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A biodegradable polymer as polyelectrolyte 
- A comparative study of a starch based polyelectrolyte and polyacrylamide in a biogas plant 
of the dairy in Umeå 
 
Elsa Hort 
 

Abstract 
In this study an investigation was made on whether a petroleum based polyelectrolyte could 
be replaced by a biodegradable polymer. This was done to enable the use of sludge from the 
biogas plant of the dairy in Umeå, Sweden, as fertilizer. The properties and effectiveness of a 
starch based polyelectrolyte were compared to polyacrylamide in laboratory tests. Other 
biodegradable polyelectrolytes were also presented.  The tests were made on sludge from the 
dairy. In tests with a waste water with a low dry substance content (<0,1 %) the dewatering 
effects were similar between polyacrylamide and the starch based polymer. Starch had a 
small effect on dewatering sludge with a higher dry substance content (4 %). Cellulose fibers 
in combination with starch increased the amount of dewatered sludge, but polyacrylamide 
was still the most effective polyelectrolyte. A starch based polymer could be an alternative to 
polyacrylamide, if cellulose fibers are added. Other biodegradable polyelectrolytes which 
could have sufficient dewatering effects are chitosan and tannins. There were methodical 
problems in this study with the accuracy of measuring dry substance content and a difference 
in dilution of sludge samples when adding chemicals. To proceed in the search for 
biodegradable alternatives to polyacrylamide at the biogas plant the first step is to develop 
reliable methods for evaluating the effects of different polyelectrolytes.  
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1 Inledning 
 
En viktig del av en ekologiskt hållbar utveckling är effektiva kretslopp för växtnäring. Idag är 
det svenska jordbruket beroende av konstgödsel, samtidigt som näringsrikt slam från 
avloppsrening inte återförs till jordbruksmark. På ett nationellt plan leder detta till läckage av 
näringsämnen vilket i sin tur bidrar till övergödningsproblematik (Salomon och Wivstad 
2013). I ett globalt perspektiv är en återföring av näringsämnen till jordbruksmark viktig. 
Fosfor är en ändlig resurs som det befaras bli brist på i takt med att jordbruket effektiviseras i 
allt högre grad. När rent, fosforrikt mineral blir mer sällsynt utvinns fosfor från mineral med 
högre föroreningshalter av till exempel kadmium (Cordell och Neset 2014). 
 
Näringsämnen som är nödvändiga för jordbruket ingår delvis i ett kretslopp i Sverige idag. 
Näring från foder och livsmedel återgår till jordbruksmarken i form av stallgödsel och slam 
från rötningsanläggningar som används som gödselmedel, så kallad biogödsel. En stor 
mängd av de näringsämnen som tillförs jordbruket återförs däremot inte. Varje år tillförs 
jordbruksmarken 9 400 ton fosfor i form av mineralgödsel samtidigt som 75 % av fosforn 
som finns i slam från avloppsreningsverk inte återförs till jordbruket. Genom att öka andelen 
återförda näringsämnen kan beroendet av rent mineralgödsel minska (Naturvårdsverket 
2013). 
 
Slam från avloppsrening är problematiskt att använda till gödsel på grund av föroreningar. 
Idag tar de kommunala avloppssystemen emot svårnedbrytbara föroreningar från enskilda 
hushåll såväl som från verkstäder och större institutioner som sjukhus. Svårnedbrytbara, 
hydrofoba ämnen som avskiljs i avloppsvattnet hamnar i slammet efter reningsprocessen 
liksom avskilda näringsämnen. Problemen kring att återföra näringsämnen från avloppet till 
jordbruket bottnar i att både toxiska ämnen och värdefulla näringsämnen hanteras som 
avfall i många vattenreningsprocesser (Hansson och Johansson 2012, Naturvårdsverket 
2013). 
 
Biogasanläggningar som rötar livsmedel, gödsel och andra rena fraktioner producerar ett 
relativt rent slam. De källsorterar på så sätt ut det organiska, näringsrika materialet som 
borde återföras till jordbruksmark. 2009 producerades 498 000 ton biogödsel i Sverige 
(våtvikt) och produktionen förväntas ha ökat då biogasbranschen expanderar (Avfall Sverige 
2011). 
  
De risker som finns med att använda rötrest till gödselmedel handlar främst om kontroll och 
hantering av substratet samt vilka processkemikalier som tillsätts (SPCR-120 2014, Lasses et 
al. 2010, Hansson och Johansson 2012). Syntetiska polymerer tillsätts ofta till rötresten som 
flockningskemikalie för att underlätta avvattningen av slammet. Flockningskemikaliens 
funktion leder till att ämnet hamnar i slammet och kan uppnå sådana halter att det uppstår 
hälso- och miljörisker med att sprida slammet på jordbruksmark (Avfall Sverige 2011).  
 
Norrmejeriers biogasanläggning i Umeå rötar restprodukter från mejeriet i Umeå och ysteriet 
i Burträsk. Idag använder Norrmejerier en oljebaserad flockningskemikalie, polyakrylamid 
(PAM), för att avvattna rötresten som produceras i biogasanläggningen. Det är viktigt att 
avvattna rötresten för att minska transporterna och för att möjliggöra att rötresten kan 
användas som fast gödsel i jordbruk (Avfall Sverige 2011, Lasses et al. 2010).  Samtidigt finns 
det en oro för negativa miljöeffekter då rester av PAM sprids på jordbruksmark i form av 
slam från vattenreningsanläggningar. Både LRF (Lantbrukarnas riksförbund) och 
Norrmejerier är restriktiva när det gäller återföring av avloppsslam till jordbruksmark (LRF 
2010, Bäckström muntl.). Ett steg för att möjliggöra att biogasanläggningens rötrest kan 
användas som gödselmedel är därför att byta ut PAM mot ett biologiskt nedbrytbart 
flockningsmedel. 
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1.1 Syfte 
För att möjliggöra att rötresten som produceras på Norrmejeriers biogasanläggning kan 
användas som växtnäring syftar studien till att undersöka om den syntetiska polymeren som 
används för att förtjocka slammet kan bytas ut mot biologiskt nedbrytbara polymerer. 
Studien innefattar en litteraturgenomgång över alternativa flockningsmedel samt laborativa 
försök med stärkelsebaserad polymer och cellulosa på slam från Norrmejeriers 
biogasanläggning. 
 
