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Indledning 
 
Hvad sker der med organisk affald som gødning eller blade fra planter, når man graver det 
ned i jorden? Når bakterier lever af det organiske materiale, især uden luft (anaerobt), 
fordøjer de det, og bakterierne producerer kuldioxid ( CO2) og metangas (CH4 ) som 
affaldsprodukter. 
Metan er den vigtigste bestanddel af naturgas og har en relativt ren, farveløs og lugtfri 
forbrænding . Når organiske materialer nedbrydes, frigives metan normalt til atmosfæren. Af 
denne grund er metan en af de vigtigste komponenter, der kan bidrage til den globale 
opvarmning . 
 

 
Figure 1: Metanudledning efter kilde 

 
Men hvad nu hvis vi kunne indfange gassen og bruge den til madlavning og opvarmning? 
Faktisk sker dette allerede i mange dele af verden. Selv små gårde og husholdninger kan 
anvende biogasanlæg til at skaffe varme. I Kina anslår man, at der bruges syv millioner 
biogasanlæg til at omdanne vegetabilsk og animalsk affald til brændstof til madlavning og 
opvarmning. Indien har omkring 750.000 anlæg i drift. 
 
I USA har omkring halvtreds store lossepladser perforerede rør eller andre metoder til 
indsamling af den metan, der dannes nedbrydning af affald. 

Hvad er biogas? 
Biogas er faktisk en blanding af gasser, sædvanligvis kuldioxid og metan. Det produceres af 
nogle få typer af mikroorganismer, som regel når der ikke er luft eller oxygen til stede. 
(Fravær af oxygen kaldes "anaerobe betingelser"). Dyr, der spiser meget plantemateriale, 
især græssende dyr såsom kvæg, producerer store mængder af biogas. Biogassen 
produceres ikke af koen eller elefanten selv, men af milliarder af mikroorganismer, der lever 
i dyrets fordøjelsessystem. Biogas udvikles også i moser og på bunden af søer, hvor 
rådnende organisk materiale ophobes under våde og anaerobe betingelser. 

Biogas er en form for vedvarende energi 
Brændbar biogas kan indsamles ved hjælp af en simpel tank, som vist her. Husdyrgødning 
opbevares i en lukket tank, hvor gassen akkumuleres. Det udgør et fremragende brændsel til 
komfurer og fyr, og kan anvendes i stedet for almindelig naturgas, som er et fossilt 
brændstof. Biogas anses for at være en vedvarende energikilde. 
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Biogas er en form for vedvarende energi, fordi det dannes ved hjælp af levende planter 

 
Dette skyldes, at produktionen af biogas afhænger af forsyning af græs, som normalt vokser 
frem igen hvert år. Til sammenligning anses den naturgas, der anvendes i de fleste af vores 
hjem, ikke for en vedvarende energikilde. Denne naturgas er dannet ud fra fossile rester af 
planter og dyr - en proces , der tog millioner af år  Disse ressourcer  "vokser ikke frem" igen 
inden for en tidshorisont, der giver mening for mennesker. 

 
 

Gårde, der producerer en masse gødning , såsom svine- eller kvægavlere, kan bruge deres 
gødning til at producere metan i store biogasanlæg, såkaldte rådnetanke. Hvis man kun 
hælder husdyrgødning i rådnetanken, er den producerede mængde metan i mange tilfælde 
langt fra optimal. For at øge udbyttet og/eller kvaliteten af biogassen (indhold af metan), 
tilsætter man andre materialer til gødningen. I de fleste tilfælde anvendes biogas til 
kraftvarme-produktion. 
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Skematisk oversight over en rådnetank 
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Der produceres elektricitet, som anvendes til eget forbrug eller leveres til elnettet. Hvis 
biogas kan ”renses” kan det opgraderes til naturgas. Denne naturgas leveres også til nettet. 
Den afgassede biomasse, der er tilovers, når materialet er fordøjet og nedbrudt, bruges for 
det meste som gødning. 
Nogle mennesker synes, det er problematisk at bruge organisk affald til produktion af 
biogas. De mener, at organisk planteaffald bør anvendes til kompost, og at husdyrgødningen 
skal anvendes som gødning på marken. De påpeger, at der bruges en masse naturgas og 
anden energi ved produktionen af gødning, og at anvendelse af husdyrgødning og kompost 
vil begrænse denne anvendelse af naturgas. Og endnu værre er det at dyrke planter som 
majs til at hælde en rådnetank! Mange mennesker hævder, at landbrugsjord kun bør 
anvendes til fremstilling af fødevarer til mennesker og dyr og ikke til produktion af energi. 
 
