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ABSTRACT 
 
Two different methods for measuring biogas production were used, gas meter and gasbags. 
The gas meters were electronic and counted each time a certain gasvolume passed through 
them. The gasbags collected the gas that hade passed through the gas meter until a manual 
measuring could be done. The two different methods gave the same result for a volume at 
three liters but for a volume around 0,2 liters they did not. Accuracy and precision for the 
gasbags was more exact than for the gas meters even if the method was difficult with a lot of 
different elements that could affect the result. The gasbag method was more complicated and 
took longer time than the gas meter, which was an easy working technic that wasn´t time 
consuming. But both of the methods gave a fall off . For the gasbags the values falled off 
because of leakage and for the gas meter it falled off because of dubble counting and that the 
meters stopped count for a while. The advantage of the gasbags is that you can measure the 
gas total compound. The benefit of the gas meter is that you can measure changes in the gas 
flow over time. 
 
 
SAMMANFATTNING 
 
Biogas producerad från rötslam mättes med hjälp av två olika metoder, gasmätare och 
gaspåsar. Gasmätarna fungerade elektroniskt och visade på en display varje gång en 
kalibrerad volym gas passerat. I gaspåsarna samlades sedan den gas som passerat gasmätarna 
upp och gasvolymen mättes manuellt. De två olika metoderna visades ge samma resultat för 
en gasvolym runt tre liter. För en mindre volym gas runt 0,2 liter gav däremot inte metoderna 
samma resultat. Riktighet och precision för den manuella gasmätningen var bättre trots många 
olika moment där den mänsklig faktor kan orsaka fel. De olika momenten gjorde mätningarna 
mer komplicerade och tidskrävande än den elektroniska mätmetoden som var lätthanterlig och 
krävde liten arbetsinsats. De båda metoderna gav ett bortfall på 25 % av mätvärdena och för 
gaspåsarna handlade bortfallet om läckage och för gasmätarna handlade bortfallet om att 
mätarna dubbelräknade eller hakade upp sig. Gaspåsarna som metod lämpar sig bäst för att 
mäta total gassammansättning. Gasmätarnas styrka ligger i att man ser förändringar i 
gasflödet över tid. 
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SYFTE 
 
Syftet med studien är att jämföra två mätmetoder för ett par liter gas med varandra, där den 
ena metoden går ut på att gasen mäts manuellt och den andra på att gasen mäts elektroniskt. 
Detta för att kunna beskriva för- och nackdelar med de båda metoderna samt att avgöra om de 
elektroniska gasmätarna går att använda istället för gaspåsarna. Den producerade gasens 
sammansättning ska studeras och jämföras med teori. 
 
 
INLEDNING 
 
Studien som genomförts bygger på att gas produceras i rötkamrar och ledds igenom 
elektroniska gasmätare för att sedan samlas upp i gastäta påsar. De elektroniska gasmätarna 
räknar gasvolymen som passerar och när påsarna töms mäts gasvolymen manuellt. 
Det ger två värden för den totala volymen gas som producerats.  
 
Gasvolym 
Gasvolymen varierar beroende på vilket lufttryck och vilken temperatur luften runt gasen har. 
När lufttrycket minskar och generellt när ett tryck på en gas minskar expanderar gasen. Det 
beror på att de molekyler som gas består av inte är bundna till varandra utan rör sig fritt, 
minskar trycket på dem kommer de att kunna röra sig över ett större område och därför ökar 
gasvolymen. När temperaturen ökar kommer gasvolymen också att bli större. Det beror på att 
värme ger molekylerna mer rörelseenergi och då ökar gasens tryck som leder till att gasen 
utvidgas (Jones och Atkins, 2002 s.179-180 och 185). Det gör att lufttryck och temperatur ska 
dokumenteras när volymmätning görs för att den exakta volymen ska kunna gå att räkna ut. 
 
Bakterier 
De metanproducerande bakterierna, även kallade metanogena bakterier i rötslam från 
avloppsreningsverk utgör den gasproducerande enheten i studien och de producerar biogas. 
Biogas består till största delen av metan och koldioxid och produceras naturligt i våtmarker 
och i mossmarker. Andelen metan i biogas kan variera mellan 40 och 80 volymprocent 
(www.gasforeningen.se) beroende på utgångsmaterialets sammansättning och på hur 
rötningsprocessen går till. Biogas från rötkamrar på reningsverk består av 55-65 
volymprocent metan, 35-45 volymprocent koldioxid, < 1 volymprocent kvävgas och 10-40 
ppm svavelväte (Lantz, 2004 s.11). 
 
De metanogena bakterierna är anaeroba och finns i miljöer med pH från 6,8 till 7,2 (Gerardi 
2003, s.84). Olika typer av de metanogena bakterierna kan leva i tre olika temperaturområden 
som är optimala för dem. I temperaturer mellan 4 till 20°C dominerar de psykofila bakterier, i 
temperaturer mellan 20 till 40°C dominerar de mesofila bakterierna. Och i temperaturer 
mellan 50 och 60°C dominerar de termofila bakterierna (Lantz, 2004 s.14).  
 
Nedbrytningen i rötslam sker i flera steg, de komplexa polymererna som t.ex. stärkelse och 
protein blir monomerer genom hydrolys. Monomerer som glukos fermenteras till olika 
organiska syror, en del av dessa blir acetatjoner eller till H2 och CO2. De organiska syrorna 
fermenteras också på sikt vidare till acetatjoner. Genom de metanogena bakterierna blir 
acetatjonerna till metan och koldioxid (Madigan m.fl., 2003 s.655). Man har funnit att i 
avloppsslam/rötslam är det de bakterier som använder acetatjon, som till � står för den 
metanproduktion som sker. Den resterande � av producerad metan kommer från de 
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metanogena bakterier som använder H2 och CO2 som substrat (Madigan m.fl., 2003 s.454-
455).  
 