Syftet med studien uppfylls genom att dessa frågeställningar besvaras:   

 Skulle ett biologiskt nedbrytbart flockningsmedel kunna ersätta PAM, som används i 
Norrmejeriers biogasanläggning i Umeå?   

 Vilken effekt har de stärkelsebaserade polymererna på avvattningen av slam från 
Norrmejeriers biogasanläggning i Umeå jämfört med PAM? 

 Hur skiljer sig egenskaperna hos de stärkelsebaserade polymererna från 
egenskaperna hos PAM? 

 Vilken effekt har cellulosafiber på avvattningen av slammet från Norrmejeriers 
biogasanläggning i Umeå? 

 
 

2 Bakgrund 
 
2.1 Flockningsmedels funktion i vattenreningsprocesser  
Syftet med att dosera flockningskemikalier i vattenreningsprocesser är att avskilja fast 
material från flytande. Kemikalien binder till partiklar i slammet så att de bildar större 
flockar som sedan kan avskiljas genom sedimentering, flotation, pressning eller 
centrifugering. Flockningen sker genom att  

1. kemikalien reducerar partiklarnas elektrostatiska repulsion genom att neutralisera 
laddningen på partikelns yta  

2. kemikalien aggregerar partiklar genom Van der Waals-krafter. 
 
Olika flockningskemikalier skiljer sig avseende molvikt, laddning och kemisk struktur. Av 
samma ämne finns mängder av olika varianter som förändrar kemikaliens egenskaper. För 
att få en optimal flockning behöver flockningskemikaliens laddning motsvara mängden och 
typen av joner i slammet (Böhm och Kulicke 1997, Ning et al. 2013). Längre kedjor av enklare 
monomerer binder till större partiklar och ger större flockar, medan kortare kedjor av större 
monomerer binder till mindre partiklar och ger mindre flockar (Holmqvist muntl.). 
Flockningskemikalier är nödvändigt att använda för att kunna pressa eller centrifugera slam 
(Böhm och Kulicke 1997). Fällningskemikalier har en annan funktion än 
flockningskemikalier och binder till lösta joner i vattnet genom jonbindning (Hansen 1997). 
Fällningskemikalier används framför allt för att fälla fosfor.  
 
2.2 Miljöeffekter av PAM i jordbruksmark 
2003 användes mellan 2000 och 2500 ton polymerer som flockningsmedel inom vatten och 
avlopp (Wahlberg och Paxéus 2003). Den största delen av flockningsmedlen utgörs av PAM 
(Avfall Sverige 2011). PAM produceras genom att akrylamid friradikalpolymeriseras så att 
dubbelbindningen till kol blir enkel. En nonjonisk polymer bildas då och för att få en laddad 
molekyl sampolymeriseras akrylamid med exempelvis natriumakrylat som ger en anjonisk 
molekyl. Sampolymerisering med amino-ester derivat och metylklorid ger en katjonisk 
polymer. Katjoniska polymerer är de vanligaste polymererna inom vatten och avlopp i 
Sverige (Avfall Sverige 2011, Wahlberg och Paxéus 2003). 
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Figur 1. Molekylstruktur för nonjonisk akrylamid  
(Mattern, muntl.).  

 
Olika studier har visat olika resultat när det gäller nedbrytningsprodukter av PAM. Vissa 
forskare har kommit fram till att akrylamid bildas, andra har inte kunnat visa detta 
(Caulfield, Quao och Solomon 2002, Smith et al. 1996, Smith et al. 1997). Akrylamid är ett 
neurotoxiskt ämne vars metaboliter skulle kunna ha reproduktionstoxiska eller carcinogena 
effekter på människor (Exon 2006, Pingot et al. 2013). Sidokedjorna till polymeren kan 
brytas ner aerobt och anaerobt, men huvudkedjan som består av akrylamid bryts ner 
långsamt under naturliga förhållanden. Därför finns det en risk att ämnet ackumuleras i 
marken om det sprids med slam som biogödsel. Det kan i sin tur leda till att vattendrag i 
närheten förorenas. Kunskapsläget om miljöeffekter av polymerer är lågt. Avloppsslam med 
polymer har spridits på åkermark i flera år och inga direkta miljöeffekter har 
uppmärksammats, men få studier har gjorts på miljöeffekter av PAM (Avfall Sverige 2011). 
Att det finns en risk att toxiska ämnen sprids och ackumuleras i marken när slam från 
avloppsreningsverk sprids på jordbrukmark är däremot vedertaget. De problem som har lyfts 
fram i debatten kring slam som gödningsmedel är framförallt risker med att kemikalier och 
tungmetaller uppströms reningsverket ackumuleras i jordbruksmark. En diskussion om 
tillsatskemikalier i reningsverken har inte fått samma utrymme i vare sig debatten eller 
forskningen (Naturvårdsverket 2013, Hansson och Johansson 2012, Johansson 2011, 
Andersson 2012).   
 
