i cykler under 

dygnet nu måste gå kontinuerligt för att få tillräcklig omrörning. Detta leder till ökad och oförutsedd 

energiförbrukning som både kostar mer och påverkar energijämförelsestudien. 

Det krävs ytterligare datainsamling på detta område innan en noggrannare analys av elförbrukningen 

vid gårdsanläggningarna kan göras. Detta kommer genomföras av JTI innan deras projekt avslutas. 

Datainsamlingstillfällen 

Ett problem har varit att de olika indataposterna inte är tagna vid samma tillfälle. Till exempel har 

energiförbrukningen för vissa anläggningar varit månader gamla samtidigt som viskositetsmätningen 

kan ha varit dagar eller någon vecka gammal. Utöver detta är provtagning av rötkammarinnehållet 

svårt att göra praktiskt och representativt.  
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Rimlighet mellan verklighet och teori.  

Enligt de beräkningar som gjordes på de två anläggningarna verkar verklighet och teori stämma 

överens samt var i samma storleksordning och därmed vara ”good enough”. Även densiteten och 

viskositeten för rötkammarinnehållet ligger inom rimliga gränser och är i närheten av den som finns i 

studerad litteratur om flytgödselblandningar från olika djur. Datan för viskositet och energiförbrukning 

för omrörning presenterade i denna rapport ligger inom ramen för data som tidigare uppmäts och 

rapporterats av JTI [12] [13]. 

I Bilaga IV kan man tydligt se att de approximationer som gjorts i beräkningskapitlet påverkas kraftigt 

av vilket KT- eller KL-värde man använder. Dessa värden är beroende på impellers geometri och 

beskaffenheter så som antal blad, storlek på blad och bladens pitchvinkel. Med bättre kännedom om 

impellerns utformning kan ett bättre KT- och KL-värde bestämmas och på så sätt ge mer riktiga 

beräkningar. 

Grottbildning och Froudes tal 

Figur 12 skvallrar eventuellt om att en ökad viskositet skulle ge en lägre normaliserad förbrukning även 

fast det borde vara tvärt om; att det går åt mer energi vid högre viskositet. Detta kan bero på olika 

saker, till exempel att partiklar sedimenterar långsammare i en högviskös vätska och därmed kräver 

en mindre energitillförsel totalt sätt. Kanske har det med vätskans karaktär att göra. Den kan också 

vara så att den pseudoplastiska, skjuvtunnande, vätskan påverkar denna iakttagelse på ett plan som 

inte studerats i denna rapport. 

Denna iakttagelse från figur 12 kan också vara ett resultat av grottbildning. Ett fenomen som inte fullt 

ut studerats i denna rapport men eventuellt skulle ge påverkan på energitillförseln till vätskan men 

ändå inte ge någon synbar förändring i rörelsen av vätskan. 

Vad är omrörning? 

Det har varit svårt att hitta ekvationer och samband som direkt kan beräkna omrörning och 

totalomblandning. När sådana samband väl hittats har det varit svårt att få fram den informationen 

som krävts för fortsatta uträkningar. Det kan handla om väldigt specifika parametrar, utformningar 

och driftsprestanda hos propellrar till exempel. På grund av kommunikations- och tidsbrist har endast 

approximativa beräkningar gjorts på endast två anläggningar. 

7.3 Övrigt 
Viskositeten är inte bara viktig vid beräkningar gällande omrörning. När en anläggning skall konstrueras 

måste även viskositeten beaktas vid dimensionering av till exempel värmeväxlare och pumpar. Detta 

kan påverka vilken viskositet man kommer kunna köra i anläggningen och kan skilja mot vad som är 

optimalt i rötkammaren eftersom värmeväxlare och pumpar också måste fungera. 
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8 Slutsats 
Det har visat sig att många av de studerade anläggningarna ligger inom rimliga gränser vad gäller 

viskositet på rötkammarinnehåll och energiförbrukning, med vissa undantag. 

Rapporten visar också på det som var känt redan innan, att ett visst samband finns mellan TS-halt och 

viskositet finns. Dessa går dock inte att substituera mot varandra direkt. Att TS-halten är högre i 

medeltal för nötdjursbaserade substrat gentemot svinbaserade substrat syns också tydligt. 

Ett intervall för n’, flödesbeteendet, och K’, flödeskonsistensen har hittats för de studerade 

anläggningarna och där n’ inte beror på TS-halt medans K’ ökar med ökad TS-halt. n´-värdet varierar 

mellan -0,162 och 0,525 vilket indikerar att alla analyserade gårdar har pseudoplastiska, 

skjuvtunnande, rötkammarinnehåll. 