Rötkamrar i reningsverk jämfört med de reaktorer som används i denna studie skiljer sig åt. 
Till rötkamrar kommer kontinuerligt nytt rötslam så de kolonier av olika nedbrytande 
bakterierna som finns bibehålls. I reaktorerna fylls en viss mängd rötslam på och därefter 
tillsätts glukos. Glukos tillsätts för att se en ökning i gasproduktion och för att inte 
näringsmässigt trötta ut bakterierna. Men de metanogena bakterierna i rötslammet är inte så 
många så att de kan ta hand om alla acetatjoner som bildas vid nedbrytning. Risken är då att 
de organiska syrorna försurar rötslammet så mycket att de hämmar de metanogena 
bakterierna. Tillsätts ett buffrande ämne samtidigt med glukosen kommer en jämvikt inställa 
sig mellan buffrade organiska syror och organiska syror. När de metanogena bakterierna har 
etablerat sig använder de upp acetatjonerna som finns i rötslammet och jämvikten förskjuts så 
att färre organiska syror är buffrade. Natriumvätekarbonat är ett oorganiskt material som inte 
påverkar nedbrytningen av glukos och kan därför användas som buffert. 
   
Vid nedbrytning av glukos bildas det rent teoretiskt tre mol vardera av metan och koldioxid 
för varje mol glukos, C6H12O6   �   3 CH4 + 3 CO2. Det ger ett 1:1 förhållande mellan metan 
och koldioxid.  
 
 
METOD OCH MATERIAL 
 
Biogasanläggningen där experimenten genomfördes består av tolv reaktorer i form av 1 L 
flaskor med gummiproppar som lock. Flaskorna fungerar som syrefria rötkamrar där rötslam 
rötas och den gas som produceras avleds via en plastslang fäst i gummiproppen på reaktorn 
till en sluten gasmätare. Gasmätaren räknar gasvolymen som produceras och därefter förs 
gasen vidare till en gaspåse där gasen samlas upp.  

 
Figur 1. Reaktor med gummislang till gasmätaren som är hoplänkad med gaspåse. 
 
Reaktorerna 
Reaktorerna i biogasanläggningen fylls med 530-580 mL rötslam. Densiteten för rötslammet 
ligger nära 1000 g/L, därför innehöll reaktorerna ungefär 530-580 gram rötslam.  
Reaktorerna fylls upp med vatten så att varje reaktor totalt innehåller 600 gram (600 mL).  
 
Rötslammet hämtas från reningsverket Västra stranden i Halmstad som renar avloppsvatten. 
Det avlopp som kommer till reningsverket grovrensas först, därefter sker en utfällning av 
fosfor innan en sedimentering sker. I sedimenteringen avskiljs bioslammet från vattnet och 
förs in i en rötkammare. Till rötkammaren kommer även bioslam från andra mindre 
reningsverk i Halmstad med omnejd och slam från trekammarbrunnar. Rötkamrarna håller 
55°C. Det rötade slammet avvattnas innan det fraktas till Fyllinge för mellanlagring. Därifrån 
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tas det till åkermarker eller används till anläggningsjord. En del av materialet deponeras. Från 
rötkamrarna kommer biogas som driver en gasmotor som i sin tur genererar värme och el som 
driver Västra stranden (Winblad och Rosenqvist, 2002 s.5-6). 
 
Rötslammet som användes i experimenten kommer från rötkamrarna på reningsverket och 
hälls i reaktorerna inom loppet av en timme. Detta för att temperaturen inte ska förändras så 
mycket i rötslammet så att de bakterier som verkar vid 55°C hämmas. Sex reaktorer vardera 
sattes i två 55°C tempererade och rörliga vattenbad. Omrörningen gör så att ett svämtäcke inte 
bildas. Svämtäcke är ett lager av torkad rötslam som bildas på ytan och förhindrar gasen från 
att tränga ut ur slammet. Dessutom kommer omrörningen att göra så att bakterierna blir jämt 
fördelade i reaktorn så att substratet utnyttjas bättre.   
 
Till varje reaktor tillsattes 1,5 gram glukos per 100 gram utspätt rötslam. Det är 75 % av 
rekommendationerna som sa att 2 gram volatile solids per 100 g rötslam ska tillsättas för att 
undvika försurning av rötslammet (Christensen, 2003 s.394-395). Volatile solids (VS) är 
lättillgänglig energi för bakterier, t.ex. kan glukos utnyttjas till 100% av bakterierna och 
därför är glukos 100 % VS. 75 % av de två grammen användes för att rekommendationerna 
kom från experiment som fortlöpt under längre tid (veckor) än vad detta experimentet ska 
göra. 
 
Innan reaktorerna kopplades ihop med gasmätarna bubblades rötslammet igenom under 1-2 
minuter med kvävgas. Detta för att göra reaktorer och slangar helt syrefria. 
 