2.3 Biologiskt nedbrytbara flockningsmedel 
Med ett biologiskt nedbrytbart material menas att materialet kan brytas ned av organismer 
till en slutprodukt av koldioxid och vatten. Europeiska kommissionens definition av ett 
fullständigt biologiskt nedbrytbart ämne är ett ämne som bryts ned aerobt 70 % eller mer 
efter 28 dygn (2005/360/EG). Studier med PAM visar att den biologiska nedbrytbarheten i 
jord är 8-9 % efter 28 dygn (Wahlberg och Paxéus 2003, Smith et al. 1997). Biologiskt 
nedbrytbara polymerer som används i mindre skala inom vattenrening idag är kitosan, 
extracellulära polysackarider (EPS), tanniner och stärkelse (Krentz et al. 2006, Wahlberg och 
Paxéus 2003).  
 
Kitosan är ett ämne som framställs från kitin som finns i till exempel skal hos kräftdjur. Kitin 
är ett cellulosaliknande ämne som är den mest förekommande biopolymeren i naturen. 
Flockningsmedlet produceras och används främst i Japan (Kawamura 1991, Pan et al. 1998).  
 
Extracellulära polysackarider (EPS) produceras av bakterier och bildar ett slem som lägger 
sig som en hinna runt bakterien. EPS har visat sig spela en stor roll för att flockningen av 
aktiverat slam ska fungera (Higgins och Novak 1997). EPS-baserade polymerer modifieras 
genom att laddade molekyler binds till huvudkedjan (Krentz et al. 2006).  
 
Stärkelse är en polysackarid som består av glukos (figur 2) och utvinns ur potatis, vete eller 
majs. Tillverkning av stärkelsebaserade polymerer sker genom att ammoniumgrupper binds 
till polysackariden. Stärkelsebaserade polymerer används idag bland annat inom tillverkning 
av bioplast och i massaindustrin (Nordisk bioplastförening 2011, Kuutti et al. 2011, Prado och 
Matulevics 2014).   
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Tanniner är en ämnesgrupp polyfenoler som har använts under lång tid i garvningsindustrin. 
Tanninbaserade flockningsmedel används inom kommunal avloppsrening samt i rening av 
vatten från slakterier och textilfabriker i Brasilien. Tanniner finns i många växter, men 
utvinns framför allt ur bark från mörka träslag (Özacar och Sengil 2000, Özacar och Sengil 
2003, Beltrán-Heredia, Sánchez-Martín och Gómez-Munoz 2010). 
 
Cellulosarikt material har använts för att förändra strukturen på slam som ska avvattnas för 
att flockningsmedel ska få större effekt (Ning et al. 2013). Fibrerna fungerar då som bryggor 
som flockningsmedlet kan binda till och på så sätt bilda större flockar. 
 

 
Figur 2. Molekylstruktur av stärkelse (Wikimedia 2014). 
 
2.4 Miljölagstiftning om återföring av näringsämnen till jordbruksmark 
Miljömålskommittén föreslog att 75 % av fosforn från avfall och avlopp skulle ingå i ett 
kretslopp mellan stad och land senast 2010. 2002 sattes ett miljömål upp om att 60 % av 
slammet skulle återföras till 2015. Målsättningarna fick kritik för att leda till en ackumulering 
av miljögifter i jordbruksmark, så som tungmetaller, långlivade, organiska ämnen och 
läkemedelsrester (Johansson 2011, Hansson och Johansson 2012). Idag föreslår 
Naturvårdsverket att 40 % av fosforn och 10 % av kvävet i avlopp tas tillvara och återförs som 
växtnäring till åkermark 2018. Detta får inte medföra en exponering för föroreningar som 
riskerar att vara skadlig för människor eller miljö. 25 % av fosforn i slam från 
avloppsreningsverk återförs till jordbruksmark idag (Naturvårdsverket 2013). 
 
Enligt SNFS 1994:2 klassificeras det avvattnade slammet från Norrmejeriers 
biogasanläggning i Umeå som slam från avloppsreningsverk på grund av att vatten från wc är 
anslutet till reningsverket. Gränsvärden för metallinnehåll i avloppsslam som ska säljas som 
gödselmedel finns för bly, kadmium, koppar, krom, kvicksilver, nickel och zink (SNFS 
1994:2, SFS 1998:944). Inga gränsvärden finns för akrylamid i slam, däremot måste 
viktprocenten av monomer (akrylamid) i kemikalier baserat på PAM understiga 2 % för att 
inte regleras av REACH (Avfall Sverige 2011). Försiktighetsprincipen, alltså skyldigheten att 
vidta de försiktighetsmått som krävs och undvika miljörisker, gäller alltid (SFS 1998:808). 
 
I Sverige råder ett förbud mot deponering av organiskt material (SFS 2011:927). Den största 
delen av slam från avloppsreningsverk används därför som deponitäckning eller som annan 
anläggningsjord (Naturvårdsverket 2013). 
 
Certifiering av rötrest från biogasanläggning leder till att biogödseln garanteras en kvalité 
som går utöver lagkraven. REVAQ är Svenskt Vattens certifieringsorgan som arbetar i 
huvudsak med egenkontroll och uppströmsarbete för att förbättra kvalitén på rötresten. 
Denna certifiering har inga restriktioner för PAM eller andra flockningsmedel (REVAQ 
2013). SPCR-120 är SP:s (Sveriges tekniska forskningsinstitut) certifieringsorgan. Enligt 
certifikatet få inte några polymerer användas efter rötningsprocessen (SPCR-120 2014).  
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2.5 Norrmejeriers biogasanläggning i Umeå  
I Norrmejeriers biogasanläggning utanför Umeå rötas mejeriprodukter och restprodukter, 
som vassle från osttillverkning. Vasslen kommer från Umeå och Burträsk mejeri och 
proteinerna avskiljs för att användas i livsmedelstillverkning innan det blandas med det 
övriga substratet. Flödet in till rötkamrarna är i dagsläget ca 200 m3/dygn och planeras att 
öka. Produktionen av biogas är ca 5 400 m3/dygn och ca 5,4 ton totalfosfor produceras varje 
år. 
 
