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Sammanfattning
Målet med denna undersökning har varit att finna metoder för rening av struvitpåväxt i rör på
Skövde biogasanläggning samt metoder för att undvika uppkomst av struvit. Detta för att man på
anläggningen ska kunna öka verkningsgraden och fungera mer resursoptimerat för att på så sätt
komma närmare en hållbar samhällsutveckling. Struvit (magnesiumammoniumfosfat hexahydrat)
är ett vitt hårt mineral som vanligtvis förekommer i rör, värmeväxlare, pumpar och centrifuger på
vattenreningsanläggningar och efter rötningsprocess på biogasanläggningar. Struvit fäller ut som
en följd av bland annat pH, temperatur, koncentration och övermättnad. Även rörmaterial kan ha
en påverkan på struvitfällning. Undersökningen har genomförts med hjälp av studiebesök samt
analys av biogödsel och struvit på Skövde biogasanläggning. Detta för att ta fram den mängd
struvit som kan fälla och vart på anläggningen detta sker. En enklare benchmarking har
genomförts som har visat att struvitfällning på biogasanläggningar främst uppstår i värmeväxlare
och att påväxten där är temperaturberoende. Material och kemikalier har undersökts för att ta
fram metoder för rening och hindrande av uppkomst av struvit. Undersökningen har visat på att
struvit främst uppkommer i värmeväxlaren och i rörkrökar på anläggningen och att detta är
beroende av de pH, övermättnad, temperaturer och höga koncentrationer av fosfor, magnesium
och ammonium som finns. Utifrån studien har en teori skapats om att mineralet först uppkommer
i kammaren mellan rötkammare och mellantank. Undersökningen visar vidare på att de metoder
som är mest effektiva för borttagning av påväxt struvit är att hacka loss mineralen alternativt
byta ut rören. För att hindra att påväxt på rör sker rekommenderas att en kombination av metoder
genomförs, vilka minskar energianvändningen på anläggningen och hindrar stopp i
biogasproduktionen. Kemikalier bör användas om kristallbildning helt ska hindras. Dessa bör
tillsättas i nämnda kammare. Till detta bör planerade underhåll ske för att minimera redan påväxt
struvit. De rör som byts på anläggningen bör i främsta hand bytas mot plastmaterial. På så sätt
kan anläggningen fungera mer resurseffektivt och onödig miljöpåverkan undviks. I studien har
endast en grov kostnadsanalys kunnat genomföras. För att vidare understödja ovanstående metod
rekommenderas därför en djupare ekonomisk analys genomföras. Denna bör även innefatta
studier av kemikaliedos samt undersökning av kontrollplatser för planerade underhåll.
Nyckelord: struvit, biogasanläggning, uppkomst, reningsmetoder, förebyggande åtgärder
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Abstract
The goal with the study has been to find methods for cleaning and prevention of struvite at
Skövde biogasanläggning (biogas plant). This to increase the efficiency and resource optimize
the biogas plant and in that way get closer to a sustainable development of the society. Struvite
(magnesiumammoniumphosphate hexahydrate) is a white, harsh mineral that commonly occurs
in pipes, heat exchangers, pumps, and centrifuges at wastewater plants and after digestion
processes at biogas plants. Struvite precipitates as a result of pH, temperatures, concentrations
and supersaturation. Pipe material can also contribute. The study has been conducted through
study visits and analyses of digestate and struvite at Skövde biogasanläggning to find the amount
of struvite that can precipitate and where at the plant this happens. A simple benchmarking has
been conducted, which shows that struvite precipitation at biogas plants mainly occurs in heat
exchangers and that the fouling is temperature dependent. Materials and chemicals have been
studied to find methods for cleaning and prevention of struvite. The study has shown that struvite
mainly occurs in the heat exchanger and in pipe bends at the biogas plant and that it is dependent
of the pH, supersaturation, temperature and high concentrations of phosphorous, magnesium and
ammonium. A theory has been made from the study that the mineral first appears in the chamber
between the digesters and heat storage tank. The study further shows that the most effective
methods to clean fouling of struvite is to by hand chip the mineral alternatively replace the pipes.
To prevent fouling of pipes a combination of methods is recommended, which minimizes the
energy usage at the plant and prevent stops in the biogas production. Chemicals should be used if
crystallization is to be completely stopped. The chemicals should be added in the abovementioned chamber. Also planned maintenance should be conducted to minimize fouling. The
pipes that are to be replaced should be replaced with pipes made of plastic materials. By doing
this the resource efficiency increases and unnecessary environmental impact of the plant is
avoided. The study has only included a rough cost analysis. To further support the abovementioned methods a deeper economic analysis is recommended, which should include a study
of chemical dosage and inspection sites for planned maintenance.
Keywords: struvite, biogas power plant, origin, cleaning, prevention
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1 Introduktion
Skövde biogasanläggning byggdes som ett samarbetsprojekt mellan Göteborg Energi AB och
Skövde kommun och sattes i drift 2012. För att anläggningen skulle fungera energieffektivt
sattes en värmeväxlare in i anläggningen. Detta för att öka anläggningens energiåtervinning.
Mindre än ett år efter att driften startats uppmärksammades problem på anläggningen när
värmeväxlaren sattes igen. Problemet troddes bero på struvit (magnesiumammoniumfosfat
hexahydrat), ett vitt hårt mineral som uppmärksammats på rötningsanläggningar. Påväxten av
struvit hindrar resursoptimering på anläggningen och ger negativ miljöpåverkan när
anläggningens energiverkningsgrad sjunker. Struvit är svårt att endast skölja bort när det satt sig
i rör. Detta har lett till att man på Skövde biogasanläggning tvingats ta ner rör för att för hand
hacka loss mineralet, i vissa fall har rör fått bytas. Den värmeväxlare som först sattes igen har
tagits ur bruk, men problemet kvarstår då ny struvit bildas i övriga rör på anläggningen.
För att komma till rätta med problemet och på så sätt kunna öka verkningsgraden på
anläggningen utarbetades följande examensarbete i samarbete med Göteborg Energi under våren
2015. Detta för att se vilka möjligheter som finns att inom företaget lösa de problem med
struvitpåväxt som idag sker på rör och ledningar på Skövde biogasanläggning. Företaget är
angeläget om att lösa problemet med struvit och att optimera sin verksamhet. På grund av påväxt
i rören ökar energianvändningen när värmeåtervinningen är låg och driften blir långsammare,
vilket kan påverka biogasproduktionen och skapa onödig miljöbelastning. Biogas i sig är i dag en
miljöteknik som används för att komma närmare det hållbara samhället och minska
användningen av icke förnybara resurser. För att detta ska uppnås bör resurseffektiviteten vara
så god som möjligt.
Syftet med denna studie är att finna lösningar för hur man vid Skövde biogasanläggning kan
undvika uppkomsten av struvit i rör vid värmeväxlaren, och andra ledningar med problem, på ett
sätt som är både ekonomiskt och miljömässigt fördelaktigt. Syftet är också att finna åtgärder för
möjlig rening av redan igensatta rör för att undvika att rör byts ut och kasseras.
Studien kommer främst att inriktas mot den struvitproblematik som uppkommit på Skövde
biogasanläggning. Andra anläggningar kan komma att beaktas för att dra lärdom om hur
problemet på Skövde biogasanläggning kan minskas, men kommer inte vidare att diskuteras.
Huruvida det är möjligt att på anläggningen koncentrera fällningen till en viss plats för att senare
ta vara på struvit har ej undersökts.
Undersökningens mål är att kunna föreslå lösningar för att minska de problem med struvit som
uppkommer inom Skövde biogasanläggning. Målen definieras i punktform nedan:
● Föreslå metoder för att rena befintlig påväxt av struvit i Skövde biogasanläggning
● Föreslå metoder för att hindra påväxt av struvit i Skövde biogasanläggning
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2 Bakgrundsmaterial
Kapitel 2.1 ger en grundläggande teknisk beskrivning av Skövde biogasanläggning. Kapitel 2.2
innehåller en överblick av struvit, dess egenskaper och faktorer som påverkar dess uppkomst.
Kapitel 2.3 sammanfattar kända metoder för att undvika uppkomst av struvit och att rena
beläggningar av struvit.