TS och VS 
För att kunna beräkna torrsubstanshalten (TS), hur mycket fasta ämnen rötslammet består av 
vägdes sex aluminiumcontainrar dels tomma och dels fulla med rötslam. Därefter torkades 
containrarna i ett värmeskåp med temperaturen 105°C under ett dygn. Containrarna vägdes 
åter efter torkningen. Torrsubstansen beräknas för varje container och i procent av totala 
vikten rötslam.  
Detta görs genom att vikten av innehållet efter torkning divideras med vikten av innehållet 
innan torkning och multipliceras med 100 ((mefter tork / minnan tork) * 100 = TS %). Eftersom det 
i denna undersökning tillsattes vatten, glukos och natriumvätekarbonat till varje reaktor kom 
TS-halten att förändras från resultaten av vad torkningen av aluminiumcontainrarna gav till 
vad som fanns i reaktorerna. För att få fram TS i varje reaktor görs en omräkning med hjälp 
av det uträknade medelvärdet för TS-halten från aluminiumcontainrarna. mrötslam i specifik reaktor * 
(MEDELts / 100) = andel torr, ((andel torr + mglukos + mnatriumvätekarb) / mrötslam+vatten) * 100 = TS 
%.  
 
För beräkning av VS bränns det torkade materialet i aluminiumcontainrarna. Det som bränns 
bort är det organiska materialet, det som utgör VS. Bränningen sker i en brännugn med 
temperaturen 550°C under två timmar. Vägning sker omedelbart efter det att containrarna 
tagits ut ur ugnen för att minimera risken att proven blir tyngre genom att ta åt sig fukt från 
luften. Att aluminiumcontainrar används beror på att deras vikt inte ändras vid den höga 
temperaturen. VS-halten beräknas för varje container som VS i procent av TS-halten.  
VS beräknas genom att dividera skillnaden i vikt mellan innehållet i den torkade och den 
brända containern med vikten av rötslammet i containern innan det torkats multiplicerat mer 
100 för att få svaret i procent ((|mefter tork - mefter bränn| / mrötslam) * 100 = VS %). I reaktorerna 
tillsattes glukos, så för att räkna ut VS-halten i dem användes uträknat medelvärde av VS-
halten i aluminiumcontainrarna. mrötslam * (MEDELts / 100) = andel organiskt, ((andel 
organiskt + glukos) / andel torr) * 100 = VS % av TS. 
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Gasmätare  
Gasmätarna är tillverkade av ett U-format provrör i glas. Emellan skalmarna i provröret finns 
ett avledningsrör som fungerar som en hydraulisk ventil för biogasen. Provrören är till hälften 
fyllda med vatten, 3 % NaCl och herbiciden Norflorazon (SAN 9789). Saltet ska öka vattnets 
konduktivitet och Norflorazon ska förhindra alger att växa i provrören. I toppen av varje 
skalm på det U-formade provröret finns gummiproppar dit till- och bortföringsslangar för gas 
är kopplade. Fäst i gummipropparna och ner i varje skalm finns en elektrod i rostfritt stål. 
Elektroden i den vänstra skalmen är hela tiden i kontakt med vattnet medan elektroden i den 
högra skalmen bara doppas i vattnet när gasen passerar avledningsröret (Fig. 2). När 
vattenytan pressats ner så långt i det vänstra röret att elektroden i det högra röret kommer i 
kontakt med vattnet bildas en strömkrets som ger utslag på en mätare. Gasmätaren räknar 
varje gång strömkretsen sluts. När så mycket gas kommit in i provrörets vänstra skalm att 
vattenytan pressats till nivån för avledningsrörets mynning leds gasen igenom avledningsröret 
och ut i den högra skalmen där den sedan leds vidare till en gaspåse (Veiga m.fl., 1990).  
 
Det krävs en given volym gas för att pressa ner vattenytan så mycket att gasen kan passera 
avledningsröret. Så varje gång mätaren räknar är det en viss volym gas som passerat 
gasmätaren och den volymen har kalibrerats individuellt för varje gasmätare. 
 

 
 
Figur 2. Visar vad som händer när lösningen i gasmätaren trycks ner i vänstra skalmen av gas från 
reaktorn. Displayen räknar varje gång strömkretsen sluts. 
 
Eftersom gasmätarna räknade gasproduktionen kontinuerligt under hela tiden reaktorerna var 
igång var det nödvändigt att veta temperatur och lufttryck för varje volymräkning. Detta för 
att kunna räkna ut den standardiserade volymen gas som mätarna släppt igenom vid varje 
räknat tillfälle. Temperatur och lufttryck visades på en väderstation jämte displayen med 
volymräkningen och genom att ta kort på de bägge displayerna dokumenterades 
volymräkning, temperatur och lufttryck.  
 
Gaspåse 
Gaspåsarna som användes för att samla upp all gas i tillverkades i egen regi av gastät film från 
tetra pack som fogades samman i kanterna med hjälp av ett strykjärn. Som ingångsventil för 
gasen användes insulinsprutor. Nålen klipptes bort och särades från sprutan för att de två 
delarna sedan skulle kunna placeras på var sida om den gastäta filmen och tryckas samman. 
På sprutan fästes sedan en gummislang som kopplades ihop med slangen från gasmätaren. 
Var och en av gaspåsarna rymde ca 3 L gas. 
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Figur 3. Hur en vanlig insulinspruta används som ingångsventil till gaspåse. 
 
