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Förord

Biofilter har som funktion att rena lukter från komposteringsanläggningar. Denna 
rapport syftar till att beskriva hur biofilterfunktionen kan förändras när vatten tillsätts 
till filtermaterialet eller den luft som skall behandlas. Fältundersökningar och 
litteraturstudier utfördes för att kunna utveckla metoder för egenkontroll av biofiltret på 
Fågelmyrens komposteringsanläggning. Uppdraget gavs via Borlänge energi till mig 
och utgör ett 10p examensarbete i yrkeshögskoleutbildningen bygg och anläggning 
(avdelning avfall, 80p) på Luleå tekniska universitet. Jag vill tacka följande för all hjälp 
och assistans vid utformningen av detta examensarbete:

Christian Olhans, avdelningschef, Fågelmyrens deponi, Borlänge energi.

Anders Lagerkvist, handledare, Luleå tekniska universitet

Lars Rosell, personal, Sveriges forsknings- och provningsinstitut (SP).

Personal, Fågelmyrens avfallsanläggning.
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1. Inledning

1.1 Bakgrund

I samband med den verksamhetsförlagda utbildningen (ABY 009) på Borlänge energi 
fick jag i uppdrag av Christian Olhans, anläggningschef Fågelmyrens deponi att utröna 
hur driften av biofiltret på komposteringsanläggningen bör se ut för att senare kunna ta 
fram en metod för egenkontroll av luktreningen. Biofiltret som är uppbyggt av främst 
bark och flis inskaffades i november 2005. Filtret har till uppgift att rena luktgaser som 
via fläktar trycks ut från komposteringshallen. Tallbark har använts till att rena vatten 
under en lång tid och dess egenskaper har även visat sig ha en luktrenande effekt. 
Tallbark finns i stora mängder i Sverige och är en billig produkt. 

1.2 Syfte

Syftet med denna studie är att genom en identifiering av luktämnen i kompostgasen 
kunna utröna hur driften av biofiltret på komposteringsanläggningen bör se ut. I 
uppgiften ingår att analysera luften från komposteringshallen för att senare identifiera 
ämnen som kan indikera lukt och luktreduktion. Detta för att utveckla metoder för 
egenkontroll av biofiltret. 

1.3 Avgränsningar

Har i de vidare studierna förutom den initiala provtagningen valt att undersöka 
organiska syror som är bland de vanligaste och mest kända luktämnena. Dessa ämnen 
har valts på grund av vad som skrivits om lukt samt de ekonomiska förutsättningarna 
för projektet. Dessutom har jag valt att endast undersöka hur reningseffekten 
påverkades av en vattentillsats till filtermaterialet eller till den luft som skulle 
behandlas. Ett flertal rapporter har utrett att bark är ett bra luktreducerande material men 
dessa undersökningar har i många fall utgått från att barken skall ha en optimal 
fuktighetsprofil i filtret och undersöker därmed inte hur fukten bör tillsättas. Försöken 
har utförts på tre av fem biofilter i fullskala på anläggningen. 

1.4 Disposition

Den inledande litteraturstudien innefattar hur lukt i komposteringsanläggningar kan 
uppkomma och renas i biofilter. Den fortsatta delen behandlar testuppställning och 
effekt av vattentillsats till barkfiltren samt diskussion och slutsatser. 
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2. Litteraturstudie

1. Inledning

Kompostering är en aerob nedbrytningsprocess av fast eller flytande material där syre 
och energirika ämnen (kolhydrater, fett, proteiner m.fl.) förbrukas medan vatten, 
koldioxid och värme avgår. Vid kompostering bryter syrekrävande mikroorganismer 
(svampar och bakterier) ner det organiska avfallet och bildar en jordliknande produkt 
som kallas kompost. Mikroorganismernas effektivitet påverkas av syretillgång, tillgång 
på vatten, pH-värde, temperatur och näringsinnehåll i avfallet. Nedbrytningsprocessen 
startar redan innan avfallet kommer till anläggningen. Om denna process störs och en 
del av nedbrytningen sker anaerobt, kan syror ansamlas och avgå via luften som 
illaluktande gaser. För komposteringsanläggningar är lukt ett ofta återkommande 
problem, ett flertal undersökningar har gjorts för att få bukt med problemet. 