2.1 Teknisk beskrivning av Skövde biogasanläggning
Skövde biogasanläggning togs i drift under 2012 och byggdes som ett samarbetsprojekt mellan
Göteborg Energi och Skövde kommun. Biogasanläggningen räknas som samrötningsanläggning
och dess utformning visas i figur 1. Anläggningen är försedd med två bufferttankar dit pumpbart
avfall inkommer. Anläggningen tar emot slakteriavfall och mejeriavfall via pumpledningar direkt
till bufferttankarna. Även livsmedelsavfall och gödsel behandlas i anläggningen och kommer in
via lastbilar som lastar av i mottagningshallen innan substratet pumpas vidare till
bufferttankarna. Efter bufferttankar pumpas avfallet till rötkammare där hygienisering och
rötning sker under 10 timmar vid en temperatur på minst 52 grader (termofil rötning). På väg till
rötkammare pumpas järnklorid in för att minska svavelhalten i substratet. Anläggningen har två
rötkammare på 4000 m3 vardera dit substrat pumpas växelvis. Pumpning sker med 10 timmars
mellanrum och en volym substrat på ca 100 m3 växlas. Inpumpning av substrat till rötkammare
sker under ca 10 timmar. Efter rötkammare sker utlastning till en mellantank under en tid av
cirka 30 minuter. Från mellantanken pumpas biogödseln under ca 10 timmar till ett
biogödsellager där det slutligen lastas ut till lastbilar och körs till lantbruk. (Jarlsvik 2012; T
Jarlsvik 2015, personlig kommunikation, 23 april)

Figur 1. Skiss över Skövde biogasanläggning.
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Mellan mellantank och biogödsellager är anläggningen försedd med en värmeväxlare som ska ta
vara på värmen från det utgående biogödslet för att värma ingående substrat till bufferttankarna
och på så sätt öka anläggningens energiåtervinning, se figur 2. Vid denna värmeväxlare har
problemet med struvit först uppmärksammats.

Figur 2. Lila sicksackmönster föreställande den värmeväxlare där struvit inledningsvis uppstått.

2.2 Struvit
Struvit, även kallat MAP (efter engelskans magnesiumammoniumphosphate hexahydrate), är ett
vitt mineral med den kemiska beteckningen MgNH4PO4•6H2O, se figur 3. (Münch & Barr,
2001). När mineralet fäller är det hårt och det kan
vara svårt att reducera om det satt sig i rör. Detta
gör att mineralen lätt skapar problem när den
fastnar och börjar bygga på. (Ohlinger, Young &
Schroeder 1998)
Struvit kan bildas spontant och reaktion sker när
magnesium, ammonium och fosfor (se formel 1) får
möjlighet att reagera med varandra under vissa
givna förhållanden beroende av pH, temperatur och
övermättnadsgrad. Molkoncentrationerna mellan
ämnena i mineralen är lika, dvs. 1:1:1. (Le Corre,
m.fl. 2009)
Mg2+ + NH+4 + PO3-4 + 6H2O → MgNH4PO4•6H2O

Figur 3. Struvit från Skövde
biogasanläggning. Innerdiameter cirka
3cm.
(formel 1)
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Fällning av struvit kan delas in i två steg: kärnbildning och tillväxt. Om det finns ett konstant
flöde av de ämnen som bildar struvit (Mg2+, NH+4, PO3-4) kommer tillväxt att ske under
obegränsad tid och när mineralen väl har satt sig i rör ökar risken att ytterligare påväxt sker.
Övermättnad och koncentration av ämnena i flödet blir avgörande för i hur stor utsträckning
mineralen kommer att fälla. (Doyle & Parsons 2002) Hur stor risken är att ämnena fälls ut som
struvit påverkas av andra jonslag som kan komma att fälla ut de ovan nämnda ämnena i andra
reaktioner. (Fransson, Löwgren & Thelin 2010)
Studier har visat på att det finns ett antal nyckelparametrar som påverkar hur stor risken är att
struvit ska börja fälla. Förutom övermättnad och koncentration, som redan nämnts, fäller struvit
lätt vid ett högt pH på mellan 7 - 11 där mineralen är som minst löslig vid pH 9 - 10. Finns ett
överskott av ammoniumjoner i substratet, vilket är vanligt vid struvitfällning, kan detta leda till
att ett högt pH vidhålls. Även temperatur påverkar om struvit kommer att bildas eller ej då
temperaturen har ett samband med den grad av övermättnad som kan nås. (Fransson, Löwgren &
Thelin 2010) Struvit är som lösligast vid en temperatur på 50 grader. (Doyle & Parsons 2002)
Struvitfällning sker lättast vid anaeroba miljöer och är ett problem i så väl biogasanläggningar
som vattenreningsverk. Problem uppstår vanligtvis i flöden med hög turbulens. Vid turbulens
frigörs CO2 på grund av tryckminskning, vilket ökar pH och därmed riskerna till struvitfällning.
(Le Corre 2009) Platser där detta kan ske är bland annat luftare, centrifuger, pumpar och
rörkrökar. Det är även vanligt att struvit uppkommer i efterrötningsprocesser, rötslam och
värmeväxlare. (Jaffer m.fl. 2002; Le Corre, m.fl. 2007a; Mohajit, m.fl. 1989)
Fällningen skapar problem när den sätter sig i rören och studier har visat på att igensättning kan
ske på bara några månader. Följden av detta blir ökade driftskostnader för att pumpa igenom
substrat i ett rör med minskad rördiameter. Det ökar även kostnaderna på grund av
rengöringsbehov, dels på grund av rengöringskostnader, men även för den tid rengöringen tar.
(Jaffer m.fl. 2002) Då struvit bygger på inuti rörformationer menar Doyle m.fl. (2002) att även
rörmaterial är av betydelse för om struvit kommer ha möjlighet att bildas eller ej. Om ett
rörmaterial med liten friktion, dvs. rör utan eller med få ojämnheter, används minskar struvitens
möjligheter att fästa då den annars skulle ha möjlighet att sätta sig i gropar och andra ojämnheter
i materialet.

