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Mikroorganismer kan øge gasudbyttet
Nye forskningsresultater fra
DTU-Miljø peger på, ammoniak-
tolerante mikroorganismer kan
øge gasproduktionen fra land-
brugsbaserede biogasanlæg med
op til 40 procent.

DTU-forskere har blandt andet hentet podemateriale fra Snertinge Biogasan-

læg for at teste om særlige mikroorganismer kan øge gasproduktionen.
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Af Ioannis Fotidis, Dimitar Karakashev

og Irini Angelidaki

Biogas er en af de mest effektive tek-
nologier, når det handler om at ud-
nytte energipotentialet i biomasse,
men det er også en kompleks proces,
som kræver samspil af flere typer mi-
kroorganismer for at kunne fungere
effektivt.

Ved udrådning af blandt andet svi-
negylle, kyllingegødning, slagteriaffald
og minkgødning vil der ofte ske en
hæmning af processen på grund af
for høje koncentrationer af ammoni-
ak. I dag opererer hovedparten af de
danske biogasfællesanlæg således
under en stabil, men hæmmet til-
stand. En tilstand hvor gasproduktio-
nen langt fra er optimal, og som kan
få alvorlige økonomiske konsekvenser
for anlægget.

I praksis kan biogasanlægget kun
begrænse hæmningen ved at sænke
temperaturen eller øge opholdstiden,
men det er langt fra nogen optimal
løsning. Andre metoder som tilsæt-
ning af ammoniumbindende ioner,
der øger forholdet mellem kulstof og
kvælstof, har ikke vist nogen praktisk
anvendelighed. Det er enten for dyrt
eller ineffektivt.

Ammoniakhæmning
Ammoniak hæmmer primært om-
dannelsen af eddikesyre til metan-
gas og kuldioxid. Der findes imidler-
tid en anden form for metanprodu-
cerende reaktion, hvor eddikesyre
først bliver omdannet til brint og kul-
dioxid, inden det bliver til metan, og
den proces har vist sig at være meget
mindre følsom over for ammoniak-
hæmning. I forløbet indgår et konsor-
tium af mikroorganismer bestående
af de såkaldte SAO bakterier, som
omdanner edikkesyre til brint og

CO2, samt metanogener der omdan-
ner brint og CO2 til metan.

I et biogasanlæg kan man afgøre,
hvordan eddikesyre omdannes til me-
tan ved at anvende eddikesyre med
isotop-mærkede kulstofatomer som
biomasse. Derefter kan man måle og
bestemme, om der anvendes den ene
eller den anden proces.

På DTU-Miljø har vi udtaget pode-
materiale fra syv forskellige biogas-
fællesanlæg for at finde sammen-
hængen mellem omsætningsvejen for
eddikesyre og koncentrationen af am-
moniak. Tre af prøverne stammer fra
Hashøj, Nysted og Lundtofte, hvor re-
aktortemperaturen er på 37 °C, mens
de øvrige prøver er fra Hillerød, Veg-
ger, Snertinge og Lemvig, hvor reak-
tortemperaturen er på 52 °C.

Resultaterne viser, at biogasreak-
torer, der indeholder SAO-bakterier,
har op til fire gange højere koncentra-
tioner af ammoniak end reaktorer,
hvor der er en mere direkte omsæt-
ning af eddikesyre til metan og kul-
dioxid.

Praktiske løsninger
På DTU-Miljø har vi søgt efter prak-
tiske løsninger for at kunne begrænse
ammoniakhæmningen på biogasan-
læg. Målet er at skabe et mikrobielt
miljø i reaktoren, der kan modstå hø-
je koncentrationer af ammoniak.

I den forbindelse har vi forsøgt at
anvende en mikroorganisme kaldet
Methanoculleus, der er kendt for at

være meget tolerant over for ammo-
niak. Organismen blev testet i en re-
aktor med et stort flow, hvor organis-
merne kan hæfte sig til et såkaldt
slamtæppe, og det viste sig, at det
kunne øge metanproduktionen med
omkring 40 procent.

Resultaterne tyder altså på, at be-
stemte mikroorganismer kan være
med til at øge gasproduktionen fra
landbrugsbaserede biogasanlæg. I
praksis kan det dog være vanskeligt
at opretholde en “koloni” af specifik-
ke bakterier i en fuldt opblandet reak-
tor, med mindre de får nogle særlig
gunstige vækstbetingelser. Vi er nu i
gang med at afprøve indførelsen af
ammoniakrobuste mikroorganismer,
til behandling af biomasser med for-
højet ammoniakindhold i fuldt op-
blandede reaktorer.

Arbejdet med at undgå ammoniak-
hæmning i biogasanlæg er blevet støt-
tet af Energinet.dk under ForskEL pro-
grammet og af EU-programmet Inter-
reg. Du kan læse mere om projektet
på www.biopress.dk under “artikler”.
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