Innan gaspåsarna kunde kopplades ifrån gasmätarna för att tömmas stängdes slangen från 
gasmätaren och slangen till gaspåsen av med hjälp av en helt vanlig påsklämma i plast. För att 
kunna mäta volymen gas användes ett vattenfyllt enlitersmätcylinder dit gasen leddes från 
gaspåsen. Gasen tryckte undan vattnet i måttet och volymen gas avlästes när vattenytorna på 
in- och utsidan av enlitersmätcylinder var på samma nivå, detta för att få så exakt volym som 
möjligt (Bilaga 1). Ligger inte vattenytorna lika tillåts antingen gasen att utvidgas eller att 
komprimeras för mycket och den rätta volymen kan inte räknas fram eftersom kraften med 
vilken gasen har utvidgats eller komprimerats är okänd. För små mängder gas användes en 60 
mL spruta att ta ut gasen med. För att kunna räkna ut den standardiserade volymen gas var det 
viktigt att ha värden på lufttryck och temperatur när påsarna tömdes. Dessa värden hämtades 
från en Internetsida med information från Torups väderstation. 
 
Standardisering 
Gasvolymerna räknades om så att alla volymer var vid samma lufttryck, 101 325 Pa och 
samma temperatur, 273,15 K. Detta gjordes genom formeln nedan. 

Vs är volymen i mL efter att lufttryck och temperatur räknats om till 101 325 Pa och  
273,15 K. Vm är den volym gas som uppmättes vid experimenten i mL. Patm är lufttrycket vid 
gasmätningen i Pa. Phyd är det hydrauliska trycket från vattnet i gasmätarna mätt i Pa. Pv är 
vattnets ångtryck från tabell, enhet Pa. Ps är standard lufttrycket som alla lufttrycks värden 
räknades om till alltså 101 325 Pa. Ts är den temperatur som alla temperatur värden räknades 
om till, 273,15 K. Tm är temperaturen vid mätningen i Kelvin. Phyd räknades ut från vattnets 
densitet (�H20) med enhet kg/m3, multiplicerat med gravitationskraften (9,82 m/s2) och höjden 
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i m mellan de två vattenytorna i det U-formade provröret. Höjden mättes när skillnaden 
mellan vattenytorna var som störst (Veiga m.fl., 1990).  
 
Gassammansättning 
Till att mäta biogasens sammansättning användes en gas-solid kromatograf av märket Varian 
3300 och en Varian 4400 integrator. En gas-solid kromatograf har ett fast ämne som 
stationärfas dit gasmolekylerna adsorberas. Olika ämnen uppehåller sig olika länge vid 
stationärfasen och därför är det gasens vidhäftningsförmåga till stationärfasen som avgör 
separationen (Simonsen, 2005 s.350-351).  
 
Kolonnen som användes var 2,1 meter lång och packad med Haye Sep Q. En packad kolonn 
bidrar också till separationen genom att gaserna kommer olika snabbt igenom kolonnen 
beroende av molekylstorlek. Det innebär att även här sker en viss separation mellan gaserna 
beroende av deras molekylstorlek. Eftersom de prover som analyserades var i gasform var 
ugnen satt på 50°C och ingen temperaturgradient förekom. Som bärgas användes helium 
(Simonsen, 2005 s.349-350). 
 
Detektorn är en TCD (termal conductivity detector/varmtrådsdetektor), den bygger på att en 
glödtråds resistens beror på värmeledningsförmågan hos gasen som omger tråden. När tråden 
bara omges av bärgas t.ex. Helium som har låg värmeledningsförmåga är resistensen stor och 
tråden är varm. När ett prov passerar glödtråden ändras dess resistens eftersom provet 
effektivare leder bort värme än vad bärgasen gjorde. Detta leder till att glödtråden blir 
kallaren och resistensen minskar (Simonsen, 2005 s.353-354) och (Skoog m.fl., 2004 s.953-
954). 
 
I GC:n som användes fanns det två kolonner och två detektorer, en kolonn och detektor 
passerades hela tiden av bärgas medan det i den andra kolonnen var där provet separerades. 
Skillnaden mellan resistensen hos de båda glödtrådarna avgör utslaget på kromatogrammet. 
 
 
EXPERIMENT/ RESULTAT 
 
Undersökningen som gjorts omfattar studier över den elektroniska och den manuella 
gasmätningen. TS och VS beräkningar har gjorts av rötslammet innan och efter att det 
används i reaktorerna. Detta för att se om förändringar skett. Den producerade biogasens 
sammansättning har mätts. 
 
Inledande experimentet  
Första experimentet ska ge klarhet i om nedbrytningsprocessen av glukos försurar rötslammet 
så mycket att de metanproducerande bakterierna kan påverkas negativt. 
 
Nedbrytnings- och buffertreaktionen sker enligt följande:  
C6H12O6   �   3 CH3COOH 
3 CH3COOH + 3 H2O   �   3 CH3COO- + 3 H30+ 
3 HCO3

- (från NaHCO3) + 3 H30+   �   3 H2CO3 + 3 H2O 
Enligt formlerna blir en mol glukosmolekyler till tre acetatjoner och acetatjonerna ger upphov 
till tre mol vätejoner. För att buffra vätejonerna krävs det tre mol natriumvätekarbonat.  
 
M (C6H12O6 ) = 72,06 g/mol + 12,0948 g/mol + 96 g/mol � 180 g/mol 
M (NaHCO3) = 22,99 g/mol + 1,0079 g/mol + 12,01 g/mol + 48 g/mol � 84 g/mol 
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n (C6H12O6 ) = 9 g / 180 g/mol = 0,05 mol  
0,05 mol * 3 = 0,15 mol NaHCO3 

m (NaHCO3) = 0,15 mol * 84 g/mol = 12,6 g NaHCO3 

För att buffra nio gram glukos krävs 12,6 g natriumvätekarbonat. 
 