2.3 Reduktion av struvit
Som ovan nämnts är de faktorer som påverkar bildningen av struvit främst pH, koncentration av
ämnen, övermättnad, temperatur och rörmaterial. Enligt Fransson, Löwgren & Thelin (2010) är
pH och övermättnadsgrad, dvs. i hur stort överskott jonerna finns, de faktorer som i störst
utsträckning påverkar om struvit kommer att bildas eller ej. Doyle och Parsons (2002) menar att
främst tre källor finns för att undvika struvit; nämligen att minska pH, påverka ämnenas
koncentration eller hämma möjligheterna för struvit att bildas genom exempelvis val av material.
Nedan sammanställs litteraturkällor om metoder för att minska struvit på biogasanläggningar.
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2.3.1 Förändrade förhållanden av koncentration, pH och övermättnad
I vattenreningsanläggningar är ett alternativ för att undvika problem med struvitpåväxt att bygga
ett extra processteg för fällning av struvit. (Jaffer, m.fl. 2002; Dahlberg 2011) I processerna
tillsätts kemikalier för att ändra koncentration av de ämnen som ingår i mineralen och höja pH
för att underlätta fällning. På så sätt separeras struvit från processen, vilket leder till att mineralen
inte sätter sig i rören. (Münch m.fl. 2001; Jaffer, m.fl. 2002) Kostnaderna för att bygga denna typ
av process för utfällning av struvit är dock högre än de besparingar som kan göras. (Jaffer, m.fl.
2002; Heldt 2005) Ett extra processteg blir alltså ekonomiskt ohållbart för att fälla struvit på
önskad plats, men tillsatser kan ändå användas för att istället minska uppkomsten av struvit.
Då struvits löslighet är som lägst mellan pH på 7 - 11 (Doyle & Parsons 2002), kan pH antingen
höjas eller sänkas för att öka lösligheten. Ett höjt pH medför att NH+4 koncentrationen minskar
och PO3-4 koncentrationen ökar, vilket inledningsvis ökar struvitpåväxt (Heldt 2005). Efter pH 9
kommer lösligheten däremot att öka och möjligheterna för struvitpåväxt minskar (Doyle &
Parsons 2002). Heldt (2005) menar att struvitformation i sig kan medföra att pH sänks medan
formationen fortgår.
För att minska pH är reduktion med hjälp av syra en av de metoder som finns. Syratvätt används
bland annat för att rengöra rör med befintlig påväxt av struvit, vilket sker manuellt. (Doyle &
Parsons 2002) Även om pH är en av de avgörande parametrarna för om struvit kommer att fälla
eller ej finns lite i litteraturen om pH-sänkning som metod för att minska struvitfällning.
Den andra metoden för att minska uppkomst av struvit är förändrade koncentrationer av de
aktiva ämnena, vilken är den vanligare metoden om man ser till litteraturen. Genom att tillsätta
ämnen som lättare skapar föreningar med de aktiva ämnena kan kristallbildning av struvit
hämmas eller möjligheterna för struvitbildning blockeras. (Doyle, m.fl. 2003)
Föreningar som kan tillsättas är bland annat metallsalter som järnklorid, vilket minskar
fosforhalten i substratet och därmed minskar möjligheterna för fosfor att ingå förening med
magnesium- och ammoniumjoner (Doyle & Parsons 2002). Tillsats av järnklorid kan medföra att
det blågröna mineralet vivianit (Fe3(PO4)2•8H2O) fälls istället, vilket är mindre lösligt än struvit
och även det kan orsaka problem i rör. Detta innebär att det är viktigt att få rätt dos av
järnkloriden. (Mamais, m.fl. 1994) Metallsalter krävs i hög dos för att ge effekt och medför även
en ökad mängd slam (Doyle & Parsons 2002). Det finns förutom metallsalter även andra
tillsatsämnen som minskar struvitformation. Dessa fungerar bland annat genom att binda upp
magnesium i andra föreningar, vilket minskar dess tillgänglighet för struvitbildning. Ämnen som
binder magnesium är bl. a. natriumväte difosfat och natriumpolyfosfat. (Doyle & Parsons 2002)
Då mikroorganismer i rötkammare är pH- och temperaturkänsliga (Jarvis & Schnürer 2009) bör
tillsatser sättas in efter rötkammare för att minska påverkan på rötningsprocessen.
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2.3.1.1 Temperatur
Doyle och Parsons (2002) menar att lösligheten för struvit ökar i takt med att temperaturen stiger
i ett intervall på 10 till 50 grader, därefter minskar den igen fram till 64 grader. Vid 64 grader
ändras struvitens struktur då bindningen släpper sina vattenmolekyler, vilket påverkar
lösligheten. Detta innebär att vid 50 grader uppnås den maximala lösligheten. Heldt (2005)
menar att vid ökad temperatur ökar lösligheten och därmed övermättnadsgraden. Övermättnad är
som tidigare nämnts en av orsakerna till att struvit börjar fälla ut, vilket medför att om
temperaturen börjar sjunka från 50 grader och nedåt kommer mer struvit att bildas. För att
undvika struvitfällning bör temperaturen hållas jämn.
Andra studier pekar på att lösligheten hos struvit påverkas av temperatur på ett sådant sätt att den
är som högst vid 30 grader innan lösligheten börjar minska igen med ökade temperaturer.
Studien skedde under kontrollerade förhållanden, vilket tycks visa på att komplexa
miljövariabler påverkar situationen. I samma rapport visas dock två tidigare studier som även
dem visar på högsta löslighet vid 50 grader. (Bhuiyan, Mavinic & Beckie 2007)
2.3.2 Rörmaterial
Doyle, m.fl. (2002) har undersökt struvits förmåga att fästa på olika material och menar att detta
är något som bör finnas i åtanke när metoder för att undvika struvitpåväxt diskuteras. De material
som studerats är teflon, akryl, PVC, rostfritt stål och gjutjärn. I sina slutsatser menar de att rör av
plastmaterial är att föredra då dessa har en jämn yta som gör det svårt för struvit att fästa.
Gjutjärn är det material där struvit lättast fäster. I jämförelse mellan rostfritt stål, teflon och akryl
noteras att struvit har betydligt svårare att få fäste på akrylrören. Struvit fäster även sämre på
akryl än på PVC-rör, vilket även påvisats av Mohajit, m.fl. (1989). Doyle m.fl. (2002) menar
vidare att rören med tiden riskerar att få en strävare yta då partiklar från substrat kan slipa den
jämna ytan, vilket leder till att struvit fäster lättare. Studierna visar dock att plastmaterialen även
med lite ojämnare yta är att föredra framför metall. Har struvit redan börjat byggas upp på
rörmaterial kommer materialets påverkan att vara av mindre betydelse då struvit ges möjlighet
att bygga på sig själv. (Doyle, m.fl. 2002) Även andra studier pekar på fördelen med att använda
andra material än metall när struvit ska undvikas då den molekylära vidhäftningen, adhesionen,
mellan metallmaterial och struvit är hög (Le Corre, m.fl. 2007b).
2.3.3 Övriga metoder
För att få bort redan påväxt struvit menar Doyle och Parsons (2002) att det i dagsläget
effektivaste och mest ekonomiska sättet är att hacka bort struvit för hand med exempelvis spett.
Ohlinger, Young & Schroeder (1998) menar däremot att byte av rör kan vara det bästa när struvit
redan satt sig. Vid en snabb överblick på Internet visar det sig att det finns företag som erbjuder
kemikaliska lösningar för borttagning av påväxt struvit. I Sverige finns företagen Kemira, SNF
Nordic och NCH Sweden som specialiserat sig på reningsmedel för vattenverksamhet. (Kemira
2015; SNF Nordic 2015; NCH u.å.) Det finns även nyare metoder för rening av struvit i rör med
hjälp av elektromagnetiska fält (Smartflow 2015). Dessa metoder är i dagsläget inte undersökta i
större utsträckning och kommer därför inte att diskuteras vidare i denna rapport.
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3 Metod
Följande rapport har främst byggt på information från personlig kommunikation för att finna
metoder för rening och borttagning av struvit. Litteraturkällor har stått för projektets
bakgrundsdel och har till största del hämtats från databaser autentiserade av Mittuniversitetet
samt Göteborgs Universitet. I de fall där så behövts har ytterligare litteraturkällor använts i
resultatdelen, detta har främst skett när det kommer till information om rörmaterialens
egenskaper samt företag inom reningsbranschen där kompletterande information varit
nödvändig. Information som använts har beaktats som relevant för projektet och har bidragit till
rapportens resultat.
Under projektets gång har en enklare benchmarking genomförts för att se om struvit finns på
andra samrötningsanläggningar, för kontaktade anläggningar se bilaga A. Kontakt med
anläggningarna har skett per mejl och telefon och fokus har varit att se huruvida anläggningen
haft problem med struvit och hur detta i så fall har lösts. Undersökningen har genomförts för att
ge uppslag för eventuella lösningar för struvitreduktion på Skövde biogasanläggning.
Parametrar från Skövde biogasanläggning har analyserats för att finna vilka möjligheter som
finns för att påverka påväxten av struvit i den specifika anläggningen. Studiebesök på
anläggningen har gjorts för att studera vart struvit uppkommer. Parametrar som har analyserats är
pH, temperatur, koncentration av ämnen och slutligen vilket rörmaterial som används. pH och
koncentrationer av biogödsel och struvit har analyserats av ackrediterat laboratorium, Eurofins.
Vid undersökning av det rörmaterial som i dagsläget används har kontakt tagits med Wedins
mekaniska AB som förser anläggningen med rör.
Vidare har Kemira, SNF Nordic och NCH Sweden kontaktats för information om eventuella
kemiska lösningar som kan tänkas förekomma. Här har information angående funktion, kostnad
och miljömässig påverkan från medlen undersökts.
Sist har en grov kostnads- och miljöanalys av de olika metoderna utförts. Detta för att ställa
metoderna mot varandra vad gäller ekonomisk och miljömässig vinning. Analysen har jämförts
utifrån ett “business as usual” perspektiv, vilket innebär att anläggningen fortsätter sin drift som i
dag med att rena och byta ut rör vid så kallat avhjälpande underhåll, dvs. problemet löses först
när det uppstått.
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4 Resultat
I följande kapitel presenteras resultat från benchmarking, analysdata från Skövde biogasanläggning, möjligheter till rening av rör samt metoder för att förebygga uppkomst av struvit.