Det första steget i biogasprocessen är hydrolys av laktos och annat socker som bryts ner till 
kortare sockerarter, protein som bryts ner till aminosyror och fett som bryts ner till alkoholer 
och fettsyror. Efter hydrolysen pumpas substratet in i rötkamrarna där biogasen produceras. 
En del av rötresten återcirkuleras för att bevara bakteriekulturen, medan resterande rötrest 
blandas med avloppsvatten i en flotationstank för avvattning och rening. Slammet avskiljs 
från klarvattenfasen, som går till det kommunala reningsverket, och avvattnas ytterligare i en 
silbandspress. Efter flotation uppnår slammet en torrsubstanshalt (TS-halt), alltså andelen 
torrt material som blir kvar efter fullständig torkning, på ca 4 %. Efter silbandspressen är den 
ca 15 %. Polyaluminiumklorid används för att fälla fosfor. Katjonisk PAM, Zetag-8190, 
används som flockningskemikalie i flotationstanken och i silbandspressen (Bäckström 
muntl.).  
 

 
Figur 3. Förenklad process vid Norrmejeriers biogasanläggning i Umeå. Pilarna för ”prov 1” och ”prov 2” visar 
punkter för provtagning. Bilden är ritad efter intervju med Tony Bäckström, driftansvarig vid biogasanläggningen. 
 
Slammet transporteras till en komposteringsanläggning på Dåva i Umeå. En del slam 
blandas med grövre material och komposteras, en del blandas med annat material och 
används som gödselmedel i skogsbruk och en liten del används för att binda damm. Ingen av 
produkterna är intäktsbringande, och ibland betalar avfallsbolaget aktörer för att få en 
avsättning (Appelblad muntl.). 
 
Halter av bly, kadmium, koppar, kvicksilver, nickel och zink i rötresten ligger under vanliga 
nivåer av dessa metaller i certifierat biogödsel. Halter av krom sticker däremot ut (tabell 1). 
Miljö- och hälsorisker med att sprida slam på åkermark från Norrmejeriers biogasanläggning 
handlar främst om risk för ackumulering av akrylamid i jorden och att salmonella har 
påvisats i det avvattnade slammet i tidigare analyser. Höga halter av aluminium i slammet, 
som mest ca 60 g/kg TS, kan också utgöra ett problem (Bäckström muntl., tabell 1).  
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Tabell 1. Metallhalter (medianvärden) i certifierad biogödsel hos 13 biogasanläggningar som rötar avloppsvatten 
(Naturvårdsverket 2013). Maxvärden för metallhalter i rötresten på Norrmejeriers biogasanläggning i Umeå 
baserat på fyra mätningar 2008-2013. 

Metall Bly 
Pb 

Kadmium 
Cd 

Koppar 
Cu 

Krom 
Cr 

Kvicksilver 
Hg 

Nickel 
Ni 

Zink 
Zn 

Aluminium 
Al 

Median för 
biogödsel 
mg/kg TS 

2,5 0,3 59 8,6 0,05 7,3 246 - 

Maxvärde 
för slam 
mg/kg TS 

<1,9 <0,19 16 19 0,0046 5,3 110 59 000 

 
 

3 Material och metod 
 
3.1 Laborativ metod 
 
3.1.1 Material 
Prov från biogasanläggningens slam togs från två punkter i processen. Prov 1 pumpades upp 
från en tank där avloppsvatten från mejeriet (inklusive wc) blandas med 
polyaluminiumklorid. Prov 2 togs mellan flotationsanläggningen och silbandspressen, innan 
polymer tillsätts (figur 3). 
 
Stärkelsebaserad polymer valdes som biologiskt nedbrytbart flockningsmedel eftersom den 
fanns tillgänglig och kostnaden för kemikalien var förhållandevis låg, vilket gör att 
möjligheten att biogasanläggningen kan använda kemikalien ökar. Den stärkelsebaserade 
polymeren CGKT-2010 och PAM, Zetag-8190, från BASF användes.  
 
Den utrustning som användes var E-kolvar, 250 ml mätglas av samma storlek, trattar av 
samma storlek, filterpapper, nät i metall med samma maskstorlek, bägare med samma 
bottenarea, turbidimeter, bägare för torkning i ugn, våg med kapacitet för milligram samt 
deglar för förbränning i ugn.  
 
3.1.2 Utförande 
Försök gjordes där dosen PAM och stärkelse varierades. Flera parametrar användes för att 
mäta avvattningen av slammet. Beräkning av TS-halt på slamfasen och turbiditetsmätning på 
klarfasen efter sedimentation är en vanlig metod för att analysera flockningskemikaliers 
funktion och effekt (Pan et al. 1998, Kronimus och Schwartzbauer 2007, Ning et al. 2013). 
TS-halten visar hur mycket fast material som har sedimenterat, medan turbiditeten 
(grumligheten) visar hur mycket fast material som finns kvar i klarfasen. Denna metod 
användes när flockningsmedel tillsattes till material från avloppstanken (prov 1). Provet och 
flockningskemikalien blandades genom att hällas fram och tillbaka i två e-kolvar 10 gånger. 
250 ml mätglas användes för sedimentering i 30 min (figur 4). Därefter mättes mängden 
klarfas i ml och prov togs ut för turbiditetsmätning. Provet filtrerades i 15 min och slammet 
på filtret skrapades av och vägdes. TS-halt och glödförlust beräknades. 
 
