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EXTENDED ENGLISH SUMMARY 

Introduction. 

The conversion of landfilled MSW proceeds in a way which is primarily determined by 

biological processes. The character of the biological processes is dependent on several 

factors. Some of the most important factors are the waste composition, the water 

content of the waste and the extent of gas exchange between the waste and the 

atmosphere. For a residential waste in a "typical" Swedish landfill, where the waste is 

compacted and covered, the degradation can be described as following a sequence of 

five different degradation states or phases. During the first four degradation phases the 

waste's stores, of chemically bound energy (in the form of degradable organic 

compounds and other reduced compounds) are depleted through the action of 

microorganisms. The conversion of the waste also results in material flows within and 

from the landfill. Emissions from the landfilled waste occur mainly in the gas phase or 

by solution in the water passing through the landfill . After the four biogenic 

degradation phases the further conversion of the waste is determined mainly by climate, 

the landfill design and the siting of the landfill. During this weathering phase the waste 

is subjected to the same forces as the surface of the earth in general. 

In Figure E . l the sequence of degradation phases is illustrated by the characteristic 

variation of redox potential and emissions. To begin with an aerobic biogenic 

conversion occurs. In a covered and compacted landfill, the oxygen is usually consumed 

much faster than it can be supplied, and for this reason the aerobic degradation wil l 

soon lead to anaerobic conditions. The following anaerobic degradation of the 

landfilled waste may be divided into an acidogenic and a methanogenic phase. Together 

the anaerobic phases may last several decades, but eventually the degradable material 

w i l l be depleted and the anaerobic degradation wil l fade away. 

Redox potential Hä "Heavy" metal emission • Carbon emission 

Aerobic Acidogenic Methanogenic Oxidation Weathering 

Degradation Phases 

Figure E . l Degradation states in landfill environments. The different degradation 

states or phases typically occurring in MSW landfills. 

Anders Lagerkvist, Upplagsgruppen, LuTH 
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At this point a degradation phase wi l l commence which is mainly controlled by the rate 
at which oxygen is entering the landfill. Some of the organic residuals which are fairly 

inert under anaerobic conditions may be degraded aerobically, and specialised 

microorganisms can also exploit the energy of reduced inorganic compounds such as 

sulphides. 

In this thesis the first three biogenic degradation states are examined and the possibility 

of using them to control the conversion of landfilled waste is investigated. The thesis 

focuses primarily on the two anaerobic degradation states and their treatment effects. 

The investigations undertaken in the laboratory and in the field show that it is possible 

to establish an acidogenic degradation of MSW by adding water. It has also been shown 

that this degradation state can be maintained for several years and under varying 

conditions. Temperature, water content, and water flow have been varied over ranges 

which cover most of the naturally occurring conditions at Swedish landfills. 

There are many field observations from landfills with mixed wastes which indicate that 

acidogenic degradation may develop spontaneously in these environments. Similar 

processes have even been observed in presumed bio-inert materials such as municipal 

waste incinerator residues (Tanaka & Koyama 1987). 

The performed studies show that aeration is an efficient method to steer from 

acidogenic to methanogenic degradation. It has also been shown that the methanogenic 

degradation can be maintained during varying conditions, with regard to hydraulic 

loading, air intrusion, temperature and other factors. 

The resulting concentrations of organic and inorganic compounds in gas and leachate 

show that a two-step anaerobic degradation (TSAAD) is a useful method to enhance and 

control the degradation of organic material and the mobilisation and fixation of some 

hazardous compounds. It has also been shown that the methane emission from the 

landfilled MSW can be kept very low at the same time. 

TSAAD provides enhanced possibilities of controlling the material conversion of 

landfilled wastes in comparison with conventional landfilling. For example, the bulk of 

the gas production may be obtained in the heating season. 

In Section 1.4 three possible advantages of TSAAD over conventional landfilling were 

listed: 

1 No or minimal methane emission from the landfill to the atmosphere during 

acidogenic degradation. 

2 The formation of methane can be controlled, both with regard to where and when 

it should be formed. Also the production rate can be varied at wi l l . 