4.1 Resultat av benchmarking
Resultat från benchmarking visar att struvit inte i någon större utsträckning är ett problem på
biogasanläggningar i Sverige och att det i de fall som upptäckts finns i olika grad. Nedan
presenteras de resultat som varit mest relevanta för projektet. För en lista över samtliga
kontaktade företag se bilaga A.
Borås Energi och Miljö har tidigare haft problem med struvit vid avvattningsprocess; från
centrifug och bortåt i flödet. Företaget kontaktade SNF Nordic för att få hjälp med medel för
rening. Om medlet hjälpte är oklart. I dagsläget har avvattningsprocessen tagits bort och problem
med struvit har därmed försvunnit. (R Martinsson 2015, personlig kommunikation, 10 april)
På NSR har struvit upptäckts på ett fåtal ställen i anläggningen; främst runt värmeväxlare, på
gödselsida och mellan rötkammare. På företaget finns en teori om att detta kan bero på att
anläggningen har ett konstant flöde med bra hastighet. På anläggningen har man sett en ökning
av struvit på områden i anläggningen där flödeshastigheten är minskad och rördiametern ökar.
Struvit har dock inte funnits i så stor utsträckning att några vidare åtgärder vidtagits för att
komma till rätta med problemet. (M Möller 2015, personlig kommunikation, 14 april) Teorin om
flödeshastighetens påverkan har ej gått att bekräfta via litterära källor. Då anläggningen har en
mesofil rötning, vilket innebär att temperatur hålls på jämn nivå, kan detta vara en av orsakerna
till att problemet endast finns i liten grad.
Swedish Biogas (SBI) är ett privatägt företag med ett flertal biogasanläggningar. På tre av dessa
har problem med igensättningar uppstått, varav ett fall har konstaterats bero på struvit.
Problemen har uppstått vid värmeväxlare och bortåt i flödet och tros ha en koppling till minskade
temperaturer. Ju längre bort i flödet och ju kallare substratet blivit desto mer struvit har uppstått.
För att minska problemen har företaget använt sig av KemGuard 5872 från Kemira, vilket är ett
medel som hämmar kristalltillväxten av struvit. Medlet har visat sig effektiv, från en rening av
rör var tredje vecka har företaget minskat densamma till var tredje månad. Den rekommenderade
startdosen av medlet har sänkts och idag används en dos motsvarande 0,078 % av det rötade
biogödslet. KemGuard 5872 är utspätt till en 5 % lösning. Vid rening spolas rören endast med
högtryck för att lossa de beläggningar som i dagsläget uppstår. (E Abrahamsson 2015, personlig
kommunikation, 29 april)
Uppsala vatten och avfall AB har även de haft problem med struvit. På anläggningen uppstod
problem vid värmeväxlare när temperaturer sjönk från 52 ner mot 40 grader. Slutsatsen drogs att
påväxten ökade med sjunkande temperatur och lösningen blev att hålla en jämnare temperatur,
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vilket till viss del har fungerat. På grund av ombyggnation till hösten har dock inga vidare
undersökningar genomförts. (P Malmros 2015, personlig kommunikation, 14 april) Teorin
bekräftas av de tidigare nämnda studier (se kap 2.3) som pekar mot att struvit har en högsta
löslighet vid 50 grader, vilken avtar med sjunkande temperaturer.

4.2 Analys av Skövde biogasanläggning
4.2.1 Struvitläget på Skövde biogasanläggning
Problem i ledningarna på Skövde biogasanläggning uppmärksammades redan under driftens
första år då värmeväxlaren sattes igen. Sedan start av anläggningen fanns en så kallad bypass
installerad förbi värmeväxlaren, se figur 4 punkt 1. Denna togs troligtvis i bruk periodvis redan
under det första året. Detta innebar att biogödseln leddes direkt från mellantanken till
biogödsellagret och energiåtervinningen försvann. För att rensa rören spolades dessa i omgångar
i försök att minska påväxt.
Under 2013 fortsatte reningsarbetet. I april kontaktades företaget Corvara som spolade rör och
värmeväxlaren med hetvatten och syra och i början av maj var värmeväxlaren ren och i funktion.
Under resten av sommaren fortsatte rör att spolas och renas. I november tvättades rör till och från
mellantanken med vassle. Ingen av nämnda metoder tycks ha gett någon större effekt. Rör och
pump omkring mellantanken satte igen ett antal gånger under året, se figur 4 punkt A.

Figur 4. Schematisk skiss över rörledningar och ombyggnationer
Under 2014 byttes rör till mellantanken och ett lödhål installerades i kammaren mellan
rötkammare och mellantank för att rensa rören invändigt, se figur 5. Ledningen på trycksida
pump till mark vid mellantanken byttes och ersattes av slang medans ledningen renades och
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sedan åter togs i bruk. Sugsida pump byttes även. Värmeväxlaren konstaterades åter ha
struvitpåväxt och togs ur bruk. Problemen består än idag och under 2015 sattes nya ledningar in
på trycksida av pumpen. Under projektets gång upptäcktes även struvit i markledningsrör. Detta
innebar att rören åter fick ledas om då möjligheterna för att plocka bort och rena rör under mark
är svåra. De nya rören placerades därför ovan mark i en provisorisk lösning, se figur 4 punkt 2.
Figur 5. Biogödsel kommer in
från rötkammare och går via
markrör till mellantank (grön
ventil). Biogödslet kommer
sedan upp genom samma rör
innan det forslas vidare till
biogödsellager via pump. I
kammaren finns ett lödhål,
streckad ruta.
Var struvit initialt har uppstått är oklart även om den först upptäcktes i värmeväxlaren. Struvit
uppstår främst i krökar på anläggningen med hög turbulens (se figur 6), ett exempel är den
kammare som bildas mellan rötkammare och mellantank. Här har struvit hackats bort
återkommande gånger. Utifrån detta har en teori bildats om att struvit först uppstår i nämnda
kammare och att mineralen sedan växer ut mot de
oböjda rören och sprider sig genom ledningarna.
I dagsläget finns ingen struktur för hur rening av rör
ska gå till. Underhåll av rör sker först när rören satts
igen, vilket ofta sker akut då ingen kontroll av
struvitpåväxt sker, kallat avhjälpande underhåll. Vid
avhjälpande underhåll plockas rören ner för att
hackas ur. I vissa fall får rören bytas ut och som
tidigare nämnts har det även lett till att rörledningar
fått dras om. De akuta stoppen har skett ungefär 5
gånger per år.

Figur 6. Struvitformation i rörkrök
på Skövde biogasanläggning.

4.2.2 Koncentration och pH
I analyssvar om koncentrationer och pH på Skövde biogasanläggning visas höga halter av
magnesium, fosfor och ammonium i struvitanalysen, se tabell 1 (för heltäckande analyssvar se
bilaga B). De höga halterna av ämnena bekräftar att mineralen på anläggningen till största del
består av struvit. Det finns även spår av andra ämnen, ett exempel på detta är kalcium, vilket
tyder på att en liten del kan vara utfällt som kalciumkarbonat. I biogödselanalys (se tabell 1)
visas även järn, vilket tyder på att även vivianit kan fälla. Det är dock mindre troligt att den
analyserade struviten innehåller vivianit då färgen skulle vara förändrad.
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Tabell 1. Analysdata biogödsel och struvit.
Parameter

Biogödsel

Struvit

pH

8,1

9,3

0,045

100

NH 4 (kg/ton)

2,2

62

P-tot (kg/ton)

0,23

130

Ca (kg/ton)

0,25

3,6

Fe* (kg/ton)