Slammet som går till silbandspressen (prov 2) kunde inte analyseras med hjälp av 
sedimentation eftersom partiklarna inte sedimenterade. Därför har en särskild metod tagits 
fram för att analysera prov 2 genom att efterlikna processen vid silbandspressen. Andra 
studier har använt sig av tester som efterliknar silbandspressar för att studera effekter av 
flockningsmedel (Krentz et al. 2006, Kuutti et al. 2011). Provet och flockningskemikalien 
blandades genom att hällas fram och tillbaka i två e-kolvar 10 gånger. Därefter hälldes provet 
på ett metallnät och en 1 kg tyngd placerades på provet under 30 min (figur 4). Mängden 
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prov som gått igenom silen mättes i ml och prov togs ut för turbiditetsmätning. Slamkakan 
på nätet skrapades av och vägdes. TS-halt och glödförlust beräknades. 
 
Effekten av PAM (13 ml, 0,2 % lösning) på prov 2 jämfördes med effekten av att tillsätta 
cellulosafiber till PAM (13 ml 0,2 % lösning) och prov 2 samt att tillsätta fiber till stärkelse 
(13 ml, 0,7 % lösning) och prov 2. Försöken utfördes på samma sätt som med prov 2 då 
endast PAM och stärkelse tillsattes.  
 
Turbiditet mättes i turbidimeter. TS-halt mättes genom att 10 g slam torkades i muffelugn 
(105° C) och vägdes igen efter minst 10 timmar. Glödförlusten, mängden organiskt material, 
beräknades genom att torkat slam vägdes, förbrändes i ugn (550° C) och vägdes igen. 
 
Tre replikat gjordes för varje försök. TS-halt och glödförlust beräknades i tre replikat för 
prover som användes till försöken. Försöken utfördes inom åtta timmar från provtagning. De 
försök där resultaten skulle jämföras gjordes samma dag, på samma prov.  
 

       
Figur 4. Bild på försök med prov från avloppstanken (prov 1) till vänster och på försök med  

 prov från silbandspressen (prov 2) till höger. 
 
3.1.3 Dosering 
Doseringen av flockningskemikalier utgick från en normaldos som Norrmejerier använder 
för avloppstanken och i silbandspressen, 65 liter 0,2 %-lösning PAM/m3. PAM-lösningen 
blandades med hjälp av flytande 5 % PAM eller med granulerat PAM. Destillerat vatten 
användes för spädning. Eftersom granulerat PAM var svårt att lösa i vatten i högre 
koncentrationer än 0,2 % varierades mängden lösning istället för koncentration i försök med 
PAM.  
 
200 ml prov blandades med varierande doser PAM: 
dubbel normaldos (26 ml)  
normaldos   (13 ml) 
halv normaldos (6,5 ml) 
1/4 normaldos  ( 3,25 ml) 
1/10 normaldos (1,3 ml) 
 
Stärkelselösningen (CGKT-2010) blandades genom att 11,5 %-lösning späddes med 
destillerat vatten till 5 %-lösning. 13 ml doserades med varierande koncentration stärkelse.  
 
200 ml prov blandades med varierande doser stärkelse: 
5 %  (13 ml) 
1 %  (13 ml) 
0,7 %  (13 ml) 
0,5 %  (13 ml) 
0,2 %  (13 ml) 
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Dosen cellulosafiber löstes i 10 ml destillerat vatten och varierades: 
2 g/liter prov  (10 ml) 
1 g/liter prov  (10 ml) 
0,5 g/liter prov (10 ml) 
0,3 g/liter prov (10 ml) 
 
3.2 Analysmetod 
Linjära och logaritmiska regressioner gjordes för att testa sambandet mellan dos och effekt 
av flockningsmedel på prov 1 och 2. Medelvärdesberäkningar med konfidensintervall 
användes för att undersöka effekter av de olika flockningsmedlen. 95 % signifikansnivå 
användes i hypotestestning. Excel användes som analysprogram. 
 
Då PAM doserades genom att olika mängder lösning tillsattes blev provet utspätt i olika grad. 
TS-halten varierade 0,5 % mellan prov 2 med den högsta dosen och prov 2 med den lägsta 
dosen. Utspädningseffekten blev obetydlig för prov 1. För att kunna jämföra data mellan 
olika typer av flockningsmedel räknades doser om till g/kg TS. 
 
 

4 Resultat 

 
I försök med prov från avloppstanken (prov 1) liknar sambanden mellan dos, TS-halt och 
slammängd varandra för stärkelse jämfört med PAM (figur 5 och 6). När flockningsmedel 
tillsattes minskade slammängden vid den lägsta dosen, medan TS-halten ökade. Medelvärdet 
för TS-halten vid prov med den lägsta dosen PAM respektive stärkelse är 5,8 respektive 5,57 
% med standardavvikelse 0,557 respektive 0,208. För prov utan flockningsmedel är 
medelvärdet 0,57 % och standardavvikelse 0,058. TS-halten är signifikant (p<0,05) högre för 
prov med den lägsta dosen jämfört med prov utan flockningsmedel. Medelvärdet för 
slammängden vid prov med lägsta dosen PAM respektive stärkelse är 4,126 respektive 1,922 
g med standardavvikelse 1,656 respektive 0,281. För prov utan flockningsmedel är 
medelvärdet 22,465 g och standardavvikelsen 1,259. Slammängden är signifikant (p<0,05) 
lägre för prov med den lägsta dosen jämfört med prov utan flockningsmedel.  
 
En effekt av ökad dos PAM på slammängd och TS-halt kan inte säkerställas eftersom 
sambanden inte är signifikanta (p<0,05, figur 5). Lutningskoefficienten för sambandet 
mellan dos stärkelse och TS-halt är 0,0002 och statistiskt signifikant, det vill säga att TS-
halten ökar 0,0002 % med 1 g ökad dosering stärkelse per kg torrsubstans (figur 6). 
Sambandet mellan dos stärkelse och slammängd är inte statistiskt signifikant.  
 
 

 
Figur 5. Samband mellan dos PAM och slammängd respektive torrsubstanshalt (TS-halt) på material från 
avloppstanken (prov 1) som filtrerats i 15 min. 
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Figur 6. Samband mellan dos stärkelse och slammängd respektive torrsubstanshalt (TS-halt) på material från 
avloppstanken (prov 1) som filtrerats i 15 min.  
 