Komposteringsanläggningen på Fågelmyrens deponi belägen 10km utanför Borlänge, är 
en av många anläggningar som fått luktklagomål från omgivningen, där behandlas c:a 
900 ton avfall/månad från tre kommuner. Processen är en boxkompostering med 
underliggande tvångsluftning och en uppehållstid på 30 dagar där komposten vänds en 
gång i boxarna. Matavfallet tas emot och förs med ett stokmatargolv in till en skruv där 
metall och plast avskiljs innan behandling. Reningen av kompostgaserna som är 
upphovet till lukten sker i öppna biofilter utomhus. Biofiltret inskaffades under vintern 
2005 och är uppbyggda av 5 st separata containers med en volym av 30m3/st (bredd: 2,5 
m, längd: 6 m, höjd: 2m). Dessa har ett innehåll av 23m3 bark, 6m3 huggen flis och 1m3

kompost. Filtermaterialet blandades före siktning (10mm) och vattnades innan 
användning. Komposthallen har en volym av c:a 5700 m3, fläkten som trycker ut luft 
igenom filtren har en kapacitet på 40 000m3/h. Under försöksperioden (maj – 06) var 
luftgenomströmningen i filtren 8100m3/h, temperaturen på ingående luft 22-23 grader 
och luftens uppehållstid i filtret 4 s. Luften tas in från undersidan av containern där 
filtermaterialet ligger på en perforerad yta c:a 4 dm upp från bottennivån. Ett 
fläktsystem trycker ut luften från avlämnings- och komposteringshallen till behandling i 
biofiltret.

2. Metoder

Har använt en litteraturstudie som stöd till tolkningen av materialet samt besökt 
anläggningen i Borlänge. Sidan som använts för sökning av artiklar är knuten till Luleå 
tekniska universitets studentportal med startsida www.sciencedirect.com. Använda 
sökord är: odor i samband med kompost, VOC, biofilter och control.

3. Resultat/Diskussion

3.1 Egenskaper Biofilter

Biofilter har som funktion att kontrollera och rena lukter från 
avfallsbehandlingsanläggningar men används även inom andra industrier. Rening med 
biofilter anses vara kostnadseffektivt med få biprodukter och sekundära emissioner 
(Heining et al, 2005). Biofilter har använts under en lång tid, men trots detta finns 

http://www.sciencedirect.com/
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relativt få klarlagda fakta om val av filtermaterial, dess funktion och skötsel. När luften 
passerar filtret skall olika processer som absorption/absorbtion och biooxidation 
fastlägga lukterna i filtermaterialet eller binda luktämnena till fukten i 
biofilterpartiklarna. Filtren borde ha ett material med en stor partikelyta för att kunna 
absorbera gaser, ha god yta för mikroorganismer samt en god vattenhållande förmåga. 
För att luktämnen skall kunna oxideras i filtret krävs att mikroorganismerna har en god 
miljö att verka i med bra näringsinnehåll, pH och buffringskapacitet. Undersökningar 
har visat att filter kan upprätthålla en funktion med temperaturer ner till 00 C, men har 
sitt optimum mellan 20- 400 C. En hög densitet på valt filtermaterial kan verka 
hämmande för luftgenomströmningen, material som är vanliga i biofilter är jord, 
kompost, sand, bark, torv, konstmaterial (leca) eller blandningar av dessa (Morgan-
Sagastume, Noyola, 2005). Filtertillverkare använder oftast mängd luft som skall 
behandlas eller uppehållstiden i filtret vid tillverkningen, biofilter borde ha en 
uppehållstid av 9-120s. Uppehållstiden i filtret räknas ut genom att dela den luftmängd 
som skall behandlas med den totala porvolymen i filtermaterialet. Man beräknar på hela 
biofiltervolymen då de flesta porösa material har samma porositet med enheten m3 gas
m-3 medium, min-1. Biofilter som behandlar luft från komposteringsanläggningar har 
oftast en behandlingslast av 0,5-6,7 m3 gasm-3medium, min-1. Större anläggningar 
anses vara mer kostnadseffektiva än små (Lindsey, Luo, 2005).