0,29

––––––

Mg (kg/ton)
+

*Tidigare data
Analysen visar att magnesium är det begränsande ämnet för reaktionen och ammonium finns i ett
överskott då förhållandena mellan ämnena Mg:NH4:P-tot är 0,015:1:0,061. Beräkningar visar att
det finns risk att 1,1 g/ton biogödsel fälls som struvit. Beräknat på den årliga mängden utgående
biogödsel, 72 000 ton (2014), kan det konstateras att på ett år kan 79 kg struvit bildas. Noteras
bör dock att detta är beräknat utifrån ett totalfosforvärde och att andra spårämnen, som
exempelvis kalcium och järn, finns tillgängligt vilket gör att mindre mängder än det beräknade
uppstår.
pH på anläggningen är 8,1, vilket ökar risken för att struvit ska bildas, förenligt med de studier
som tidigare genomförts (se kapitel 2.2). pH på den undersökta struviten är 9,3, även det
förenligt med tidigare teoristudier om att struvit är som minst lösligt vid pH strax över 9.
4.2.3 Rörmaterial
Rörmaterialet på Skövde biogasanläggning består i dagsläget främst av svart stål. Vissa delar av
rörkonstruktionen har bytts ut mot PE-rör. Ingen direkt skillnad gällande struvitpåväxt har varit
märkbar beroende av material, men eventuellt kan detta bero på att tidigare struvit redan närvarat
och byggt vidare när nya rör installerats. (B Lindberg 2015, personlig kommunikation, 20 april)
4.2.4 Temperatur
Temperatur i rötkammare ligger strax över 52 grader. När värmeväxlaren var igång sjönk
temperatur i växlare ner till 31 grader för utgående biogödsel, medan ingående substrat
genomgick en uppvärmning från 31 till 49 grader. Idag är värmeväxlaren bortkopplad och
biogödslet leds om i nya rör. I de nya rör som installerats finns inga möjligheter för
temperaturmätningar. Då biogödslets sträcka från mellantanken till biogödsellagret minskats kan
dock antaganden göras att temperaturskillnaderna inte är lika stora som de varit innan. Det är
dock oklart hur stor skillnad det rör sig om. Som tidigare noterats kan temperaturförändringar
vara orsaken till uppkomst av struvit. Orsaken till struvitpåväxt i värmeväxlaren kan därav
konstateras bero på temperaturförändringar. Dock är det inte säkert att detta gäller för övriga
delar av anläggningen.
Även markledningar har blockerats av struvit. Inte heller här har någon möjlighet för
temperaturmätning funnits. Under projektets gång leddes dessa ledningar om, se kap 4.2.1. Då
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rören legat i marken kan eventuell yttre nedkylning ha skett, det går dock inte att konstatera om
någon skillnad i struvitpåväxten finns mellan rör inne i anläggningen och under mark.

4.3 Byte och rening av rör och rörmaterial
De rör som under 2014 byttes ut på sugsida pump vid mellantanken installerades av Wedins
mekaniska AB som stod för rörmaterial och arbete. En grov uppskattning av kostnaderna för det
arbete som genomfördes inklusive dubbla uppsättningar av rör beräknas till 50 - 60 000 kr. Att
byta de nuvarande rören mot den extra uppsättning som köptes in uppskattas ta 2 dagar och kosta
15 - 20 000 kr i arbetskraft. Rören som installerades består av svart stål. Om rören skulle bytas
mot PE-rör uppskattas kostnaderna bli ungefärligt desamma då själva PE-rören har en lägre
kostnad, men svetsdelar och dylikt har en högre kostnad. Pris på rör uppskattas ligga på 200 300 kr/m. (K Wedin 2015, personlig kommunikation, 13 maj)
Vid korta planerade arbeten kan driften skjutas upp, vilket innebär att inga större störningar sker
i biogasproduktionen. Om arbetet däremot tar längre tid eller sker vid avhjälpande underhåll
stoppas processen, vilket medför ökade kostnader och minskad biogasproduktion. Att rena rör
kräver två personer för nedtagning av rör och minst en person för att hacka loss struviten.
För att byta rörmaterial krävs att materialet klarar de temperaturer som finns på anläggningen.
Om kemikalier tillsätts i ledningarna bör materialet ha en hög kemikalieresistens. Det krävs
också att materialet är tåligt mot biogödsel som kan nöta på rören. I tabell 2 sammanställs olika
materials egenskaper utifrån möjlighet för struvit att fästa (- motsvarar svårigheter och + material
där struvit lätt fäster), max temperatur, kemikalieresistens, tålighet mot nötningar och pris. För
beskrivning av jämförelse, se bilaga C. De material som jämförs är de material som undersökts
av Doyle, m.fl. (2002) samt de material som används på anläggningen. Det är mindre troligt att
gjutjärn skulle användas i moderna rörledningar, metallen är med för jämförelses skull.
Tabell 2. Materialegenskaper.
Material
Plast

Metall

Möjlighet för
struvitpåväxt

Max temp.
(°C)

Kemikalieresistens

Nötningstålighet

Prisindex
(PE = 1)

Akryl

--

125

Hög

Låg

1

PVC

-

70

Hög

Låg

1

PE

-

80

Hög

Låg

1

Teflon

-

250

Hög

Låg

3,8-9

Gjutjärn

++

>1000

Medel

Hög

––––––

Rostfritt stål

+

>1000

Medel

Hög

>2

Svart stål

+

>1000

Medel

Hög

1

4.4 Kemiska lösningar
Kemiska lösningar för rening av struvit bygger mestadels på metoder där struvitbildningen
hämmas eller blockeras. Få alternativ finns tillgängliga för att lösa upp redan påväxt struvit.
Kemira, SNF Nordic och NCH Sweden är företag etablerade i Sverige med kemiska lösningar
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för vattenverksamheter. Företagens medel renar även till viss del vivianit och kalciumkarbonat.
Nedan presenteras företagen och deras lösningsalternativ till struvitproblematiken.
4.4.1 Kemira
Kemira är ett företag inom vattenreningsbranschen som inriktat sig på kemikalielösningar för
industrier (Kemira 2015). Deras medel KemGuard 5872 har utvecklats speciellt för att hämma
uppkomst av struvit. Medlet är baserat på polykarboxylsyra som saktar ned processen i vilken
struvit bildas genom att störa ut kristallerna och hindra tillväxt. Medlet kan sänka pH till viss del,
men detta är inte huvudfunktionen.
Dosering av medlet bör ske där problemet har sin början och i ett område med hög turbulens. Vid
dosering bör KemGuard 5872 spädas till en lösning på 5 - 10 %, vilket innebär att lösningen bör
spädas 5 - 10 gånger. Spädning kan ske antingen innan dosering alternativt doseras medlet
samtidigt som vatten in i rören. Medlet rekommenderas i en dos av 60 - 70 ml/m3 substrat till att
börja med. Dosen kan sedan minskas för att nå optimal dosering. Detta innebär att för ett flöde
på 100 m3 går cirka 6 - 7 l medel åt.
KemGuard 5872 är korrosivt på metaller, men väl i biogödslet neutraliseras det och påverkan på
metall bör vara liten. Medlet är registrerat i enlighet med REACH och certifierat enligt SPCR
120, vilket innebär att det är godkänt att användas på biogödsel utan att påverka gödslets kvalitet.
Inköpspris för KemGuard 5872 ligger på 35 kr/kg för 1000 l. Om 6 - 7 l doseras två gånger
dagligen i flödet innebär detta att priset per år hamnar mellan 186 300 – 217 300 kr. Medlet har
testats av bland annat SBI som menar att medlet hjälpt deras problem avsevärt och att det även
varit prisvärt (E Abrahamsson 2015, personlig kommunikation, 29 april).
4.4.2 SNF Nordic
SNF Nordic är en del av företaget SNF Floerger som inriktar sig på organisk och oorganisk
vattenrening. De produkter företaget importerar till Sverige är alla registrerade enligt REACH
och godkända enligt ISO 9001 (SNF Nordic 2015). Företaget erbjuder lösningar för rening av
struvitpåväxt så väl som produkter avsedda att hämma uppkomst av struvit. Företaget har
utvecklat tre olika medel för rening av påväxtämnen; Flosperse PX60N, Flosperse PX100N och
Flosperse Dissover. Flosperse Dissover är framtagen för rening av rör med påväxt. Medlet
fungerar inte vid rening av svart stål, vilket innebär att det ej kan användas på stora delar av
Skövde biogasanläggning.
Flosperse PX60N och PX100N är medel som hindrar struvit från att uppstå genom att hämma
kristallbildning. Flosperse PX100N är specialanpassad för struvitreduktion medan PX60N är en
mer allmän produkt. Flosperse PX100N verkar genom att binda upp magnesium i andra
föreningar, men hindrar också små struvitpartiklar från att växa till sig. Medlets pH ligger på
mellan 6 - 9 vilket innebär att ingen pH-sänkning sker. Dosering varierar mellan 20 - 100 ml/m3
och dosering bör ske där struviten uppkommer. Medlet är ej korrosivt på järn, men kan däremot
skada legeringar och icke järnhaltiga metaller.
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Ur miljösynpunkt finns ingen certifiering av medlet för biogödsel som det finns för KemGuard
5872. Medlet medför ökade syre-, kol-, natrium- och vätehalter. Inköpspris för Flosperse
PX100N från huvudkontoret i Frankrike ligger på 1,25 €/kg för 225 kg (motsvarande 11,65
kr/kg, 13 maj 2015), i priset är ej eventuella påläggskostnader för SNF Nordic inräknade. Detta
medför att till en dos på 2 - 10 l för 100 m3 blir kostnaden per år mellan 18 000 - 90 000 kr,
exklusive påläggskostnad.
4.4.3 NCH Sweden
NCH är ett företag med en bred marknad inriktad på bland annat kemisk och biologisk rening
samt avloppsunderhåll. (NCH u.å.) Företaget har medel för rening av påväxta rör, exempelvis Dc
Super Drain till en kostnad av 200 kr/kg, vilket doseras i 0,2 kg/cm-rördiameter (B Isaksson
2015, personlig kommunikation, 13 april) Hur och i vilken utsträckning detta medel renar struvit
är oklart. På Wedins mekaniska har man köpt in ett medel kallat NM-50 från företaget för att
testa hur effektivt det är på rening av rör med struvitpåväxt. Inga tester har ännu påbörjats. (K
Wedin 2015, personlig kommunikation, 13 maj)
4.4.4 Sammanställning av kemikalier
Nedan sammanställs en jämförelse av KemGuard 5872 och Flosperse PX100N i tabell 3.
Tabell 3. Kemikaliesammanställning
Medel