3 Many hazardous compounds are mobilised during acidogenic conditions and are 

degraded or fixed during methanogenic conditions. This makes it possible to 

Anders Lagerkvist, Upplagsgruppen, LuTH 
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liberate a large waste volume from a share of its most harmful constituents and to 

concentrate these in a smaller volume. 

To be able to actualize the benefits of TSAAD it is necessary to be able to estabhsh and 

maintain an acidogenic degradation in a landfill environment. It is also necessary to be 

able to establish a methanogenic environment and to maintain it during varying 

conditions. Based on the results given in Chapters 2 and 3 a short discussion of the 

feasibility of using TSAAD for the treatment of landfilled MSW wi l l be presented. The 

arguments w i l l also be illustrated by some results from Lagerkvist & Chen (1993), 

Ecke & Lagerkvist (1993), Kylefors & Lagerkvist (1993), and from Hagelberg et al 

(1995). 

Anders Lagerkvist, Upplagsgruppen, LuTH 
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Methods and materials 

Description of physical landfill simulators ("models') 

Two kinds of physical models were used. The first type, illustrated in Figure E.2, 

consists of a 30 cm inner diameter stainless steel tube with funnels, filters and a water 

distribution box. These models were constructed by SINTEF at Trondheim, Norway, 

for the "Udvalg før fast avfall" (Commission on Solid Waste) research programme. 

The design of these models permits a separation of perimeter water through a 2 mm 

wide slit along the wall of the cylinder. By this separation of the peripheral water flow 

from the central f low, one usual sampling error of column experiments is largely 

avoided. Usually the water movement along the perimeter is faster, and this water has 

thus less contact with the waste, which results in lower leachate concentrations. Samples 

were taken from the central flow, which usually was by far the greatest flow. These 

models were used for two flow-through experiments, named L l and L2, where water 

was added at the top of the cylinders and let drain freely from the bottom. No leachate 

recycle was employed in these experiments. L l had a total height of 2.26 m and a 

f i l l ing height of waste of about 1.30 m at the start of the experiment. L2 had a total 

height of 1.03 m and a fill ing height of about 0.50 m. 

Water addition 

"Rain box" -

Quartz gravel 

Waste  

Stainless steel 

Thermo-sensor 

Collection vessel 
with quartz gravel 

J I 

d = 0.30 m 

Perimeter flow outlet 

Leachate outlet  

' h = 1.03 - 2.26 m 

gjgZZ 

Figure E .2 Section of a physical model used for landfill simulations without leachate 

recycle. Illustration modified after Wigdel (1982). 

The other type of model used was a model built for experiments with leachate recycle. 

This type of model, illustrated in Figure E.3, was first developed at TU Braunschweig 

towards the end of the seventies. In the first design of this model a 110 litre 

Anders Lagerkvist, Upplagsgruppen, LuTH 
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polyethylene waste bin (brand name Otto) was used as the major construction part. A 

later version of the model using a 40 cm stainless steel tube as the body, but otherwise 

of a similar design, was developed at TU Hamburg-Harburg during the mid eighties. 

The later design was used for some of the studies cited below. The leachate recycle 

models have a waste sample height of about 0.5 m. 

Leachate circulation 

Pressure equalization 

Wheel 

Figure E . 3 Section of a physical model, modified after Stegmann (1981). 

A l l models were fed with tap water with a pH of between 7 and 9 and a conductivity of 

less than 10 mS/m. Leachate recycle was accomplished by using peristaltic pumps 

(brand name Alitea AB) equipped with silicone, PVC, or tygon tubes. The temperature 

was measured with copper-constantan thermocouples mounted in the central part of the 

waste samples. Gas samples were collected in polyethylene-coated aluminium bags 

(brand name Teco-bags from Tessaureux). 

Description of the test cell facility for TSAAD 

The test cell facility is located in an old part of the Luleå City landfill at S. Sunderbyn, 

about 15 km north-west of Luleå. The system layout of the facility is illustrated by 

Figure E.4. 