Sex reaktorer användes för att producera biogas under fem dagar, varav tre laddades med:  
 600 g utspädd rötslam och   
     9 g glukos, 
och de andra tre med: 
 600 g utspädd rötslam,  
     9 g glukos och  
12,6 g natriumvätekarbonat. 
I de reaktorer där natriumvätekarbonat tillsattes steg pH-värdet aningen högt, därför valdes att 
till de övriga experimenten bara tillsätta 80 % av de använda 12,6 gram som ger 10,08 gram 
natriumvätekarbonat.       
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabell 1. Tabellen här jämte visar pH förändringen hos rötslammet när det rötas med och utan 
natriumvätekarbonat.     
 
Experimentomgång två 
Experimentomgång två består egentligen av tre undersökningar.  
Den första innebär att 12 reaktorer fyllda med:  
   600 g utspädd rötslam,  
       9 g glukos och  
10,08 g natriumvätekarbonat, 
producerade gas under sju dygn.  
I de reaktorer där natriumvätekarbonat tillsattes steg pH-värdet aningen högt, därför valdes att 
till de övriga experimenten bara tillsätta 80 % av de använda 12,6 gram som ger 10,08 gram 
natriumvätekarbonat.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Reaktor 
pH vid 
början 

pH efter 
fem 

dagar 
rötslam, glukos, 
NaHCO3 7,52 7,87 
rötslam, glukos, 
NaHCO3 7,52 7,88 
rötslam, glukos, 
NaHCO3 7,52 7,87 

rötslam, glukos 7,52 5,46 

rötslam, glukos 7,52 5,43 

rötslam, glukos 7,52 5,53 



 11 

Gasens sammansättning av metan och koldioxid mättes två gånger, den första gången från gas 
producerad det första dygnet och den andra gången från gas producerad under dygn två till 
sju. Mätningarna gjordes från gaspåsarna där gasen samlades upp. 
 

  Dygn 1 Dygn 1 Dygn 2-7 Dygn 2-7 Totalt Totalt 

 
Gasvolym 
ur påsar Metan Koldioxid Metan Koldioxid Metan Koldioxid 

 mL 
volym-
procent 

volym-
procent 

volym-
procent 

volym-
procent 

volym-
procent 

volym-
procent 

 5932 14,9 58,2 53,5 34,6 37,5 44,4 
 5966 15,4 56,5 52,7 36,0 37,3 44,4 
 5635 15,5 56,8 54,5 34,7 39,5 43,2 
 5610 14,5 55,4 55,6 36,7 37,5 45,0 
 5954 14,1 52,4 53,6 34,7 36,7 42,3 
 5696 12,4 49,6 51,7 35,7 34,0 41,9 
 5850 13,8 52,2 54,2 34,4 36,8 42,0 
 5978 13,1 51,0 52,7 32,5 34,7 40,9 
 5523 12,8 52,1 52,4 36,5 34,6 43,5 
 5260 15,2 59,8 50,2 32,8 33,9 45,4 
 3064 14,8 62,2 56,0 22,6 21,2 56,1 
 5409 13,7 60,0 51,8 34,7 34,5 46,2 
        

Medel: 5490 14,2 55,5 53,2 33,8 34,9 44,6 
 
Tabell 2. Tabellen visar gasvolym och gassammansättning från var och en av de 12 reaktorerna.  
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Den andra undersökningen innebar att torka och bränna rötslammet från undersökning ett, för 
att räkna ut TS- och VS-halten. Rötslammet torkades och brändes innan det användes i 
reaktorerna och TS-halten beräknades på rötslammet med tillsats av vatten, glukos och 
natriumvätekarbonat. VS-halten beräknades både med och utan tillsats av glukos. Rötslam 
torkades och brändes också efter experimentet där det används i reaktorerna under sju dygn. 
Här beräknades TS- och VS-halten direkt från rötslammet. 
 

  Innan experiment    Efter experiment   

  

TS med glukos och 
natriumväte-

karbonat VS med glukos  

 TS med glukos 
och 

natriumväte-
karbonat VS med glukos 

  % % av TS  % % av TS 
  5,1 53,9  2,9 46,8 
  5,0 53,6  2,7 45,9 
  5,1 54,0  3,0 46,5 
  4,9 53,5  3,0 48,7 
  5,1 53,9  3,1 49,0 
  4,9 53,5  3,0 48,6 
  5,1 53,9      
  5,0 53,8      
  5,0 53,7      
  5,0 53,8      
  5,0 53,6      
  4,9 53,3      
           

Medel: 5,0 53,7  3,0 47,6 
 
Tabell 3. Tabellen visar procentuella uträkningar av TS- och VS-halten. TS och VS under rubriken 
”Innan” har räknats ut för varje reaktor medan TS och VS under rubriken ”Efter” har räknats ut från 
sex aluminiumcontainrar som torkats och bränts.  
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Den tredje undersökningen visar produktion och sammansättning av gas producerad från 
enbart utspädd rötslam i jämförelse med sammansättningen och produktionen från reaktorer 
med utspädd rötslam, glukos och natriumvätekarbonat. 
 
Tre reaktorer fylldes med: 
   600 g utspädd rötslam 
 och tre med: 
   600 g utspädd rötslam,  
       9 g glukos och  
10,08 g natriumvätekarbonat. 
 