I försök med PAM och prov från avloppstanken (prov 1) bildades de största flockarna vid den 
lägsta dosen PAM (figur 7) samtidigt som turbiditeten i klarfasen ökade signifikant (p<0,05) 
med ökad dos flockningskemikalie (figur 8). 
 

    
Figur 7. Bild på slamfasen på prov från avloppstanken med PAM, efter 30 minuters sedimentering. Från vänster 
är doseringen 1/10 normaldos, ½ normaldos, 1 normaldos och dubbel normaldos.  

 

 
    
 
Figur 8. Samband mellan dos PAM respektive stärkelse och turbiditet för klarvattenfasen av prov från 
avloppstanken (prov 1) efter 30 minuters sedimentation. Turbiditet för prov utan flockningsmedel redovisas 
också.  
 
Doseringen av flockningskemikalier per kg TS var lägre till prov från silbandspressen (prov 
2) än till prov från avloppstanken (prov 1) eftersom samma koncentration och samma mängd 
flockningsmedel användes till ett slam med en högre TS-halt. I försök med PAM och prov 2 
gav ändå normaldosen (13 ml 0,2 %-lösning/200 ml) inte en TS-halt som var signifikant 
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skild från TS-halten för prov utan PAM (figur 9). Det tyder på att dosering av 
flockningskemikalie inte har någon betydelse för slammets avvattningsförmåga. 
 
Försök med stärkelse respektive PAM på prov från silbandspressen (prov 2) gav inte liknande 
resultat (figur 9 och 10). I försök med PAM ökade TS-halten och slammängden med ökad dos 
(figur 9). Sambanden var statistiskt signifikanta (p<0,05). En ökad dos stärkelse hade 
däremot ingen statistiskt påvisbar effekt på slammängden i dessa försök (p>0,05, figur 10). 
Sambandet mellan ökad dos stärkelse och TS-halt är signifikant (p<0,05). Turbiditeten 
kunde mätas i vattnet som pressats ur prov med PAM, förutom i provet med den lägsta dosen 
PAM som var för grumligt. Turbiditeten kunde inte mätas i vattnet som pressats ur prov med 
stärkelse. 
 

 
Figur 9. Samband mellan dos PAM och slammängd respektive torrsubstanshalt (TS-halt) på material från 
silbandspressen (prov 2) som pressats med 1 kg tyngd i 30 min. TS-halt och slammängd för prov utan PAM 
redovisas också. 
 
 

 
Figur 10. Samband mellan dos stärkelse och slammängd respektive torrsubstanshalt (TS-halt) på material från 
silbandspressen (prov 2) som pressats med 1 kg tyngd i 30 min. TS-halt och slammängd för prov utan stärkelse 
redovisas också. 
 
Cellulosafiber doserades med PAM respektive stärkelse till prov från silbandspressen (prov 
2). Lutningskoefficienten för sambandet mellan PAM, fiber och slammängd (figur 11) blev 
signifikant lägre (p<0,05) än motsvarande lutningskoefficient för stärkelse (figur 12). Det 
visar att cellulosafiber hade en signifikant mindre effekt på slammängden när PAM användes 
som flockningskemikalie än när stärkelse användes (figur 11 och 12). Båda sambanden för 
PAM respektive stärkelse, fiber och slammängd är signifikanta (p<0,05).  
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Slammängden i försök med den högsta dosen cellulosafiber och stärkelse (13 ml 0,7 %-
lösning/200 ml) är inte signifikant skild från slammängden med en normaldos PAM (13 ml 
0,2 %-lösning, figur 10).  
 
Sambandet mellan TS-halt och ökad dos fiber är inte signifikant (p>0,05) för varken försök 
med PAM eller stärkelse (figur 11 och 12). TS-halten ökar från runt 8 % till max 9,08 % med 
PAM och cellulosafiber (figur 11). Med stärkelse ökar TS-halten från runt 5 % till max 8 % 
(figur 12).  
 
I försök med PAM och cellulosafiber kunde turbiditeten mätas i alla prov. I försök med 
stärkelse och cellulosafiber kunde turbiditeten bara mätas i vattnet som pressats från prov 
med den högsta dosen fiber. Där var den också hög, 140-150 FTU. 
 

 
Figur 11. Samband mellan dos cellulosafiber och slammängd respektive torrsubstanshalt (TS-halt) på material 
från silbandspressen (prov 2) som pressats med 1 kg tyngd i 30 min. Samma dos PAM (65 liter/m3 0,2 %-lösning) 
doserades i alla försök med fiber. TS-halt och slammängd för prov utan PAM redovisas också. 
 

 
 

Figur 12. Samband mellan dos cellulosafiber och slammängd respektive torrsubstanshalt (TS-halt) på material 
från silbandspressen (prov 2) som pressats med 1 kg tyngd i 30 min. Samma dos stärkelse (65 liter/m3 0,7 %-
lösning) doserades i alla försök med fiber. TS-halt och slammängd för prov med en normaldos PAM (13 ml 0,2 %-
lösning/200 ml) redovisas också. 
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5 Diskussion 
 
5.1 Effekter av stärkelsebaserad polymer och cellulosafiber 
Syftet med denna studie var att undersöka om en biologiskt nedbrytbar polymer skulle kunna 
ersätta PAM som används som flockningsmedel i Norrmejeriers biogasanläggning i Umeå. 
Tester har gjorts med en stärkelsebaserad polymer för att studera effekten på 
avvattningsförmågan på slammet och jämföra den med effekten av PAM. Tester har även 
gjorts med cellulosafiber för att studera om fiber kan påverka strukturen på slammet så att 
avvattningen underlättas.  
 