3.2 Barkens egenskaper

Bark finns i stora mängder i Sverige, utgör ungefär 15 % av den totala massan på tallen 
och har som främsta uppgift att skydda trädet från insekter och vattenförlust. Den 
nedersta delen på stammen är i störst behov av skydd och består av tjocka plattor, 
tjockleken avtar med höjden till tunna flagor. Årstiden då trädet fälldes påverkar den 
initiala fukthalten i barken vilket påverkar nedbrytningen av mikroorganismer. Det 
medför att tiden då barken lagras på hög också är en viktig faktor som påverkar hur 
långt nedbrytningen hinner framskrida. 20-40 % av barkens torrvikt består av extraktiva 
ämnen (ämnen som med hjälp av vatten eller organiskt lösningsmedel kan extraheras ur 
organiskt material) som har en lipofil och en hydrofil del. Barkens partiklar är täckta 
med lipofila organiska ämnen som tillsammans med den grova ytan skapar en 
ytspänning som fysiskt repellerar vatten. Vätningsindex för en sorbent betyder att man 
testar för vilka ytspänningar en sorbent kan fylla porerna hos sorbatet så att denna 
sjunker. Värdet för tallbark är 30-35mN/m och den tar upp vätskor som har lägre 
vätningsindex, vatten har en ytspänning på 72mN/m och tas inte upp av barken. Yngre 
bark är mer hydrofob än äldre och nedbrytningen sker långsamt. Den inre porvolymen 
är c:a 43 % av den totala volymen och håligheterna kan vara upp till 78 m stora. 
Tallbarken kan binda ämnen på ytan och i dess stora porvolym. Barken är negativt 
laddad i vattenlösningar och p.g.a. detta uppstår ett elektriskt fält vid dess yta 
(Täljemark, Öberg, 2003).

3.3 Lukt

I komposteringsanläggningar behandlas till största delen matavfall och vid 
behandlingen av avfallet kan lukt uppstå i alla behandlingssteg. Luktens karaktär beror 
på avfallets sammansättning samt anläggningens design. Lukt kan transporteras flera 
kilometer men anses vara signifikant inom en 500m radie. Källor till lukt kan vara 
fettsyror, alkoholer, organiska syror, kväve- och svavelföreningar (ammoniak, 
svavelväte, merkaptaner) som ibland går under samlingsnamnet VOC (lättflyktiga 
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organiska ämnen) när man ej enskilt specificerar ett ämne. Luften i en 
komposteringsanläggning kan innehålla hundratals olika ämnen, dessa kan enskilt vara 
luktfria men i samband med andra vara luktgivande (Afzal et al, 2002). Flyktiga 
organiska föreningar bildas vid ofullständig förbränning, avgår lätt eller relativt lätt i 
gasfas och har kokpunkter under 80 C. Gruppen (VOC) innehåller flera hundra ämnen, 
ej enbart kolväten utan också aminer och dioxiner (Hamb et al). Merkaptaner kan bildas 
i en aerob nedbrytning men oxideras till divätesulfid och avgår till kringliggande luft. 
Terpen är ett ämne som bildas i samband med aerob nedbrytning av träprodukter och 
anses också vara bidragande till lukt (Apreaa et al, 2004).