The facility has three separate flow systems: a landfill test cell with a leachate 

circulation well, a methanogenic filter with a leachate recirculation well, and a liner 

test well with an independently working leachate supply from the test cell leachate 

circulation well. The feed to the methanogenic filter is taken from the leachate 

Anders Lagerkvist, Upplagsgruppen, LuTH 
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circulation well of the test cell. It can be added either to the circulation well of the 

filter or directly to the top or bottom of the filter. 

Figure E.4 The test cell facility for TSAAD at the S. Sunderbyn landfill near 

Luleå. 

The test cell was dug out of a part of the landfill that was about 30 years old. The dug

out material was used in building a bund around the cell, so that the test cell bottom 

reaches about 3 metres below the original landfill surface and the top of the test cell is 

about 1.5 metres above the original landfill surface. Double glass fibre reinforced 0.3 

mm polyethylene liners (Monarflex 500) were installed on the sides and at the bottom 

of the test cell. Both liners were protected by a 3 mm thick geo textile beneath and 

above it. Over the bottom of the test cell, each hner was overlaid with a drainage level 

of about 30 cm of gravel. Drainage pipes were placed centrally on each drainage level. 

MSW was placed in the cell covered by a gravel layer, a geotextile, sand, bark and soil. 

A water distribution pipe was placed on top of the waste and two gas collection pipes 

were placed on top of the gravel layer. A section of the cell along its longer axis is 

shown in Figure E.5. 

Leach-cell 

Leachate distribution and gas collection 

Control 

Cover of gravel, sand, bark and soil 

Liners 

Waste :2.8 m 

w.. 

8.0 m 

• Gravel drainage layers \f ith perforated pipes 

8 . 0 m \ " 

Figure E.5 Section of the test cell along its longest axis. 
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The test cell length is about twice its width. The bottom area is about 152 m 2 and the 

top area is about 350 m 2 . The average side slope is about 1:1.12 (=42°) and the total 

slope area is about 310 m 2 (with a vertical projection of about 200 m 2 ) . The test cell 

was filled with about 457 tonnes (fresh weight) of MSW. The placed waste volume was 

about 710 m 3 at a density of about 0.65 tonne/m3. The filling height of waste was about 

2.8 metres and the covering layers were about 1.3 metres thick together. 

The test cell bottom has a slope of about 3 % towards the leachate circulation well. The 

test cell is divided into two parts: a leaching cell (the left part shown in Figure E.5), 

where water is added and leachate from the entire cell is circulated, and a control cell. 

No water, except for natural infiltration, is added to the control (or reference) cell (on 

the right in Figure E.5), which is up-stream from the leaching cell. Over the leaching 

cell added water and leachate are circulated through a ø 50 mm PEM pipe, see Figure 

E.6. Over the bottom of the control part of the test cell, 5 lysimeters have been placed 

in which the leachate can be sampled as it emerges from the waste. In the same part of 

the test cell, and immediately beneath the top soil layer, a lysimeter for infiltration 

measurements is installed. 

Figure E.6 Horizontal view of the test cell bottom area and the position of the 

leachate distribution pipe and lysimeters. 

The methanogenic filter was dug into the landfill close to the test cell. It was built from 

a 3 m 3 well, made from glass fibre reinforced polyester. A bottom and top filter layer 

of gravel was installed under and above a layer of ground waste. Between the gravel 

layers about 2 m 3 of coarsely ground MSW (662 kg fresh weight) were placed. The 

total initial f i l l ing height was 2.4 metres and the freely drainable pore volume was 

about 720 litres. 

Anders Lagerkvist, Upplagsgruppen, LuTH 
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The waste material used 

The waste material used in all cited laboratory and field experiments was derived from 

Swedish residential waste, so-called sacked waste. For brevity it is called MSW, but it 

does not contain some of the waste typically grouped under MSW, such as yard waste, 

bulky waste, office wastes or light commercial wastes. It was collected from households 

and taken directly to sample preparation or to the test cell facility. This waste typically 

holds about 35 % water content and about a third of the TS wi l l remain as ashes after 

incineration. About 50 % of the fresh weight consists of a compost fraction, i.e. wet 

organic wastes such as food waste, wet paper, diapers, cat sand and soil, and about 15 

% of the fresh weight is dry (recyclable) paper remaining in the mixed waste after the 

separate paper collection. 