Slammet från biogasanläggningen visade sig vara ett svårt material att använda för att 
analysera flockningskemikaliers effekt. Slammet har varit svårt att flocka och avvattna sedan 
biogasproduktionen startade 2005 (Bäckström, muntl.). Det kan bero på att det är mycket 
joner i slammet, bland annat kalcium och magnesium, från mejeriprodukter. Dessa kan 
neutralisera laddningen på kolloidala partiklar så att flockningen av partiklarna försvåras 
(Holmqvist muntl., Krentz et al. 2006).  
 
Efter flera försök med olika metoder användes sedimentation och filtrering för prov från 
avloppstanken (prov 1), vilket har använts som metod i tidigare studier (Özacar och Sengil 
2000, Özacar och Sengil 2003, Krentz et al. 2006, Kuutti et al. 2011). Prov från 
silbandspressen (prov 2) sedimenterade inte, vilket gjorde det omöjligt att mäta turbiditet. 
För prov från silbandspressen (prov 2) användes en metod som skulle efterlikna processen i 
silbandspressen. Sådana försök har också gjorts i tidigare studier av flockningsmedels effekt 
(Krentz et al. 2006, Kuutti et al. 2011).    
 
Metodiska problem kvarstod ändå. Doseringen av PAM varierades med olika mängder av 
samma koncentration, medan doseringen av stärkelse varierades genom olika 
koncentrationer, men med samma mängd. Detta ledde till att försök med PAM fick en 
utspädningseffekt. Utspädningen var obetydlig för försök med prov från avloppstanken (prov 
1). Utspädningseffekten för prov från silbandspressen (prov 2) ledde däremot till en skillnad i 
TS-halt i proven på 0,5 %-enheter mellan provet med den lägsta och den högsta dosen PAM. 
De metodiska problemen skulle kunna förklara varför man inte kunde se någon skillnad i TS-
halt på prov från silbandspressen (prov 2) mellan försök med en normaldos PAM och försök 
utan PAM (figur 9). En annan förklaring kan vara att inte tillräckligt många försök gjordes.  
 
En faktor som försvårade analysen av prov från avloppstanken var materialets låga TS-halt, i 
dessa försök 0,03 %. På grund av de små mängderna fast material i proven har mätningar av 
TS-halt blivit mindre exakta.  
 
Stärkelsebaserad polymer har samma effekt på avvattningen av slam från avloppstanken 
(prov 1) som PAM i de laborativa försök som gjordes (figur 5 och 6). När flockningskemikalie 
inte doserades blev slammet svåravvattnat. En större andel vatten gjorde slammet tyngre så 
att slammängden var som störst och TS-halten som lägst när flockningsmedel inte tillsattes. 
 
Doseringen av PAM är hög i avloppstanken, 430 g/kg torrsubstans, enligt mätningar i 
samband med försöken. Regressionerna för TS-halt respektive slammängd och ökad dos 
flockningsmedel har låga lutningskoefficienter och de flesta är inte statistiskt signifikanta 
(figur 5 och 6). De största flockarna bildades när en tiondel av den dos som doseras vid 
biogasanläggningen tillsattes provet samtidigt som turbiditeten då var som lägst i klarfasen 
(figur 7 och 8). Detta tyder på att PAM överdoseras i avloppstanken. Flera felkällor kan dock 
ha påverkat det statistiska resultatet. 
 
I försök med PAM och prov från silbandspressen (prov 2) ökar slammängden och TS-halten 
med ökad dos (figur 9). Det beror troligtvis på att starkare flockar bildas med en ökad dos 
vilket gör att mindre slam pressas genom filtret samtidigt som avvattningsförmågan ökar 
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vilket gör att TS-halten ökar. Effekten av PAM på avvattningen av slammet är större än 
effekten av stärkelse eftersom det finns statistiskt signifikanta samband mellan både TS-halt 
och slammängd för ökad dos PAM (figur 9), vilket det inte gör för stärkelse (figur 10). Detta 
har även andra studier som jämfört PAM med stärkelse kommit fram till (Kuutti et al. 2011, 
Krentz et al. 2006). Det kan bero på att mindre flockar bildas med stärkelse jämfört med 
PAM, vilket gör att de pressas genom nätet (Holmqvist muntl.).  
 
Syftet med att tillsätta cellulosafiber till dosen stärkelse var att åstadkomma funktionen hos 
långa polymerer. I försök med ökad mängd cellulosafiber i prov från silbandspressen (prov 2) 
och samma dos PAM hade fiber ingen effekt på slammets torrsubstans (figur 11). 
Slammängden ökade något med ökad dos fiber.  
 
När cellulosafiber doserades med stärkelse ökade slammängden med ökad dos fiber, effekten 
var signifikant större än när PAM och fiber doserades (figur 11 och 12). Den ökade 
slammängden kan inte förklaras enbart av den tillsatta mängden torrsubstans till provet. 
Dosen cellulosafiber varierades mellan 0,3-2 g/liter vilket motsvarade 0,06-0,4 g/200 ml i 
försöken. Slammängden ökade från ca 7 g när bara stärkelse doserades till 60 g när stärkelse 
och den högsta dosen fiber doserades. Med den högsta dosen fiber närmade sig 
slammängden de nivåer som PAM gav. Ett alternativ till PAM som flockningsmedel i 
Norrmejeriers biogasanläggning skulle därför kunna vara en blandning av stärkelsebaserad 
polymer och cellulosafiber.  
 
Turbiditeten var dock hög även då fiber tillsattes, vilket betyder att en större del av provet 
rann igenom nätet när stärkelse och fiber doserades än när PAM doserades. Det kan bero på 
att flockarna inte blir lika starka med stärkelse och fiber (Kuutti et al. 2011, Krentz et al. 
2006). I de här försöken var trycket på slamkakan många gånger mindre än vad det är i 
silbandspressen på biogasanläggningen. Det är möjligt att effekten av cellulosafiber i de 
laborativa försöken inte motsvarar hur effekten skulle se ut i anläggningen på grund av 
tryckskillnaden. Flockarna kan vara för svaga för att fungera i silbandspressen. 
 