All nedbrytning inleds med hydrolys där bl a fett, protein och cellulosa omvandlas till 
enkla sockerarter, aminosyror och längre fettsyror ur organiskt material med hjälp av 
hydrolyserande (spjälkande) bakterier. Hydrolysen är ej energikrävande men behöver 
fukt och utförs av fakultativt anaeroba bakterier som är syretåliga. Matavfall är en stor 
källa till lipider (fetter, oljor) och när dessa hydrolyseras bildas en stor del fettsyror. Om 
nedbrytningen i det fortsatta steget sker anaerobt bryts produkterna från hydrolyssteget 
ner till kortare fettsyror, alkoholer, vätgas och koldioxid med hjälp av fermenterande 
(jäsande) bakterier av samma typ som de hydrolyserande, detta sker om det bildas 
anaeroba förhållanden i komposteringsmaterialet. När gasbildningen i 
komposteringsmaterialet är igång avgår gaserna via tryck- och koncentrationsskillnader. 

Om anaeroba förhållanden bibehålls bryts fermentationsprodukterna ner till ättiksyra, 
vätgas och koldioxid. I det sista steget av anaerob nedbrytning bildas metan som är en 
luktfri gas och koldioxid, de mest reducerade (metan) och oxiderade (koldioxid) 
formerna av kol. Det svenska hushållsavfallet består enligt Chen (1995) av 6 % protein 
och om nedbrytningen av protein sker anaerobt bildas aminosyror, peptider, ammoniak 
och koldioxid. Aminosyror är den största källan till kväve och svavel i anaerob 
nedbrytning (Ecke, Lagerkvist, 2000). 

Luktämnen som uppstår i komposteringsanläggningar har olika lukttrösklar där en del 
svavel och kvävebaserade såsom ammoniak, merkaptaner, svavelväte ger lukt vid 
mycket låga koncentrationer (1,1 – 37 part per biljon) och syror som ättiksyra ger lukt 
först vid 1ppm (IVL, 2005). Det mänskliga luktorganet uppfattar oftast lukter i mindre 
koncentration än vad som är möjligt att mäta med avancerade instrument (Apreaa et al, 
2004).

Tabell 1.1, Några lukttrösklar (IVL, 2005)

Kemisk förening Lukttröskel (ppb)
Ammoniak 37
Dimetylsulfid 10
Etylmerkaptan 0,19
Metylmerkaptan 1,1
Metylsulfid 1,1
Svavelväte 1,1
Ättiksyra 1 (ppm)
Etanol 0,6 (ppm)
Smörsyra 0,08 (ppm)
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När lukten ej härleds till något speciellt ämne eller ämnesgrupp kan enheten OU 
(luktenheter) användas. Om OU används utsätts en luktpanel för gasen som ger lukt 
mixad med ren luft och späds tills 50 % av panelen känner lukt. Panelmedlemmarna 
luktar på ett rent prov och ett förorenat ur två olika portar, när det förorenade provet 
uppmärksammats ökas koncentrationen av föroreningar för att avslutas när den största 
koncentrationen igenkänns. Antalet utspädningar och datautvärderingar av dessa ger 
förutsättningen för att kunna beräkna antalet luktenheter. Uppehållstiden för att kunna 
behandla lukten i materialet varierar med typ av luftförorening och filtermaterial 
(Lindsey, Luo, 2005).

3.4 Luktrening 

Adsorption kan vara fysikalisk eller kemisk och är ett mått hur partiklar kan binda 
(adsorbera) ett ämne från en vätska eller gas. Desorption sker när molekyler som är 
bundna till ytan av ett fast ämne avlägsnas genom temperaturhöjning eller ett upptag 
från förbiströmmande vätska eller gas.  Den fysikaliska adsorptionen beror på 
elektrostatiska krafter som minskar med avstånd och kan användas för att bestämma 
poregenskaper hos material. Adsorptionen av organiska ämnen beror på adsorbentens 
hydrofobicitet och den organiska halten hos sorbenten. Sorbentens hydrofobicitet är i 
sin tur proportionell mot den organiska halten. Den elektrostatiska styrkan beror till stor 
del av ytans pH-värde, koncentrationen av H+-joner påverkar pH-värdet och är den mest 
betydande parametern vid adsorption. Adsorptionen av joner kan påverka pH-värdet och 
reaktionen är då reversibel. Den kemiska adsorptionen sker långsammare än den 
fysikaliska och uppkommer vid balansering av laddningsobalans på adsorbentens yta. 
Reaktionen är oftast starkt temperaturberoende och kräver en hög aktiveringsenergi. När 
adsorbentens yta är täckt av adsorbat kan ingen ytterligare adsorption ske (Täljemark, 
Öberg, 2003). 