Klik på dette link for at se en Youtube-animation af et biogasanlæg:  
https://www.youtube.com/watch?v=5RswjCWaR6I 
 

 
 

  

https://www.youtube.com/watch?v=5RswjCWaR6I


Page 7/12 

 Biogasforsøg 

Forsøg med biogas: 
Med dette forsøg bliver du introduceret til de grundlæggende principper for anaerob 
nedbrydning. Du vil erfare, hvordan man laver biogas ved nedbrydning af husdyrgødning. De 
fleste af de materialer, der skal bruges til at bygge denne mini-rådnetank findes normalt i 
husholdningen. 
 
Når udstyret er stillet op, vil det tage nogen tid, før den første mængde gas viser sig i den 
fleksible plastbeholder. Dette afhænger af forskellige forhold: 
 

 Hvad er gødningens tørstofindhold? 

 Mængden af gødning i beholderen 

 Hvad er mediets temperatur? 

 . . . . .  
Som en god indledning til forsøget kan du tænke på din egen krop. Når du har spist din mad, 

tager det normalt en dag, før din krop har fordøjet den. Fordøjelsesprocessen finder sted 

ved kroppens temperatur, 37 ° C. Så for at opnå optimale resultater foreslås det, at forsøget 

udføres ved relativt høje temperaturer, 30-35 ° C. 

Stuetemperatur vil helt sikkert forsinke processen! 

Hvis du kan udføre forsøget ved 30-35 ° C, kan man normalt iagttage den første biogas i 

posen efter en til to dage.  
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Materialer 
 

 To tomme plastik drikkebeholdere (2 liter eller større)  
 

    
 

 Noget husdyrgødning (gødning fra f.eks. svin, ged, får eller kanin fungerer fint) 
 

 
 

 Vand 
 

 Plastikposen fra en vinkarton (eller en Tedlar pose) 
 

                        
 



Page 9/12 

 Biogasforsøg 

 Tre propper (to med to huller og en med et hul) (Størrelsen skal passe med flasker og 
plastikposen)  
 
 

 
 

 Plastikslange  
 

 En svag opløsning af calciumhydroxid (kalkvand). Det foreslås at man hertil bruger 

kogt vand, afkølet til stuetemperatur, for at fjerne den opløste CO2. 
 

 
  

 Tøjklemme eller lign. 
 

  

Kalkvand er fællesbetegnelsen for en fortyndet opløsning af 
calciumhydroxid. Calciumhydroxid, Ca(OH)2, er svagt opløseligt i vand (1,5 g/l 
ved 25 ° C). Rent kalkvand er klart og farveløst, med en svag jordagtig lugt og 
en alkalisk bitter smag af calciumhydroxid.  

Kalkvand fremstilles ved at opløse calciumhydroxid i rent vand og frafiltrere 
overskydende uopløst Ca(OH)2. Når der tilsættes overskud af 
calciumhydroxid til kalkvand, opstår der en suspension af calciumhydroxid 
partikler, hvilket giver opløsningen et mælkeagtigt udseende. En mættet 
opløsning af kalk (kalkvand) har en pH-værdi på 12,3. Det er basisk. 