  Dygn 1 Dygn 1 Dygn 2-6 Dygn 2-6 Totalt Totalt 

 
Gasvolym 
ur påsar Metan Koldioxid Metan Koldioxid Metan Koldioxid 

 mL 
volym-
procent 

volym-
procent 

volym-
procent 

volym-
procent 

volym-
procent 

volym-
procent 

rötslam 769 5,5 4,8 35,4 14,6 23,5 10,7 
rötslam 861 6,9 5,9 33,6 13,7 20,7 9,9 
rötslam 852 3,5 2,6 11,6 5,0 6,3 3,4 

        
Medel: 827 5,3 4,4 26,9 11,1 16,8 8,0 

        
rötslam, 
glukos, 

NaHCO3 6206 22,1 52,5 34,6 22,1 28,4 37,2 
rötslam, 
glukos, 

NaHCO3 3024 12,0 36,5 4,3 2,1 11,4 34,2 
rötslam, 
glukos, 

NaHCO3 6169 7,2 21,9 48,9 32,3 29,8 27,5 
        

Medel: 5133 13,8 37,0 29,3 18,8 23,2 33,0 
 
Tabell 4. Tabellen visar volymen gas och dess sammansättning från sex reaktorer varar tre enbart 
innehöll rötslam och vatten och de övriga tre innehöll rötslam, vatten, glukos och 
natriumvätekarbonat. 
 
Tabell fem visar förhållandet mellan total gasvolym metan och total gasvolym koldioxid från 
värdena i tabell 2 och 4.  
 

 Tabell 2 värden  Tabell 4 värden  

 
rötslam, glukos, 

NaHCO3  
rötslam, glukos, 

NaHCO3  
 0,78  0,70  
     

 
Tabell 5. Förhållandet mellan metan och koldioxid från de olika undersökningarna. 
 
Avslutande experiment 
Under detta experiment samlades värden för gasproduktion både med hjälp av gasmätare och 
med hjälp av gaspåsar. Reaktorerna var igång under ett dygn. För dokumentation av lufttryck 
och temperatur användes en digitalkamera som tog kort på displayen som visade varje gång 
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gasmätarna räknade och på väderstationen som visade lufttryck och temperatur. Kameran var 
programmerat så att ett kort togs varje minut.  
 
För experimentet användes 12 reaktorer varav nio var fyllda med: 
   600 g utspädd rötslam,  
       9 g glukos och  
10,08 g natriumvätekarbonat 
och tre med: 
   600 g utspädd rötslam. 
 
Diagrammet visar den gasvolymen som enligt gasmätarna producerats från varje reaktor som 
en funktion av tiden. De röda linjerna visar gasproduktionen för fyra reaktorerna med utspätt 
rötslam, glukos och natriumvätekarbonat. De fyra kurvorna följ åt. Den ökande produktionen 
av biogas kommer igång ungefär samtidigt och en antydan till utplaning av produktionen sker 
också runt samma tidpunkt och vid ungefär samma totala volym gas. Dessa kurvor följ också 
åt. 

 
 
Diagram 1. Diagram över gasproduktion som funktion av tiden för sju gasmätare.  
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Tabell sex visar en sammanställning av total gasvolym producerad från de olika reaktorerna 
mätt med hjälp av gasmätarna och gaspåsarna. Reaktor 10-12 var fyllda enbart med utspädd 
rötslam. 
 

Reaktor 
Gasvolym räknat från 

gasmätare Gasvolym ur påse 

 mL mL 

1 3237 2975 

2 hakat upp sig läckage 

3 3332 3145 

4 3059 2981 

5 hakat upp sig - 

6 3237 3280 

7 dubbelräknat 3054 

8 - läckage 

9 - läckage 
   

10 205 55 

11 220 55 

12 198 55 
 
Tabell 6. Sammanställning över total volym producerad gas. 
 
Tabell sju visar beräkningar på riktighet av de fyra mätserierna. 
 
Gasvolym        
 gasmätare  gaspåse  gasmätare  gaspåse 
 mL  mL  mL  mL 
 3237  2975  205  55 
 3332  3145  220  55 
 3059  2981  198  55 
 3237  3280     
        
        
        
medel: 3216  3095 medel: 208  55 
SD1: 114  146 SD1: 11  0 
SDm1: 47  60 SDm1: 6  0 
t-värde(5): 2,57  2,57 t-värde(2): 4,30  4,30 
        
95-
procentigt 
konfidens-
intervall: 

3216 +/- 
121 mL  

3095 +/- 
154 mL 

95-
procentigt 
konfidens-
intervall 

208 +/-      
26 mL  

55 +/- 
0 mL 

 
Tabell 7. Beräkning av 95-procentigt konfidensintervall. 
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Tabett åtta och nio visar beräkningar på precision för varje mätserie och jämförelse av de två 
metoderna med varandra. 
 
 Gasvolym Gasvolym       
 gasmätare gaspåse    Gasvolym Gasvolym  
 mL mL    gasmätare gaspåse  
 3237 2975    205 55  
 3332 3145    220 55  
 3059 2981    198 55  
 3237 3280       
     medel 208 55  
medel 3216 3095   SD 11 0  
SD 114 146   F-test   14,26 

F-test   0,61  
F ur tabell vid 95-procents 
acceptområde och tvåsidigt test. 39,0 

 

F ur tabell vid 95-procents 
acceptområde och tvåsidigt test. 9,60  

F ur tabell vid 95-procents 
acceptområde och ensidigt test. 19,0 

F ur tabell vid 95-procents 
acceptområde och ensidigt test. 6,39      
     SDpooled   11,46 
SDpooled   131,09  t-test   11,04 

t-test   1,43  
t ur tabell vid 95 -procents 
konfidensnivå och tvåsidigt test. 2,78 

t ur tabell vid 95 -procents 
konfidensnivå och tvåsidigt test. 2,45  

t ur tabell vid 95 -procents 
konfidensnivå och ensidigt test. 2,13 

t ur tabell vid 95 -procents 
konfidensnivå och ensidigt test. 1,94      
 
Tabell 8. F- och t-test för gasvolymen från   Tabell 9. F- och t-test för gasvolymen  
reaktorer som innehöll utspätt rötslam,   från reaktorer som innehöll utspätt  
glukos och natriumvätekarbonat.  rötslam. 
 