En genombrottskurva beskriver adsorptionen i ett kontinuerligt flödessystem. Kolonner 
med sorbentmaterial bör idealt sett ha en så smal mättnadszon som möjligt och ett 
sorbat som gradvis stiger i materialet. Om sorbatet behandlas fullständigt uppstår ett 
pluggflöde men normalt sett är detta svårt att uppnå och genombrottskurvan får oftast 
ett S-format utseende. Lutningen på genombrottskurvan avgör i vilken utsträckning 
sorbentens kapacitet kan utnyttjas, om kurvan påminner om ett pluggflöde kan 
sorbentens kapacitet nyttjas fullt ut. Genombrottskurvans lutning avgörs av hastigheten 
på flödet, höjden och volymen av sorbenten samt porstorleken. Små partiklar ger en 
kurva som liknar ett pluggflöde men det finns en gräns då sorbentens tryck hindrar 
luftgenomströmningen (Täljemark, Öberg, 2003).

Advektion är den viktigaste transportprocessen för lösta ämnen där en förening rör sig 
med vattenflödet och är därmed beroende av permeabiliteten i materialet, den effektiva 
porositeten samt den hydrauliska gradienten. Vatten är en polär vätska som får högre 
viskositet i kontakt med en laddad yta.  Dispersion är en annan spridningsprocess där ett 
ämne rör sig från ett område med högre koncentration till områden med lägre sker bl a 
när ett ämnes koncentration sänks vid spridning i ett poröst material (Lagerkvist, 2003).

Diffusion är den spontana spridningsprocess som äger rum när något med en egenskap 
skilt från omgivningen sprids och jämnas ut. Diffusion sker 10.000ggr snabbare i gasfas 
än i vätskefas. Vid hydrodiffusion, liksom vid gasers diffusion, är ämnenas strävan att 
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utjämna tryckolikheter den drivande kraften. Konvektion styrs av tryckskillnader, ett 
medium dras från högre tryckförhållanden till lägre (Lagerkvist, 2003).

Biologiska saneringsmetoder bygger på naturliga processer i filtret där mikroorganismer 
bryter ner luftföroreningar till CO2, vatten och biomassa. Mikroorganismerna som skall 
bryta ned de lättflyktiga organiska föreningarna är oftast mesofila och har en optimal 
funktion vid syre/luktkvot 100:1, temperatur 37-40 C, fukthalt 40 - 60 % och neutrala 
pH-förhållanden. Luktämnen kan absorberas från gas till en vattenfas och är därmed 
mer tillgängliga för mikroorganismer som genom oxidation och reduktion bryter ner 
emissionerna (Apreaa et al, 2004). Den mikrobiologiska aktiviteten skapar en 
koncentrationsgradient som ger transport via diffusion (Burgess et al, 2001). 
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4. Slutsatser

Lukten i en komposteringsanläggning är beroende av avfallets nedbrytning, 
sammansättning och anläggningens design. En majoritet av de luktförande ämnena 
bildas när matavfallet bryts ned anaerobt och sedan avgår till luften via fickor i 
materialet (diffusion, konvektion). Det viktigaste sättet att undvika lukt är därför att 
etablera stabila aeroba komposteringsförhållanden.  