For the flow through model experiments, only the compost fraction and the recyclable 

paper fraction were used. The composition of the waste mixes used is summarised in 

Table E . l A . 

Table E . l A Data on the waste material used in the flow through (without leachate 

circulation) model experiments before water additions. The material 

used in experiment L2 was composted prior to acidogenic leaching. 

L l L2 

TS, [g/kg] 463.4 420.0 

VS [g/kgTS] 899.5 658.0 
COD, [g 0 2 /kg TS] 1233.5 850.0 

Ntot, [g/kg TS] 9.6 28.0 

Ptot, tø/kg TSI 1.9 6.1 

Table E . l B Data on the waste material used in the test cell experiments and in the 

leachate recycle model experiments reported by Lagerkvist and Chen 

(1993). 

[g/kgTS] rg/kgTSl 

VS (775 °C) 700 Carbon 404.9 

Ash 300 Hydrogen 57.0 

Cellulose* 347 Nitrogen 9.5 
Hemi-cellulose* 77 Oxygen (calculated) 282.2 
Lignin* 170 Sulphur 1.7 

The results compiled in Table E . l B are not completely comparable. The analyses of 

TS and VS were performed on several fresh samples of some kg each, and the 

elementary analyses and the analyses of organic compounds were performed on fewer 

and smaller samples, less than a gram each, which had been stored frozen for about one 

year before the analysis. The degradability of the material was best assessed in the 
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model experiments, and about 55 % of the VS was converted to gas during 
methanogenic degradation in about 300 days (about 40 % of TS). The acidogenic 

degradation was not brought to its limit, but a measure of the highest degradation rate 

was obtained corresponding to about 6 g/kg of DS and day. 

Analytical methods 

Leachate pH and electric conductivity were usually measured during or shortly after 

sampling using standard procedures. The remainder of the analyses performed on solid 

or liquid samples were carried out on samples that had first been stored frozen. 

Analyses of BOD, COD, TOC, Ptot-, and N-tot in solid and liquid samples were 

performed according to the corresponding Swedish standard methods. 

Gas samples were either stored in aluminium bags at atmospheric pressure or stored at 

over pressure in 26 ml glass (test) tubes, with butyl rubber stoppers prior to analysis. 

Analysis of solid samples: 

- The contents of cellulose, hemicellulose and lignin were determined according to 

Goering & van Soest (1970). 

- Analysis of Total Solids (TS) was performed by drying to constant weight at 70 or 

105 °C. 

- The content of Volatile Substances (VS) was determined by heating to 775 °C during 

one hour (Jäger 1988). 

- The contents of C, H, N , S and O were determined at the SSAB's Coke Plant 

Laboratory at Luleå, using a Carlo Erba elemental analyser, model 1106. 

- Elemental analyses were also carried out by SGAB Ltd, Luleå, using ICP-AES or 
-MS techniques on acid (HNO3) dissolved samples. The analytical methods used 

were as described in USEPA (1985) with modifications according to SGAB 

(1992). 

Analysis of liquid samples 

Where applicable, the same methods as for the analysis of solid samples were used. 

- TS was determined using a modified procedure: before drying, the sample pH was 

adjusted to about 9 by adding 0.1 - 1 M NaOH. 

- The content of adsorbable organic halogens (AOX) was determined according to DIN 

38409, Part 14, using a Haberkom & Braun AOX-System M 2000 C. 

- Volatile fatty acids (VFA) were analysed at the Department of Microbiology at the 

Swedish University of Agricultural Sciences at Uppsala. Gas chromatography was 
used as described by Örlygsson et a/.(1993). 
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Gas analyses: 

- Gas analyses were performed at the Department of Microbiology at the Swedish 

University of Agricultural Sciences at Uppsala using gas chromatography 

techniques as described by Örlygsson et a/.(1993). 

- For gas volume measurements a polypropylene barrel gas meter was used (Ritter type 
TG3 from Wilhelm Ritter Ltd, Bochum). 
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Properties of acidogenic and methanogenic landfill environments. 