5.2 Alternativa flockningskemikalier 
En första utmaning i fortsatta studier för att hitta ett substitut till PAM är att ta fram 
lämpliga metoder för att analysera effekter av olika flockningskemikalier på 
biogasanläggningens slam. De metoder som har använts i denna studie visade sig 
otillräckliga för att med säkerhet säga hur stärkelsebaserad polymer skulle fungera i 
biogasanläggningen. Ett möjligt tillvägagångssätt är att göra fullskaleförsök.  
 
Förutom stärkelse och cellulosafiber skulle tanniner kunna vara ett alternativ till PAM. 
Flockningsmedlet har visat sig fungera på flera olika typer av avloppsvatten, så som vatten 
från färgning och från slakterier (Özacar och Sengil 2000, Beltrán-Heredia, Sánchez-Martín 
och Gómez-Munoz 2010). Det breda användningsområdet kan göra att kemikalien även 
passar för biogasanläggningens svåravvattnade slam. 
 
Molekylstrukturen för kitosan liknar den för stärkelse, vilket skulle kunna innebära att 
effekten av kitosan på biogasanläggningens slam också är densamma. Kostnaden kan dock 
bli stor för kitosan på grund av att kemikalien kan behöva transporteras från Japan (Kuutti et 
al. 2011). Kitosan, tanniner och stärkelse är kortare polymerer än PAM, vilket gör att alla 
dessa tre kan vara otillräckliga som flockningskemikalier och skulle troligen behöva 
kombineras med cellulosafiber. 
 
Slammet innehåller en stor mängd extracellulära polysackarider (EPS) eftersom syftet med 
biogasanläggningen är att substratet som går in i rötkamrarna ska brytas ned till metan, 
koldioxid och vatten och att rötresten som blir kvar i stort sett ska bestå av bakterier 
(Asplund 2005). Att rötresten är svår att avvattna trots att EPS säkerligen finns i slammet 
gör att denna typ av flockningskemikalie troligtvis inte är lämplig. 
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En annan lösning på problemet med att sprida rester av PAM på åkermark är att det 
avvattnade slammet från biogasanläggningen efterrötas. Flockningsmedel bedöms inte vara 
skadliga för miljö eller hälsa om de rötas (SPCR-120 2014). Dessutom skulle eventuella 
problem med salmonella i rötresten också kunna lösas genom rötning. Efterrötning är en 
vanlig form av hygienisering av slam som sprids på åkermark. Någon form av hygienisering 
krävs för att producera biogödsel enligt certifieringen REVAQ samtidigt som certifiering 
enligt REVAQ är nödvändigt om biogödseln ska spridas på åkermark enligt LRF (LRF 2010, 
REVAQ 2013). På så sätt skulle efterrötning kunna vara en effektiv lösning. Det löser 
däremot inte problemen med att biogasanläggningen är beroende av en oljebaserad produkt 
och att hanteringen av kemikalierna innebär risker för de som sköter driften av 
anläggningen. 
 
Varken efterrötning eller utbyte av PAM mot en biologiskt nedbrytbar polymer löser 
problemet med höga aluminiumhalter i slammet (tabell 1). Aluminium i slam som sprids på 
jordbruksmark är inte reglerat i lag, men om höga halter oorganiskt aluminium riskerar att 
lakas ut till vattendrag kan det skada fisk och andra vattenlevande organismer 
(Naturvårdsverket 2003). Höga halter aluminium i sura jordar kan också vara skadligt för 
växter och leda till minskade skördar (Chen et al. 2010).  
 
Alternativa fällningskemikalier kan behöva utredas, till exempel godtar SP:s 
certifieringsorgan endast järnsulfat eller järnklorid som fällningskemikalie i certifierad 
biogödsel. I de försök som gjordes med flockningskemikalier i denna studie innehöll 
materialet polyaluminiumklorid. Användning av en annan fällningskemikalie kan påverka 
flockningskemikaliens funktion eftersom flockningen sker av fällda partiklar (Hansen 1997). 
Det bör beaktas i fortsatta studier av alternativa flockningskemikalier. 
 
5.3 Slutsatser 
Att byta ut flockningskemikalien PAM mot en biologiskt nedbrytbar polymer är en bit på väg 
mot att återföra rötresten från Norrmejeriers biogasanläggning i Umeå till jordbruksmark. 
Efterrötning av avvattnat slam skulle kunna vara ett annat sätt. 
 
I de försök som gjordes med stärkelsebaserad polymer fungerade avvattningen av slam från 
avloppstanken på samma sätt som med PAM. När stärkelse doserades till slam från 
silbandspressen blev avvattningen sämre än med PAM. Den stärkelsebaserade polymerens 
effekt på avvattningen av slammet kunde förbättras genom att cellulosafiber tillsattes. 
Resultatet nådde däremot inte upp till de effekter som PAM gav. Försöken med PAM visade 
också att kemikalien troligtvis överdoseras i avloppstanken. 
 
Biologiskt nedbrytbara flockningskemikalier som skulle kunna byta ut PAM kan vara 
stärkelsebaserad polymer i kombination med tillsats av cellulosafiber. Andra alternativ kan 
vara kitosan eller tanniner, antagligen i kombination med cellulosafiber. För att gå vidare 
med studier av alternativa flockningskemikalier måste metoder tas fram för att på ett pålitligt 
sätt kunna jämföra effekter av olika flockningskemikalier på slam från Norrmejeriers 
biogasanläggning. De metoder som användes i denna studie var inte tillräckliga. 
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