 
DISKUSSION 
 
Det upptäcktes svårigheter med de två metoderna som gjorde att mätvärden föll bort. För 
gasmätarna handlade det om elektroniska fel som dubbelräkning och att räkningen hakade 
upp sig. För gaspåsarna handlade det om två sorters läckage dels från fogarna i gaspåsarna 
och dels vid gastömning. 
 
Inledande försök 
Vid det inledande experimentet gjordes ett test för att se försurningsgraden vid nedbrytning av 
glukos, experimentet visade att då inte natriumvätekarbonat tillsattes sjönk pH-värdet så lågt 
att det var risk för att de metanogena bakterierna skulle hämmas. Därför tillsattes mindre 
mängd natriumvätekarbonat till de följande försöken.  
 
Experimentomgång två 
Tabell 2 och 4 visar gassammansättningen från två olika mätningar med utspätt rötslam, 
glukos och natriumvätekarbonat i reaktorerna. I de två tabellerna syns att under det första 
dygnet består gasen som producerats till största delen av koldioxid. Koldioxidhalten avtar 
sedan i gasen från dygn två till sju respektive två till sex medan metanhalten ökar. Jämförelse 
av medelvärdena för gasens sammansättning visar ett lägre medelvärde överlag i tabell 4. 
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Inget av värdena i tabell 4 kan uteslutas p.g.a. gross error även om värden skiljer sig mycket 
åt. Skillnaden i andra raden med reaktor innehållande rötslam, glukos och 
natriumvätekarbonat ser ut att bero på att bakterierna har minskat sin produktion kanske för 
att de skadats av för höga eller låga temperaturer. Skillnaden i rad tre där värdena det första 
dygnet är låga kan bero på att det fanns kvar mycket luft i ledningarna och reaktorn. Från 
reaktorerna med enbart rötslam (tabell 4) producerades gas som bestod av dubbelt så mycket 
metan som koldioxid. Trots det var volymprocenten låg och det beror på att det var en liten 
gasvolym som producerades så att luften och kvävgasen som var kvar i reaktorn och 
ledningarna påverkade resultatet. 
 
Trots att total sammansättningen mellan de två undersökningarna var olika blev förhållandet 
mellan metan och koldioxid ganska nära det 1:1 förhållande som teorin anger. Tabell 9 visar 
att det bildats mer koldioxid än metan och det kan bero på att all glukos inte brutits ner helt. 
En annan orsak kan vara att reaktorerna inte var helt syrefria när nedbrytningen började. Vid 
aerob nedbrytning av glukos bildas framför allt koldioxid och det kan ha bidragit till att 
koldioxidhalten är lite högre än vad den borde. Det går att med hjälp av en syreelektrod mäta 
när miljön i reaktorn är anaerob då den bubblas med kvävgas. 
 
Tabell 3 visar att TS- och VS-halten har sjunkit i rötslammet med glukos och 
natriumvätekarbonat från mätningarna innan experimentet till mätningarna efter. Det visar på 
att glukos brutits ner. 
 
Elektroniska mätare 
Problemet med de elektroniska räknarna var att de dubbelräknade och hakade upp sig. 
Dubbelräkning innebär att mätaren räknade flera gånger när strömkretsen slöts.  
 
Likström med 1.5 V var kopplad till elektroderna men för att displayen skulle räkna behövdes 
bara en spänningsförändring på 0.7 V (Bilaga 2). I och med att det uppstod korrosion på 
elektroderna så blev ledningsförmågan försämrad. Så när spetsen av elektroden kom i kontakt 
med vattenytan så slöts strömkretsen så att displayen räknade. Men eftersom spetsen var 
korroderad så kunde ledningsförmågan minska så att displayen räknade på nytt när vattenytan 
steg på nytt. Samtidigt krävdes en paus, när elektroderna inte utgjorde en strömkrets, under 
fem sekunder för att displayerna skulle kunna räkna på nytt och därför registrerade displayen 
flera räkningar i takt med att vattenytan steg. 
 
De flesta dubbelräknande mätarna gick att komma runt genom att ändra intervallet på 
kameran så att korten togs tätare. Genom att ha ett kortintervall på ett kort per minut så gick 
det att avgöra när mätarna dubbelräknat så när som på en mätare där det inte gick. Tabellen 
nedan visar hur dubbelräkningar ser ut efter det att korten sammanställts i tabell. Längst till 
vänster är tiden och de tre övriga kolumnerna är tre mätares räkning. Kolumn tre visar en 
mätare vars dubbelräkning inte går att skilja från de riktiga räkningarna. Kolumn två visar ett 
exempel på dubbelräkning som går att skilja från riktig räkning och kolumn fyra visar en 
mätare utan några dubbelräkningar registrerade.   
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10,20  118 68 
10,21    
10,22    
10,23   69 
10,24  119  
10,25  120  
10,26   70 
10,27    
10,28  122  
10,29 81 123 71 
10,30  124  
10,31    
10,32   72 
10,33  126  
10,34  127 73 
10,35    
10,36    
10,37  128 74 
10,38    
10,39    
10,40 82  75 
10,41  129  

 
Tabell 10. Mätare som visar dubbelräkningar. 
 