The differences between the landfill environments during acidogen and methanogen 

degradation are caused by the development of different microfloras. The different 

microfloras generate different end-products which influence the landfill environments. 

During acidogen degradation end products such as organic acids and alcohols wi l l give 

the leachate reducing properties and also lower its pH. Moreover, gas is formed, which 

helps maintain reducing conditions since it expels air from the landfill, the main gas 

products being carbon dioxide and hydrogen. Under methanogen degradation methane 

is generated from organic compounds containing one and two carbon atoms, and from 

carbon dioxide and hydrogen. The gas generation is larger than during acidogenic 

conditions and air is kept out of the landfill by outward gas flow. Much of the dissolved 

organic material is degraded, leading to a neutral pH of the leachate and a weaker 

redox buffer in the leachate. The pH permits a considerable solution of carbon dioxide 

in the leachate, which gives a good pH buffer. In this way different landfill 

environments are created by the different microfloras during the different degradation 

states. 

In Figures E.7 and E.8 the development of the different microfloras during acidogenic 

and methanogenic degradation is illustrated by results from MPN assessments of some 

sub populations. The samples were taken from circulating leachate in four model 

experiments (Lagerkvist and Chen 1993). The values presented are average values 

from two models that were kept acidogenic during the whole experimental period (Fig 

E.7) and two models which were steered to methanogenic degradation (Fig. E.8). 

Initially all models developed acidogenic conditions, then air was blown through two of 

the models for a couple of weeks and after about a 100 days methanogenic degradation 

developed in these models. 

The contrast between the acidogenic and methanogenic pairs was most pronounced 

during the later part of the sampling period, the content of living cells being markedly 

higher in the methanogenic models during this period. During acidogenic conditions the 

degradation of organic polymers can only proceed as long as the concentration of end 

products is not too high - after that the environment becomes more and more 

unfavourable for the bacteria and the energy gain from degradation lessens. Because of 

this a high population of living cells cannot be maintained. In the methanogenic 

environment the concentration of acidogenic end products is kept low through methane 

production, and because of this a high population density can be maintained. The 

difference in population density is caused by the inability of the acidogenic culture to 

remove the end products. I f the end products are removed, e.g. through flushing with 

water or through precipitation, a higher population density can be achieved during 

acidogenic conditions. Some results from a study on the anaerobic degradation of fats 

(Kylefors & Lagerkvist 1993), indicate that acidogenic and methanogenic degradation 

can proceed at a similar (high) rate provided that the pH was buffered at about neutral 

values. However, at lower pH values, the acidogenic degradation was much slower. 
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This seems to indicate that the free VFA concentrations especially may be limiting for 

the degradation, and thus limit the living cell population density. 
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Figure E.7 Average values of MPN assessments of the microflora in two acidogenic 

models with leachate circulation. 
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Figure E.8 Average values of MPN assessments of the microflora in two 
methanogenic models with leachate circulation. 

Figures E.7 and E.8 show that the hemi-cellulolytic organisms form a larger fraction 

of the population than the cellulolytic organisms do, both in the acidogenic and the 

methanogenic environments. This is somewhat surprising, since the substrate contains 

more cellulose than hemi-cellulose (see Table E.IB). Another curiosity is the fact that 

methanogens seem to develop in the acidogenic models toward the end of the sampling 

period, simultaneously with an increase in the total population. However, the apparent 

development of a methanogen flora was not reflected in the composition of the gas 

sampled. 
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The development of the different environments (degradation states) may also be 

followed by the concentrations of VFA in the leachate. In Figure E.9 the concentrations 

of 2-6 carbon VFA's are represented as the equivalent COD-concentration. The results 

were obtained from the same model experiments as the MPN-measurements. The small 

concentration increase that occurs before day 150 can be attributed to an addition of 

cellulase at day 120. 
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Figure E .9 The average 2-6 carbon VFA concentrations in the leachates of two 

acidogenic and two methanogenic model experiments. The VFA content 

is represented by the stoichiometric COD-value of the acids. Data from 

Lagerkvist & Chen (1993). 