Kilde: Wikipedia 
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Forsøget – trin for trin 
 

Trin 1:  Sæt flasker, propper, slanger, pose og klemme sammen som vist på 
tegningen. 

 
Trin 2:  Tilsæt gødning og vand til en af flaskerne og prop flasken til. Gødningen skal 

opbevares et varmt sted for at fremme nedbrydningsprocessen. 
 
Trin 3:  Anbring nu slangen i en prop med to huller. 
 
Trin 4:  Anbring endnu et stykke slange i den samme prop. 
 
Trin 5: Anbring proppen i posen (det kan være nødvendigt med tape for at 

holde proppen på plads).  
 
Trin 6:  Sæt slangen fra posen ind i den anden prop (denne slange skal være så lang, 

at enden af slangen kan nå ned i calciumhydroxidopløsningen). 
 
Trin 7:  Når en tilstrækkelig mængde biogas er opsamlet i ”vinposen”, er det tid 

til at teste biogassens kvalitet. Det er let at se, hvornår det kan gøres, 
fordi vinposen bliver fyldt med gas som en ballon. Så når vinposen for 
eksempel indeholder et par liter gas, er du klar til det næste trin: 
 
Nu fjerner du tøjklemmen. Efterhånden som boblerne stiger gennem 
opløsningen, vil du kunne antænde gassen. Du må ikke antænde gassen 
uden hjælp fra din lærer. 

 
 

Se en oversigt over forsøgsopstillingen på næste side! 
 
Note til trin 6: I de tidlige stadier er en stor del af den gas, der udvikles, kuldioxid (CO2). På 
grund af calciumhydroxidopløsningen og kuldioxiden forventes følgende reaktion at finde 
sted: 

 

CO2 (g) + H2O (l)  H2CO3 (aq) 

H2CO3 (aq) + Ca2+ + 2 OH- (aq)  CaCO3 (s) +  2 H2O (l) 

 
Det betyder, at calciumhydroxid opløsningen vil fungere som en slags filter. 
Sammensætningen af biogas er (tilnærmelsesvist) som angivet på næste side. 
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Oversigt over forsøgsopstillingen 

 
 

 
Sammensætning af biogas 

 
 
Biogassen vil passere gennem opløsningen og det vil fjerne (en del af) kuldioxiden. Det 
betyder, at andelen af metan i den gas, der strømmer ud af flasken, vil stige. 
  

Opløsning af 
calciumhydroxid 
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Note til trin 7: Hvad der sker med kvaliteten af biogassen, hvis en (brushstone?) forbindes til 
enden af den slange, der er i calciumhydroxidopløsningen? 
På grund af de mindre bobler forventes det, at mere CO2 vil blive opløst i vandet og straks vil 
reagere med hydroxid -ioner. Så koncentrationen af metan i den gas, der strømmer ud af flasken 
forventes at stige. 

Spørgsmål: 
 

1. Den første gas, som strømmer ud af minirådnetanken er ikke brændbar. Denne 
luftart er kuldioxid (CO2) 
a. Hvad kan være årsagen til, at det især er kuldioxid, der dannes i dette stadie?  

 
b. Efter nogen tid vil andelen af metan (CH4) I biogassen stige. Hvorfor sker denne 

ændring i sammensætningen af biogassen?  
 

2. Hvad kan metan biogas bruges til??  

 
3. Metan er en vedvarende energikilde, hvad betyder det?  

 
4. Hvad er fordelene ved biogas som energikilde? 

 
5. Nævn nogle ulemper ved biogas som energikilde? 

 
 

 

Kilder:  
https://barryonenergy.wordpress.com/2012/01/25/what-is-municipal-solid-waste-msw/ 
http://www.nrel.gov/education/pdfs/educational_resources/high_school/biogas_generator_hs.pdf 
http://www.integratedenergyindustries.com/biogas-process.html 
http://www.haddenham.net/newsroom/allotment-news.html 
http://canningtonbioenergy.co.uk/index.php?id=9 
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