Den teoretiska beräkningen av energiförbrukningen för en anläggning är mycket svår att genomföra 

och beror väldigt kraftigt på varvtalet på omröraren. Med hjälp av ekvationerna i denna rapport och 

de mätningar som gjorts visar dock att det går att hamna tillräckligt nära verkligheten. 

TS-halten beror på viken typ av substrat som används i rötkammaren. Detta måste tas i beaktning när 

ett omrörarsystem dimensioneras för att kunna läggas på en rätt anpassad nivå. 

 

9 Förslag till fortsatt arbete 
Efter mycket arbete finns det många intressanta aspekter kvar att studera. Här nedan följer några 

förslag till ett fortsatt arbete för den som funnit denna rapport intressant. 

 I vilken utsträckning påverkar viskositeten sedimentering av partiklar och annat i 

vätskevolymen som kräver omblandning för bra gasproduktion och liten tillförd energi. 

 

 Hur snabbt måste en impeller i en anläggning snurra för att märkbar grottbildning skall uppstå 

och hur mycket påverkar en grotta totalomblandningen i en reaktor. 

 

 Det slutgiltiga måttet på hur bra en biogasanläggning presterar är ju hur mycket och hur bra 

rågas som produceras. Nästa steg kan vara att lägga in gasproduktion i jämförelsen. 

 

 Ha en djupare kommunikation med anläggningsägarna om hur deras känsla är hur bra 

omrörning de anser sig ha för att kunna få en bättre förståelse för energiförbrukningen. Kanske 

går det att köra omröraren mindre ofta eller långsammare för att spara energi utan att påverka 

omblandningen negativt. 

 

 Studera hur ett tjockare substrat påverkar energiförbrukningen. Ett tjockare substrat (mindre 

vatten) ger en högre potential för gasproduktion men torde vara jobbigare att få 

totalomblandad.  
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BILAGA I. Rådata pilotanläggning 
 

försök 
% från 

styrsystem 

varvtal 
motor 
[rpm] 

varvtal 
axel 

[rpm] 

varvtal 
axel 

[varv/s] 
moment 

[N] 
axeleffekt 

[W] 
eleffekt 

[W] 
ström 

[A] 
utspänning 

[V] 
frekvens 

[Hz] 
DC-spänning 

[V] 
avstånd från axel 
med rörelse [cm] 

10 12 188 16 0,26 0,9 20 72 1,9 62,7 6,5 570 0 

8 15 233 20 0,33 1,0 26 77 1,9 74,7 8,0 576 0 

7 17 263 22 0,37 1,1 30 83 1,9 82,8 9,0 577 30 

3 20 308 26 0,43 1,3 40 94 1,9 95,1 10,5 578 20 

4 23 353 30 0,49 1,4 53 108 1,9 107 12,0 577 30-40 

2 25 383 32 0,53 1,5 60 114 1,9 115 13,1 577 40 

9 27 413 35 0,58 1,7 74 130 2,0 124 14,1 572 30-40 

1 30 458 38 0,64 1,7 84 140 2,0 136 15,6 576 50 

6 32 488 41 0,68 1,8 95 151 2,0 144 16,6 576 80-90 

5 35 533 45 0,74 2,0 115 172 2,0 156 18,1 576 80-90 



 

 

BILAGA II. Exempelberäkningar 
 

Elförbrukningsjämförelse mellan anläggningar  

Nedan visas beräkningen för elförbrukningen på anläggning B1 (cyklar) och B3 (kontinuerlig). 

B1:  21 ∗ 13,7 + 15 ∗ 13,1 = 482,2 𝑘𝑊ℎ/𝑑𝑦𝑔𝑛 

B3:  12 ∗ 24 + 10 ∗ 24 = 528 𝑘𝑊ℎ/𝑑𝑦𝑔𝑛 

Specifika förbrukningen per dag beräknas här för anläggning B3. 

B3:  528 ∗ 1000
2000⁄ = 264 

𝑊ℎ
𝑑𝑦𝑔𝑛⁄

𝑚3  

Svaret blir ett decimaltal om enheten är kW, därför redovisas den specifika förbrukningen i W istället. 

 

Viskositet 

Den skenbara viskositeten beräknas här för anläggning S8 samt konvertering av n till n’ enligt kapitel 

4.3. 