Mätare som hakade upp sig var ett annat problem och innebar att en mätare inte registrerade 
någon gasgenomströmning under flera timmars tid. Upphakningen kunde hålla i sig hela 
experimentet ut eller vara en kortvarigare företeelse. 
 
Problemen med att elektroderna korroderade berodde på att likströmmen gjorde så att järn(II)- 
och järn(III)joner lossnade från anoden (+) och ansamlades på katoden (-). Detta problemet 
kanske kan avhjälpas med att använda andra elektroder som inte korroderar så lätt exempelvis 
platina eller silver. Växelström skulle också kunna minska problemet. Mätarnas räkning kan 
göras mer tillförlitliga genom att använda en kraftigare spänningskälla så att den nödvändiga 
spänningsskillnaden för räkneimpulsen kan göras större. Båda problemen, korroderade 
elektroder och dubbelräkning skulle kunna minska om 220 V växelström användes men då 
skulle det krävas helt annan säkerhet (Veiga m.fl., 1990).  
 
Förutom de tekniska problemen med dubbelräkning och upphakning krävdes det en hel del tid 
och arbete för att sammanställa alla fotografierna. Men under experimentets gång var metoden 
lättanvänd och krävde ingen egentlig passning.  
 
Manuell gasmätning 
Problemet med gaspåsarna var läckage. Det fanns två typer av läckor, den ena sorten 
härstammade från att gastömningen innebar flera moment där gasklämmor skulle öppnas och 
stängas vid bortkoppling och ditsättning av gaspåsarna. Det var lätt att glömma att öppna eller 
stänga klämmorna och det ledde till att gas läckte antingen direkt ur slang/påse eller att ett 
förhöjt tryck bildades i gasmätaren så att dess gummipropp lossnade och skapade ett läckage. 
Den andra sortens läckage berodde på att sammanfogningarna av gaspåsarnas kanter inte höll 
så att det uppstod små hål där gas sipprade ut.  
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Tömningen utgjorde stor påfrestan på påsarna eftersom deras gas inte bubblade ut av sig självt 
utan fick tryckas ut. Detta ledde till att inledningsventilen från sprutan skavde på insidan av 
påsen och att fogarna utsattes så att de kunde dela sig.  
 
För att underlätta tömningen och minska påfrestningen på påsarna skulle det vara bra om det 
gick att suga ut gasen t.ex. med en stor spruta. För att minska skavet på insidan av påsarna 
kunde en bit isoleringstejp klistras på motsatta insida mot sprutan för att ge ett extra slittåligt 
lager. 
 
Metoden att använda gaspåsar var tidskrävande, det gällde att passa påsarna så att de inte blev 
för fulla under det första dygnet när gasproduktionen var som störst. Eftersom varje påse 
ungefär rymde tre liter gas var det också tvunget att tömma de en till två gånger under 
experimentets gång. 
 
Precision, riktighet och jämförelse mellan de två mätmetoderna 
Riktighet beskriver hur väl mätningarna representerar det sanna värdet.  
Riktighet beräknades med 95-procentigt konfidensintervall och två gånger för vardera 
metoden (tabell 7). Gasmätarnas och gaspåsarnas riktighet beräknades dels på en gasvolym 
runt tre liter och dels på en betydligt mindre volym runt 0,2 liter för gasmätarna och 0,05 liter 
för gaspåsarna. Beräkningarna visade att intervallet inom vilket det sanna värdet sannolikt 
fanns, var mindre för gasmätarna än för gaspåsarna. Riktigheten var således bättre för 
gasmätarna än för gaspåsarna.  
 
Precisions beräkningar visar hur samlade värdena är och beräknas med standardavvikelse. 
Precisionen beräknades också två gånger för vardera metoden (tabell 8 och 9), dels för den 
större volymen på ca tre liter gas och dels för den mindre på 0,02 liter för gasmätarna och 
0,05 liter för gaspåsarna. Beräkningarna visade att precisionen var bättre för gasmätarna än 
för gaspåsarna. 
 
F-testet jämför de två metodernas standardavvikelser och avgör om de båda mätserierna har 
samma precision (tabell 8 och 9). F-tabellvärdet var större än det framräknade värdet och 
visar därav att det inte föreligger någon signifikant skillnad på de två standardavvikelserna.  
När detta var fastställt räknades t-värdet ut som jämför de båda metoderna med varandra. Där 
visade det sig att bara värdena från den större gasvolymen hade ett mindre t-värde än t-värdet 
tagit ur tabell. Det innebär att de två metoderna ger samma resultat för en gasvolym på ca tre 
liter men inte för den mindre volymen på 0,2/0,05 liter. Att metoden inte ger samma resultat 
kan bero på att det fanns gas kvar i plastslangen mellan gasmätare och gaspåse. Vid så små 
volymer som mättes kan detta bortfall av gas ha betydelse.  
 
Slutsats  
Då gaspåse och gasmätare ger samma resultat vid en volym på ca tre liter går det att använda 
gasmätarna istället för gaspåsarna. Gaspåsarnas styrka ligger i att gasens totala 
sammansättning kan mätas, däremot ger de inget diagram över produktions fluktuationer 
under experimentets gång. Gasmätarna däremot visar tidpunkten för gas produktion så att 
gasflödet under experimentet kan visar i ett diagram. Men den totala sammansättningen kan 
inte mätas eftersom gasen passerar mätarna och inte samlas upp. Detta gör att de två 
metoderna har olika användningsområden beroende på vad man vill ha ut av undersökningen. 
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BILAGA 2 

 
 