KemGuard 5872

Flosperse PX100N

Verksamma ämnen

Modifierad
polykarboxylsyra

Akrylpolymerer

Funktion

Hämmar kristalltillväxt

Binder Mg
Hämmar kristalltillväxt

Applicering

Nära rötkammare
Turbulent område
Kontinuerligt

Där struvit först
uppkommer
Kontinuerligt

Dos (ml/m )

60 - 70

20 - 100

Kostnad (kr/år)

186 300 - 217 300

18 000 - 90 000*

Miljöpåverkan

Ingen påverkan på
biogödsel
Miljöfarligt avfall

Okänd påverkan på
biogödsel
Ökade syre-, kol-, natriumoch vätehalter

Registrering
Certifiering

REACH
SPCR 120

REACH
ISO 9001

Övrigt

I outspädd form korrosivt
på metall

Ej förenligt med icke
järnhaltiga metaller och
legeringar

3

*Eventuellt ökad kostnad för SNF Nordic.

4.5 Kostnads- och miljöanalys
Utifrån ovanstående resultat har en grov kostnads- och miljöanalys utformats, se tabell 4.
Analysen bygger på jämförelser utifrån ett ”business as usual” perspektiv (avhjälpande
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underhåll). Avhjälpande underhåll sker ungefär 5 gånger per år, vilket leder till en kostnad på
75 000 - 100 000 kr/år. Till detta kan extra kostnader uppkomma om ett akutstopp sker under
helgdag alternativt orsakar längre driftstopp eller om rör måste bytas ut. Under 2014 byttes rör
tre gånger, vilket ökade den årliga kostnaden till ca 128 000 - 160 000 kr/år. Vid akuta stopp
ökar även energianvändningen på anläggningen, vilket ökar miljöpåverkan. Om rör kasseras
leder även detta till miljöpåverkan och ökad resursanvändning.
Ett alternativ till avhjälpande underhåll är planerat underhåll, vilket innebär att rör kontrolleras
och renas vid bestämda tidpunkter för att på så sätt undvika igensättningar. De planerade
underhållen behöver vara fler än de akuta. Genom planerat underhåll kan driftstopp och
kassering av rör minskas. Detta minskar energianvändningen på anläggningen. Rutinen
förutsätter att kontroll av rör sker kontinuerligt så att de rör där struvit bygger på är de som renas.
En kostnad för planerat underhåll 7 ggr/år kan komma att uppgå i 105 000 - 140 000 kr. Metoden
hindrar dock inte struvit från att bildas och enstaka akuta stopp kan ske, vilket ökar kostnad och
energianvändning.
Ett materialbyte till plaströr, främst akryl, skulle medföra att struvit får svårigheter att fästa,
vilket skulle förlänga eller i bästa fall stoppa uppbyggnaden av struvit på materialet. Detta skulle
leda till höga kostnader i ett skede av rörbyte. Byte av rör (100 m) och material skulle uppgå i ca
325 000 - 400 000 kr beräknat på ett tvådagars rörbyte till en kostnad av 32 500 - 40 000 kr per
10 m rör. Förutom dessa kostnader ökar även de totala kostnaderna då biogasproduktionen skulle
stoppas under ombyggnation och inkomsten från denna skulle komma att försvinna.
Efterföljande kostnader är beroende av den struvit som riskerar fästa på materialet, vilket
inledningsvis skulle vara lågt. Miljömässigt skulle kasseringen av rör leda till miljöpåverkan då
resursanvändningen ökar och biogasproduktionen stoppas under bytesperioden.
Energianvändningen på anläggningen skulle senare minska då påväxten försvinner.
I ett fall där kemikalier skulle komma att användas minskar energianvändningen då stoppen i
anläggningen minimeras. Inte heller behöver rör kasseras i dagens utsträckning, vilket medför
minskad påverkan på miljön. De ovan nämnda kemikalierna har liten inverkan på biogödslet och
miljön. Däremot kan kostnaderna bli höga om en stor dos medel krävs. Beroende av
kemikalieval och dos hamnar kostnaden per år mellan 18 000 - 220 000 kr. På grund av den
mängd struvit som bildas i anläggningen är det dock osannolikt att en dos på endast 2 ml/m3 av
Flosperse PX100N skulle lösa problemet utan en högre dos krävs. En maxdos för detta medel är
10 ml/m3, vilket innebär en lägre kostnad än kostnaden för lägsta dos av KemGuard 5872,
varmed ett kostnadsintervall kan tänkas hamna mellan 90 000 - 220 000 kr beroende av medel. I
ett startskede tillkommer även kostnad för pump inklusive installation, programmering,
eldragning och dokumentation, ca 100 000 kr.
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Tabell 4. Kostnads- och miljöanalys av metoder.
Kostnad (kr/år)
EngångsLöpande
–––––
128 000 - 160
000

Övrigt

Metod

Miljöpåverkan

”Business as usual”
(Avhjälpande
underhåll)

• Ökad
energianvändning
• Kassering av rör

Planerat underhåll

• Minskad
energianvändning

––––––

105 000 - 140
000

• Akuta stopp kan
ändå ske, vilket
skapar högre
kostnader.

Rörbyte

• Kassering av rör
• Minskad
energianvändning

325 000 - 400
000*

––––––

• Val av annat
rörmaterial kan
medföra ökade
kostnader

Kemikalier

• Minskad
energianvändning

100 000

90 000 - 220
000

• Ökade säkerhetsföreskrifter
• Registrerade och
certifierade

• Ökad kostnad vid
helg, rörbyte och
produktionsstörning

*Exklusive minskad inkomst på grund av stoppad biogasproduktion.
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5 Diskussion
Struvit tycks uppstå under förhållanden påverkade av pH, temperatur, tillgänglighet och
övermättnad av ämnen samt rörmaterial. På Skövde biogasanläggning har struvit med hjälp av
analys konstaterats och anläggningen har ett optimalt pH för att struvitfällning ska ske. Även
temperatur i främst värmeväxlaren orsakar fällning av struvit på grund av den övermättnad av
ämnen (Mg2+, NH+4, PO3-4) som uppstår i rötkammare och som sedan skapar utfällningar när
temperaturen sjunker. Sjunkande temperatur tycks vara den vanligast förekommande orsaken till
fällning av struvit på biogasanläggningar och det är förmodligen den främsta orsaken till att
värmeväxlaren på Skövde biogasanläggning satts igen. Huruvida sjunkande temperatur är orsak
till struvitfällning på övriga delar av anläggningen går ej att konstatera. Troligast är att flera
parametrar spelar in. De ämnen som bygger struvit finns i höga halter och kan därför lätt fällas
ut. Undersökningen tyder på att detta först sker i kammaren mellan rötkammare och mellantank
och senare i övriga krökar på anläggningen. För att lösa problemet med struvit och komma
tillrätta med detta diskuteras metoder utifrån de mål som skapades i början av projektet.