Biofilter skall rena den utgående komposteringsluften från lukt via biologiska, 
fysiologiska och kemiska processer. Fukt är avgörande för all nedbrytning, 
fukttillsättning minskar även permeabiliteten och ökar uppehållstiden för luktgaserna i 
filtret. Ett stort antal ämnen som kan ge upphov till lukt innebär lägre pH-värden, 
medför att adsorption minskar i filtret. Vid en stor luktmängd kan filtermaterialets yta 
och porer fyllas med en minskande reningseffekt som följd. En för stor fukttillsättning 
innebär att filtermaterialet dräneras och även vattnet bör behandlas. Den behandlade 
luften bör lätt kunna avgå till atmosfären, ett tryckfall i filtret minskar behandlingsbar 
luftmängd. En minskad uppehållstid innebär i de flesta fall en sämre rening. 
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3. Försöksuppställning

1. Inledning

Biofiltret på Fågelmyrens deponi är uppbyggda av fem separata containers med en 
volym av 30m3/st, ett innehåll av 23m3 bark, 6m3 huggen flis och 1m3 kompost. 
Filtermaterialet blandades före siktning (10mm) och vattnades innan användning. Under 
försöksperioden (maj-juni-06) var luftgenomströmningen i filtren 8100m3/h, 
temperaturen på ingående luft 22-23C och luftens uppehållstid i filtret c:a 4 s. Luften 
trycks in från undersidan av containern där filtermaterialet ligger på en perforerad yta 
c:a 4 dm upp från bottennivån. Filtrens effekt var tillfredsställande under 
försöksperioden enligt personal på komposteringsanläggningen.

2. Material/Metoder

Innan vatten tillsattes till filtren togs ett prov på ingående luft för identifiering av ämnen 
som kan ge upphov till lukt. Proverna pumpades med mekanisk luftpump (kapacitet 
300ml, anslutningsslang 5mm innerdiameter) in i påsar som skickades från Sveriges 
provnings och forskningsinstitut (SP), på ingående luft och utflödande luft från 
biofiltren. En övertäckning av de enskilda filtren var att föredra men metoden övergavs 
på grund av att det stora luftflödet genom filtren ej gick att samla under presenning. 
Ovanpå filtren sattes istället ett spirorör (diameter: 800 mm, längd 2,5 m) för att samla 
utgående luft från ett förutbestämt ställe mitt i filtret och minimera påverkan från 
omkringliggande luft. Syftet var endast att mäta om/hur en vattentillsats har effekt på 
luktreduktionen. Röret restes c:a fem minuter före varje provtagning för att minska 
dammintrång i provutrustningen.

De första nio proven användes för att se vilken effekt olika vattentillsatsmetoder hade 
på luktreningen. Tre av fem filter ingick i testuppställningen och i en av dessa 
monterades dysor (kapacitet 1,1 liter/h) för att öka fuktigheten på ingående luft samt 
möjligen binda luktämnena i vattendimman. På det andra filtret applicerades en 
vattenspridare (Gardena ”12315”) med kapaciteten 18l/min för att fukta filtret uppifrån 
som jämförelse och det tredje filtret lämnades obehandlat. Mängden tillsatt vatten i de 
olika filtren var likvärdig. I luftproven analyserades de organiska syrorna separat i 
kromatogrammen. Fukthalten var ett värde som enligt litteraturen sammanbinds med 
luktreduceringsseffekten och prover togs från 0,4 och 1 meters djup av barkfiltren, från 
samma ställen mättes även temperaturen (”Hanna, HI 935 005 K-Thermocouple 
Thermometer”). Mätningar av tryckskillnad utfördes med (TA2 
anemometer/termometer) på ingående luftmängd för att utröna hur/om 
luftgenomströmningen ändrades vid vattentillsättning. Testerna löpte under en 
treveckorsperiod. Provtagningsdatum: 15/5, 22/5 och 29/5-06 då utfördes även 
mätningar av fukt och temperatur i barkmaterialet. En sista kompletterande provtagning 
utfördes på absorbent 30/8-06.      