𝑛′ = 𝑛 + 1 →  −0,908 + 1 = 0,092 

µ = 𝐾′ (
𝑑𝑢

𝑑𝑦
)

𝑛′−1

 →  2,7303 ∗ 260,098−1 = 0,1445 𝑃𝑎 · 𝑠 

Densitet 

Här redovisas ett exempel på hur densiteten beräknats. Anläggning N8 står som exempel. 

Enheten densitet redovisas i kg/m3 men ingående värden är i gram och milliliter. 

677,9
1000⁄

667,5 ∗ 10−6
= 1015,6

𝑘𝑔
𝑚3⁄  

 

TS-halt 

TS-halten beräknas här för anläggning S5. Endast ett vågskepp redovisas ingående men alla tre 

vägningarna redovisas också för att kunna beräkna medelvärdet på TS-halten. 

𝑇𝑆 − ℎ𝑎𝑙𝑡1 =
3,545 − 2,600

32,862 − 2,600
∗ 100 = 3,12% 

De två andra vägningarna gav en TS-halt på 3,30 respektive 3,27 %. Medelvärdet blir då 3,23 %



 

 

 

BILAGA III. Anläggningsklassificering 
Anläggningsindelning efter hur mycket av totaltorrsubstanshalten som kommer från respektive ingående substrattyp. Tabellen till vänster visar vilken TS-
halt som antagits för indelningen. Tabellen till höger visar sammansättningen på ingående substrat i respektive anläggning.  
 

Nötflyt 9 % 

Gödsel 

 
Anläggning nötflyt 

djupströ, 
nöt 

svinflyt 
djupströ, 

svin 
fågelgödsel 

Rester från foder och 
livsmedelsindustri 

Energigrödor 
 

Djupströ, nöt 30 %    

Svinflyt 8 %  B1 0,35 0,11 0,47 0,07    100 % 

Djupströ, svin 20 %  B2   0,33 0,06  0,61  100 % 

Fågelgödsel 42 %  B3 0,35  0,29 0,22  0,14  100 % 

Slakteriavfall 20 % Rester från 
foder och 

livsmedels-
industrin 

 B4 0,42 0,03       0,26 0,29 100 % 

Matavfall 80 %  N1 0,66 0,13   0,21   100 % 

Ensilage 40 %  N2 1       100 % 

Godisvatten 2,3 %  N3 1       100 % 

Majs 35 % 
Energigrödor 

 N4 0,6     0,4  100 % 

Mjöl 40 %  N5 1       100 % 

    N6 1             100 % 

    N7 0,75 0,25      100 % 
    N8 1       100 % 
    N9 0,9 0,1      100 % 
    N10 1       100 % 
    N11 1       100 % 
    N12 1       100 % 
    N13 0,67 0,2       0,13   100 % 

    S1   1     100 % 
    S2   1     100 % 
    S3   1     100 % 
    S4   1     100 % 
    S5   0,89 0,11    100 % 
    S6   1     100 % 
    S7   0,9   0,1  100 % 
    S8     1         100 % 

    X1        0 % 
    X2        0 % 
    X3        0 % 



 

 

BILAGA IV. Känslighetsanalys 
KT och KL varierar beroende på vilken typ av propeller som används. Känslighetsanalysen tar bara 

hänsyn till antagandet att propeller är en trebladig propeller med pitch mellan 1 och 1,5. Högsta och 

lägsta värdet redovisas nedan: 

 lägsta värde  högsta värde 

KT 0,32 0,87 

KL 41 48 
 

Beräknat effektbehov för högsta och lägsta K-värde visas nedan samt energin för medelvärdet för 

respektive K. Både laminära och turbulenta fallet visas också. 

anläggning Pilot [W]   

 höga K medel K låga K 

laminärt 82 76 70 

turbulent 14 10 5 

    

anläggning B4 [kW]   

 höga K medel K låga K 

laminärt 17,4 16,1 14,6 

turbulent 3,2 2,2 1,2 
 

KT och KL påverkar beräkningen till viss del, men i ekvation 8 kan man också se att varvtalet, n, är i 

kubik vilket får en högre påverkan än vilket KT eller KL man antar.  

  

  



 

 

BILAGA V. Korrelationsgrafer 
 

 

Figur 14: Viskositeten ökar med ökad TS-halt 

 

Figur 15: n'-värden för olika substrattyper 

 

y = 34,62x - 90,72
R² = 0,7119
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