5.1 Metoder för att rena befintlig påväxt av struvit
För att få bort redan påväxt struvit visar studier på att de mest prisvärda och effektiva metoderna
för rening är att hacka loss den struvit som byggts på inne i rören, alternativt byta ut de rör där
struvit är svår att hacka loss. Det finns även medel för borttagning av påväxt struvit. Dessa medel
medför dock högre kostnader i jämförelse och det är oklart i hur stor grad de verkar. Medel från
SNF Nordic har ej heller varit kompatibelt med svart stål som större delen av rören på Skövde
biogasanläggning består av. Det medel som funnits på NCH Sweden har ej testats på struvit ännu
varmed tester bör utföras innan medlet kan rekommenderas.
Att ha som strategi att låta rören sätta igen för att sedan arbeta med ett avhjälpande underhåll kan
vara energikrävande då akuta stopp kan orsaka störningar i driften och därmed även öka
miljöpåverkan. Om rörbitar byts allt eftersom kan påväxt av struvit även finnas kvar i tidigare
rör, vilka kan växa ut mot de nya rören. Detta leder till att ett arbete med förebyggande åtgärder
bör ske så att reducering av befintlig struvit undviks i den mån det är möjligt.

5.2 Metoder för att hindra påväxt av struvit
För att förebygga struvitpåväxt kan temperatur hållas på en jämn nivå och pH under 7. Få studier
bygger sina undersökningar på dessa metoder. Då temperaturen är svår att mäta på anläggningen
och en sjunkande temperatur kommer att ske om värmeväxlaren tas i bruk är det svårt att
undvika struvit med hjälp av temperaturåtgärder om den termofila process som idag sker på
anläggningen ska behållas. Även när det kommer till pH finns lite information annat än att det
påverkar fällning. Att höja pH blir kontraproduktivt då struvitformation i sig sänker pH, därför är
sänkning av pH att föredra. I hur stor utsträckning sänkning av pH skulle hjälpa är dock oklart då
även andra parametrar som koncentration och övermättnad spelar in.
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En annan metod för att undvika struvitpåväxt är byte av rörmaterial. Rörmaterial med slät yta
skapar svårigheter för struvit att fästa. Plaströr har en slätare yta än metallrör, vilket medför att
de PE-rör som installerats är att föredra. Akrylrör skulle ytterligare kunna skapa svårigheter för
struvit och klarar dessutom en högre temperatur än PE. Dock slits material med tiden, vilket
medför att gropar och ojämnheter bildas i vilka struvit med tiden kan få fäste. Har struvit väl fått
fäste kommer den dessutom att bygga på sig själv varmed rörmaterialet får mindre betydelse.
Detta innebär att för att få bort struvit behöver alla drabbade rör bytas ut så att inga tidigare spår
av mineralen bygger på sig själv. Ett byte av rörmaterial skulle minska bildningen av struvit och
skjuta upp tiden det tar för mineralen att bygga på. Att byta ut anläggningens samtliga rör skulle
skapa höga kostnader och det är oklart hur länge rören skulle hållas släta så att struvit ej kan
bygga. Att kassera rör medför även ökad miljöpåverkan under tiden för bytet då
biogasproduktionen stoppas och resursförbrukningen av rör ökar. För att testa metoden skulle
byte av rör till olika material kunna studeras för att se hur snabbt påväxt sker.
Ett alternativ till att byta anläggningens samtliga rör och minska det avhjälpande underhållet
vore planerade underhåll där rör renas med jämna mellanrum. Denna metod skulle kunna
innebära lägre kostnader. Dock är det oklart i hur stor utsträckning kontrollen skulle hjälpa då det
i dagsläget inte finns några möjligheter att se vart och hur mycket struvit som växer på inuti
rören. Kontrollen skulle därmed utföras slumpvis och möjligheterna för struvit att bygga på i
andra rörledningar än de kontrollerade ökar, varmed akuta stopp ändå skulle kunna ske. För att
genomföra kontroll skulle därför kontrollpunkter behöva sättas upp för att vidare studera vart och
hur mycket struvit som växer inuti rören. Förslag till kontrollpunkt i dagsläget är det lödhål som
bildats i kammare vid mellantanken. Fler kontrollpunkter skulle även behövas. Metoden innebär
att struvit kommer fortsätta att växa. Metoden kan dock hålla den miljömässiga påverkan nere.
Då prisjämförelsen endast är grov och metoden är beroende av hur många akuta stopp som ändå
sker kan inget konstaterande göras om huruvida metoden vore ekonomiskt bättre än avhjälpande
underhåll eller ej.
Den sista metoden för att hindra uppkomst av struvit är att tillsätta kemikalier. Kemikalier bör i
möjligaste mån undvikas, men kan vara nödvändigt om struvit ej ska uppstå på anläggningen. Att
kontinuerligt tillsätta kemikalier hämmar struvit från att bildas, vilket medför att övriga metoder
kan undvikas. För att i ett så tidigt skede som möjligt komma åt problemet med struvit bör
kemikalier tillsättas i den kammare mellan rötkammare och mellantank där struvit först tycks
uppstå. Vid denna plats är turbulensen hög, vilket medför att kemikalierna snabbt blandas ut i
biogödslet och sprider sig med strömmen längst med rören. Detta medför att struvit tidigt hindras
från att kristalliseras och fälla. Förutom att hindra struvit från att bildas är metoden även
kostnadseffektiv om låg dos kan erhållas.
Val av kemikalie bör ske utifrån de ämnen som hindrar bildning av struvit. Både Flosperse
PX100N och KemGuard 5872 hindrar kristallbildning. Magnesium är det begränsade ämnet i
struvit på Skövde biogasanläggning och är därför lättast att ta bort för att hindra struvitformation.
Detta sker vid användning av Flosperse PX100N. Flosperse PX100N är även den kemikalie som
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har lägst kostnad, dock är kemikalien inte certifierad för användning i biogödsel vilket gör att
den först måste undersökas utifrån detta perspektiv. Skulle kemikalien godkännas bör denna
kemikalie främst användas.
Att använda sig av kemikalier innebär dock inte att den struvit som redan finns i rörledningarna
på anläggningen försvinner. Eftersom att struvit redan finns kommer den förmodligen att
fortsätta bygga även vid närvaro av kemikalier då dessa inte renar rör utan hämmar bildning av
kristaller. Detta medför att struvit kommer att bildas, om än i en långsammare takt. För att lösa
detta problem föreslås därför att kemikalie tas till för att hindra uppkomst av struvit. Till detta
genomförs planerat underhåll av rör för att se till att inga akuta stopp sker. På så sätt kan rör
renas i en långsammare takt och när väl rör blivit helt renade från struvit kan kemikaliedosen
troligtvis minskas och så även underhåll av rördelar. I den mån rör behöver bytas ut är rör av
plastmaterial att föredra om kemikalie används; på så sätt hindras struvit dels från att fästa i det
nya materialet samt från att kristalliseras. En lösning blir därav en kombination av olika metoder
för att slutligen kunna övergå i kemisk rening med minimal dos.