Eftersom de inledande analysresultaten (9st gaspåsar) visade att en rening ej uppnås i 
filtren trots en uppenbar luktminskning, användes direktmätning på absorbent. Detta 
kunde bara utföras en gång på grund av tidsbrist i projektet och innebar semikvantitativa 
mätningar på Tenax absorbentrör. Direktmätning utfördes med lånat material från SP 
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och utfördes den 30/8-06. Direktprover på absorbent utfördes på inkommande och 
utgående luft samtidigt för att kunna mäta en eventuell luktreduceringseffekt. För att ha 
någon jämförelse i sammanhanget användes även gaspåsar.  

3. Resultat

Temperaturen mättes på c:a 4 decimeters djup i ett rutsystem med åtta avdelningar 
innan vattentillsats, temperaturen avtog mot baksidan av filtren och de jämnaste 
temperaturerna uppmättes i mitten av varje filter. Temperaturvariation under mätperiod 
var 17-330 C. pH-värdet på inledande perkolationsvatten var 6,5. Den maximala 
fukthalten uppmättes till 52 % i filter 2, i de övriga 5-10 %. Vid tre av fem tillfällen 
gjordes en samtidig provtagning av in- och utgående luft och dessa testresultat på nio 
gaspåsar kallade ”före filter” och ”efter filter” visar att de ämnen som undersökts ej 
reducerats utan vid samtliga fall ökat. Tryckskillnaden mättes vid varje 
provtagningstillfälle och vid filter 2 där vatten tillsatts ovan filtret var tryck- och 
temperaturskillnaden störst, i de övriga filtren ej mätbar. I filter 2 ökade luftens 
uppehållstid från 4 till 8 sekunder under mätperioden, behandlingslast 2,7-5,4 m3 

gasm-3medium, min-1.

När absorbent användes till att mäta framförallt organiska syror var skillnaden i 
koncentration mellan ”före filter” och ”efter filter” tydlig, en rening av dessa kunde 
alltså påvisas. Gaspåsarna som användes vid samma provtagningstillfälle visade vid 
analys en knapp rening av samma ämnen. Detta kunde enligt personal på SP vara tecken 
på absorptionseffekter i påsarna då övrig utrustning var densamma som vid 
direktprovtagning på absorbent.

4. Diskussion

All nedbrytning är beroende av fukt, optimala förhållanden för mikroorganismerna som 
bryter ned luktämnen är 40-60 % fukthalt, neutralt pH och temperaturer 20-400 C. När 
fukt tillsätts ökar luftens uppehållstid i filtret, men fuktillsättning ökar tryckfallet i filtret 
och minskar behandlingsbar luftmängd. Bark är ett hydrofobt material som repellerar 
vatten och kan binda ämnen i dess stora porvolym och yta. Hydrofobiciteten minskar 
med nedbrytning av organiskt material i filtret.  Vid fukttillsättning ökar 
filtermaterialets nedbrytning, volymen minskar och luktämnen kan absorberas från luft 
till vattenfas och därmed vara mer tillgängliga för mikroorganismerna som bryter ner 
luktämnen. Barkens luktreningsförmåga minskar med ålder, ett filtermaterial bör bytas 
ut efter 3-5 år. En hög belastning på filtret kan minska effektiviteten och medföra att 
redan fastlagda ämnen drivs av filterpartiklarna. Desorptionen sker när molekyler som 
är bundna till ytan av ett fast ämne avlägsnas genom ett upptag från förbiströmmande 
vätska eller gas. Luktbringande organiska syror ger upphov till pH-sänkningar minskar 
absorptionen och därmed luktreningen i filtermaterialet. Det kan vara svårt att mäta 
filtrens effekt vid god luktreduktion då flera hundra ämnen kan bidra till lukt antingen 
separat eller i samband med andra.

