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Försöksrötning med halmrik fastgödsel 2012

• Mål vid Sötåsen är att ¾-delar av tillförd torrsubstans till 
rötkammaren kommer från halmrik fastgödsel samt att ts-halten 
i rötkammaren skall vara ca 9%.....

=>

• Effektiv sönderdelning är nödvändig!!



Varför sönderdelning?

• Möjliggör omrörning av HELA rötkammare

• Minskar risken för svämtäcken i rötkammaren

• Minskar risken för ”förstoppning”, dvs bildning av proppar som hindrar 
utflöde från rötkammare 

• Högre specifikt gasutbyte

• Möjliggör effektivare drift av rötkammaren => Bättre anläggningsekonomi!

• Underlättar omrörning i lagerbehållare inför spridning

• Möjliggör jämnare spridning på fält

• Sönderdelning kräver elektricitet, men kompenseras av en minskad 
elförbrukningen för omrörning av rötkammaren



Omblandning av trögflytande slurry
=>

Svårt att få en totalomblandad rötkammare
=>

Svårkontrollerad & ineffektiv rötningsprocess

Slurry med pseudoplastiska
egenskaper (bild från Scanpump)

Grottbildning kring propellrar

Stillastående områden



Pilottest att konvertera fastgödsel till flytgödsel

Samverkan med Göteborgs Energi

Dubbelaxlig kvarn, 2,2 kWSkärande centrifugalpump, 4,7 kW



Försöksuppställning, pilottest för konvertering 
av fastgödsel till pumpbar slurry



Pilottest, konvertering av fastgödsel till flytgödsel

Testade material

• Halm, ca 85% ts-halt

• Djupströbädd från suggor med halm som strö, ca 21 % ts-halt

• Hästgödsel där såg och torv används som strömedel, ca 40 % ts-halt

• Kutterspån, ca 87% ts-halt

Skala mm

• 200-400 kg/försökssled

• Fast material blandas med vatten 

• Slutgiltiga ts-halter på blandningar, 5 - 11 %



Några resultat från pilottest, del 1 

Kapacitet att generera pumpbar slurry i pilottest

• Fastgödsel, 100-670 kg/timme

• Halm & kutterspån, 14- 51 kg/timme

• Kvarnen i synnerhet men även centrifugalpumpen behöver vara större för passa in på 
en gårdsbaserad biogasanläggning

Centrifugalpumpens pumpkapacitet

• 200 ton/timme vid 5 % ts-halt

• 115 ton/timme vid 9 % ts-halt (flytgödsel och hästgödsel)

• 30 ton/timme vid 10 % ts-halt (flytgödsel och kutterspån)

Centrifugalpumpens pumpkapacitet då den kopplas till dubbelaxlig kvarn

• 43 ton/timme vid 6 % ts-halt

• 32 ton/timme vid 11,2 % ts-halt (flytgödsel och kutterspån)



Några resultat från pilottest, del 2

Centrifugalpumpens elanvändning inklusive pumpning men exklusive omrörning

• Konvertera djupströbädd till flytgödsel: 0,014-0,13 kWh el/kg ts (5-6 % ts-halt)

• Hästgödselinblandning i flytgödsel: 0,03 kWh el/kg ts (9 % ts-halt)

Kvarnens elanvändning exklusive pumpning och omrörning

• Konvertera djupströbädd till flytgödsel: 0,024 kWh el/kg ts (6 % ts-halt)

• Halm och vatten: 0,20 kWh el/kg ts (11 % ts-halt)



Skärande centrifugalpump Dubbelaxlig kvarn

Partikelstorlek, våt sönderdelning av halm



• Val av sönderdelningsmetod och modifiering av Sötåsenanläggningen under vintern 
2011-2012.

• Försöksledet med halmrik gödsel påbörjas under våren 2012 och pågår året ut.

Försöksled med halmrik gödsel vid Sötåsen



Tack!