5.3 Vidare studier
Följande rapport har byggt på en grov kostnadsuppskattning av metoder. För en mer exakt
bedömning av metodval utifrån en ekonomisk synvinkel krävs ytterligare studier. Dessa studier
bör, förutom fördjupad ekonomisk analys, även innefatta tester där dos av reningsmedel
undersöks och påväxten av struvit beroende av olika rörmaterial studeras under en längre period
för att se de skillnader som kan uppkomma.
För att studera påväxten av struvit och för att även kunna bedöma rimligheten av struvit att växa
bör ett flertal titthål installeras så att tillväxten av struvit kan hållas under uppsikt. Detta är av
hög prioritet om planerade underhåll ska kunna ske och bör därför studeras vidare.
Uppföljning bör även ske på det rengöringsmedel för påväxt i rör som rekommenderats av NCH
och som idag finns hos Wedins mekaniska AB. Även utvecklingen av de elektromagnetiska fält
som börjat undersökas som möjlig metod för rening av påväxt bör följas.
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6 Slutsats
Studien visar att struvit på Skövde biogasanläggning fäller ut, främst i krökar på anläggningen,
som en följd av övermättnad, temperaturminskningar, pH och höga koncentrationer av ämnen.
Detta leder till ett försämrat energiutnyttjande på anläggningen och en ökad miljöbelastning.
Troligt är att struvit först börjar fälla i den kammare som finns mellan rötkammare och
biogödsellager, teorin har dock inte gått att underbygga.
Att ta bort redan påväxt struvit sker lättast och mest kostnadseffektivt genom att hacka loss
struvit eller byta ut rör. För att undvika avhjälpande underhåll på grund av igensättningar bör
uppkomst av struvit hindras. För att hindra uppkomst av struvit på Skövde biogasanläggning
rekommenderas en kombination av metoder då problemet är komplext. Anläggningen bör
använda sig av kemikalier för att hindra den kristallbildning som sker om struvit ska undvikas
helt. Detta kan vara kostnadseffektivt om en låg kemikaliedos kan erhållas. Då rör redan
innehåller struvit kommer denna dock fortsätta växa, om än i minskad takt. För att undvika
avhjälpande underhåll bör därför planerade underhåll ske. På så sätt undviks driftstopp som stör
biogasproduktionen och anläggningen kan fungera mer energieffektivt. Genom dessa
förändringar kan företaget komma närmare en resursoptimering och då även undvika onödig
miljöpåverkan. De rör som byts ut bör även bytas mot rör av plastmaterial. Med tiden förväntas
struvitbildningen med hjälp av kemikalier och planerade underhåll avta varmed kemikaliedosen
bör kunna minskas. Om denna metod vore mest ekonomisk har ej kunnat konstateras då
kostnadsberäkningarna är grova och andra kostnader än de studerade kan komma att påverka
resultatet. För att hitta en ultimat kemikaliedos och kunna göra planerade underhåll bör vidare
studier genomföras där tester av kemikalier och kontrollplatser av struvit undersöks. Utifrån
detta kan en djupare ekonomisk analys genomföras.
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Bilaga A: Benchmarking
Sammanställning av kontaktade företag med verksamhet inom samrötningsanläggningar
angående problem med struvit.
Företag

Problem

Vart problem uppstått

Göteborg Energi

Ja

Värmeväxling och rör efter rötning

Biogasbolaget AB

Nej

––––––

Borås Energi och Miljö

Nej

––––––

Jönköping Energi

Nej

––––––

NSR

Väldigt
lite

Värmeväxling, på gödselsida, mellan
rötkammare

Scandinavian Biogas

Nej

––––––

Skellefteå kommun

Nej

––––––

Swedish Biogas International (SBI)

Ja

Värmeväxling

Tekniska verken

Nej

––––––

Uppsala vatten och avfall AB

Ja

Värmeväxling

Svensk Växtkraft

Nej

––––––

Växjö kommun

Nej

––––––
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Bilaga B: Analysunderlag Skövde biogasanläggning
Eurofins Environment Sweden AB
(Lidköping)
Box 887
Sjöhagsg. 3
SE-53119 Lidköping

Tlf:
Fax:

+46 10 490 8110
+46 10 490 8390

AR-15-SL-062165-01

Göteborg Energi AB
Susanna Petersson
Sävenäsverket
Kvibergs Broväg 5
415 05 GÖTEBORG

EUSELI2-00242603
Í%R%^ÂÂfLxOÎ

Kundnummer: SL8429527
Uppdragsmärkn.
AO:848216 och PCSUPE

Analysrapport
Provnummer:

177-2015-04170684

Provbeskrivning:
Matris:

Biogödsel

Provet ankom:

2015-04-17

Utskriftsdatum:

2015-05-06

Provmärkning:

B6.Struvit. 15/4

Analys

Provtagare
Provtagningsdatum

Enhet

Mäto.

Metod/ref

Torrsubstans

71.9

%

10%

SS-EN 12880:2000

b)

Glödförlust

27.5

% Ts

10%

SS-EN 12879:2000

b)

0.2

SS-EN 15933:2012

b)

mg/kg

10%

SS 028101

a)

% Ts

20%

Beräknad från analyserad
halt

b)

mg/kg

10%

STANDARD METHODS
1998, 4500 mod

a)

10%

pH

Resultat

Susanna Petersson
2015-04-15

9.3

Totalkväve (Kjeldahl+dewardas)

69000

Totalkväve (Kjeldahl+dewardas)

9.6

Ammoniumkväve

62000

Ammoniumkväve

8.6

% Ts

Beräknad från analyserad
halt

b)

62

kg/ton

Beräknad från analyserad
halt

b)*

Total Fosfor P i prov

130

kg/ton

Beräknad från analyserad
halt

b)*

Total Kalium K i prov

1.4

kg/ton

Beräknad från analyserad
halt

b)*

Total Kalcium Ca i prov

3.6

kg/ton

Beräknad från analyserad
halt

b)*

Total Magnesium Mg i prov

100

kg/ton

Beräknad från analyserad
halt

b)*

Total Svavel S i prov

0.19

kg/ton

Beräknad från analyserad
halt

b)*

Ammoniumkväve i prov

Bly Pb (Kungsv.)

< 1.9

mg/kg Ts

15%

ISO 11466/EN13346 mod. /
ICP-MS

b)*

180000

mg/kg Ts

15%

ISO 11466/EN13346 mod. /
ICP-AES

b)*

< 0.38

mg/kg Ts

15%

ISO 11466/EN13346 mod. /
ICP-MS

b)*

Kalcium Ca (Kungsv.)

5000

mg/kg Ts

20%

ISO 11466/EN13346 mod. /
ICP-AES

b)*

Kalium K (Kungsv.)

2000

mg/kg Ts

25%

ISO 11466/EN13346 mod. /
ICP-AES

b)*

Koppar Cu (Kungsv.)

< 7.6

mg/kg Ts

15%

ISO 11466/EN13346 mod. /
ICP-MS

b)*

17

mg/kg Ts

15%

ISO 11466/EN13346 mod. /

b)*

Fosfor P (Kungsv.)
Kadmium Cd (Kungsv.)

Krom Cr (Kungsv.)

Förklaringar

AR-003v37

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför
Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.
Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det
insända provet.
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* Ej ackrediterad analys
Utförande laboratorium/underleverantör:
a) Eurofins Food & Feed Testing Sweden (Lidköping), SWEDEN
b) Eurofins Environment Sweden AB (Lidköping), SWEDEN
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Bilaga C: Materialanalyser
Möjligheter för struvitpåväxt. Möjligheterna för struvitpåväxt utifrån Doyles jämförelser har
översatts till ett jämförelseindex där (–) tyder på svårigheter för struvit att växa och (+) på
material där struvit lättare fäster. Doyles m.fl. (2002) studier visar att struvit har svårt att fästa på
plastmaterial och lättare fäster på material innehållande metall. Därav kan ses att de PE-rör som
används på anläggningen bör skapa svårigheter för struvit att fästa till skillnad från svart stål där
struvit lättare fäster.
Temperatur. Plaster är mer temperaturkänsliga än metaller. PVC klarar lägst temperaturer med
en högsta användningstemperatur i luft på 70 grader. PE klarar cirka 80 - 90 grader, akryl 125
grader och teflon 250 grader (Andrén & söner 2003a, 2003b; Rubber Company u.å.) När det
kommer till järn och stål klarar dessa temperaturer över 1000 grader. (The engineering toolbox
u.å.) Detta innebär att av de studerade materialen kan samtliga utsättas för den temperatur på ca
54 grader som biogödslet har när det flödar från mellantanken.
Kemikalieresistens. De kemikalier som kan komma att användas i anläggningen är korrosiva mot
metaller och legeringar, detta gäller främst i outspädda lösningar och innan kemikalien doserats i
biogödslet. Väl i systemet bör ingen korrosion ske på metaller. Vad gäller plaster har inga
noteringar om korrosion från kemikalier noterats.
Nötningstålighet. Utifrån Doyle m.fl. (2002) materialstudier visar det sig att plaster är mer
känsliga mot nötningar från vätskans material än metaller är. PE som plastmaterial kan därför
räknas ha låg nötningstålighet och svart stål hög tålighet mot nötningar.
Prisindex. Prisindex är jämfört från Andrén och söner (2003a, 2003b) där rör av akryl, PVC och
PE har ett liknande pris medan priset på teflon är väsentligt högre. Enligt K Wedin (2015,
personlig kommunikation, 13 maj) är priset för PE och svart stål ungefärligt detsamma varav
båda sats till 1. Rostfritt stål varierar i priser utifrån typ av stål, men har i allmänhet ett högre pris
än svart stål (Stena stål 2015). Då det är mindre troligt att gjutjärn skulle användas i
anläggningen har inget pris tagits fram för detta alternativ.
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