4.1 Metoddiskussion 

Vid de första provtagningarna ansågs lukten vara likvärdig under mätperioden, i de 
efterföljande togs prover av in- och utflödande luft samtidigt. Provtagningen skedde 
kontinuerligt med samma rutiner. Biofilter kan vara inhomogena material, 
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luktreningseffekten kan skilja sig i olika mätpunkter och påverkas också av yttre 
klimatförhållanden. Filtren täcktes ej helt, samma område avskärmades med ett rör där 
ett ”nippelhål” borrats för provtagningen. I samband med analyser av luft från gaspåsar 
upptäcktes ett problem, påsarna och övrig utrustning hade använts fler gånger och det 
fanns risk för korskontaminering. Luktämnen kunde därmed ha absorberats i påsen och 
smittat efterföljande prov. Direktprovtagningen på absorbent utfördes i samma 
mätpunkter, men i samband med denna togs på grund av tidsbrist inga kompletterande 
tryck, fukt- och temperaturmätningar.

5. Slutsatser

Ett biofilter har som funktion att kontrollera och rena lukter från 
avfallsbehandlingsanläggningar. Fukt har en stor betydelse vid luktreduktion och målet 
med denna undersökning var att påvisa effekter av olika vattentillsatsmetoder till 
biofiltret vid Fågelmyrens komposteringsanläggning. Effekter kunde ej påvisas då 
provtagningsmetoderna visade sig vara alltför bristfälliga för detta ändamål. I 
analyserna valdes de organiska syrorna till att bilda luktreferensgrupp och samtliga 
analyser av dessa visade en ökning i den från filtret utflödande luften oavsett 
vattentillsats. Resultaten står i motsats till att filtret vid samtliga provtagningstillfällen 
hade en god luktreduceringsfunktion enligt erfaren personal på anläggningen. Senare 
direktprovtagningar på absorbent med samma mätpunkter och rutiner påvisade dock en 
stor reduktion av organiska syror men bör användas vid fler tillfällen för att kunna dra 
säkrare slutsatser. 
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6. Bilagor

6.1 Rapporter och provsvar från SP:
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6.2 Fukthalter och temperaturer

Fukthalter och temperaturer tagna för att om möjligt korrelera en luktreducering med 
dessa parametrar, detta var ej möjligt på grund av bristande provtagningsrutiner.
Samtliga prov är tagna på c:a 1 meters djup.

FUKTPROV BARKFILTER 2006-05-22
Inledning av test Temperatur Fukthalt (%)
Filter 1 Kant 24 9,3
Filter 1 Mitt 23,5 6,9
Filter 2 Mitt 24 8,3
Filter 2 Kant 22,3 6,6
Filter 3 Mitt 23,2 6,5
Filter 3 Kant 22,3 7,4

Vattentillförsel
1,1 liter/min

FUKTPROV BARKFILTER 2006-06-01
Efter 9 dagars vattentillsats Temperatur Fukthalt (%)
Filter 1 Mitt 24 9,0
Filter 1 Kant 23,5 4,1
Filter 2 Mitt 24 52,5
Filter 2 Kant 22,3 41,5
Filter 3 Mitt 23,2 10,5
Filter 3 Kant 22,3 6,8

FUKTPROV BARKFILTER 2006-06-12
Efter 21 dagars vattentillsats Temperatur Fukthalt (%)
Filter 1 Mitt 33,1 5,6
Filter 1 Kant 31,9 5,5
Filter 2 Mitt 22,3 41,1
Filter 2 Kant 21,5 50,4
Filter 3 Mitt 31,2 5,4
Filter 3 Kant 31,8 5,0

6.3 Rekommendationer för vidare undersökningar

Vid fortsatta provtagningar av lukt borde biofiltret täckas med ett material som ej 
absorberar potentiella luktämnen från kompostgaserna. En samlad luftmängd eliminerar 
inhomogeniteten hos filtermaterialet. Reduktion av organiska syror verkar kunna 
påvisas vid direktprovtagningar på absorbent. Med denna metod har kompostgaserna 
mindre kontakt med provtagningsutrustning och kontamineringsrisken minskar.
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