The different anaerobic populations have a strong impact on their chemical 

environment through their metabolism. Factors such as the total concentration of 

dissolved substances in the leachate and the fraction which consists of organic 

compounds, the pH, and the redox potential are all affected by the activity of the 

microorganisms. The environment induced by the microflora affects abiotic processes 

such as solution and precipitation of different metals. This can be illustrated by the 

leachate data from the test cell facility for TSAAD at Sunderbyn, which are presented 

in Table E.2. In the table five datasets, representing different leachates, have been 

compiled. From the left to the right they are: 

Set A: From the period 14/3/91 - 20/7/91. Data representing acidogenic 

leaching in the test cell at about 10 °C and an apparent saturation of 

degradation products (after 1.8-2.2 years of leachate circulation in 

operation). During this period the leaching quotient of the waste (the 

mass of water initially present in the waste or added to it divided by the 

TS of the waste) was about 1.5 [kg of water per kg of TS of waste]. 

Set M l : 29/1/90 - 9/5/90. Data representing a stable methanogenic degradation of 

the filter material of the methanogenic reactor. No major additions of 

water or leachate were made during the period. The filter was operated 
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in down flow mode and the leaching quotient was about 4. The 
temperature of the filter was about 20 °C. 

SetM2: 1/11/90 - 25/2/91. Data representing a methanogenic degradation 

towards the completion of the degradation of the filter material. During 

the period a series of batch additions of acidogenic leachate was made. 

The filter was operated in up-stream mode at a temperature of about 20 

°C. The leaching quotient was about 10. 

SetM3: 14/3/91 - 20/5/91. Data representing methanogenic conditions with a 

continuous addition of acidogenic leachate from the test cell. The 

leachate addition varied from about 2.1 1/h at the beginning of the 

period to about 4.5 1/h at the end of the period. The temperature of the 

methanogenic filter gradually sank to about 10 °C due to the influence of 

the added leachate. 

Set M4: 21/5/91 - 20/7/91. Data representing methanogenic conditions which are 

gradually over-powered by the continuous addition of about 9.4 1 of 

acidogenic leachate/h. 

Set A leachates were added to the methanogenic filter and the corresponding outflow 

from the filter is represented by sets M3 and M4. These three leachates are therefore 

directly comparable. The results presented in Table E.2 are straight average values of 

the data obtained during the respective periods indicated above, and they have not been 

weighted with regard to time, flow or other factors. The sampling frequency varied, 

e.g. i t was much higher during the batch additions (reflected in data-set M2) of 

acidogenic leachate to the methanogenic filter. Because of this the results tend to 

somewhat understate the differences between acidogenic and methanogenic conditions. 

Characteristic of the acidogenic condition (when leachate is circulated) is the initial 

continuous increase of virtually all analysed leachate components. After about two 

years this concentration increase levels off and a more or less constant leachate 

composition is estabhshed. The leachate quality is then presumably dictated mainly by 

the leaching quotient and some process inhibition. 

For the methanogenic environment, the development of the leachate composition is 

more complex. For components such as organic acids, phosphorus and many metals, 

methanogenic conditions lead to a strong reduction of the leachate concentrations in 

comparison with acidogenic conditions. The reduction is caused by degradation or 

fixation of these compounds. For other leachate components such as nitrogen, 

potassium, sodium and chlorine, the development of methanogenic conditions has a 

negligible influence on the mobilisation and the leachate concentrations. These 

tendencies can be observed when comparing the datasets of Table E.2. In spite of the 

fact that all the methanogenic leachate datasets, in particular sets M2 and M4, are 

averages of results which contain some samples that were influenced by acidogenic 

conditions, the differences from the acidogenic leachate is quite obvious. 
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Table E.2 Average leachate composition data from acidogenic and methanogenic 

degradation at the landfill test cell facility at the S. Sunderbyn landfill 

near Luleå. 

Acidogen Methanogen 

Analyte Unit Set A Set M l Set M2 Set M3 Set M4 

Ca mg/1 1176 364 234 312 970 

Cd ug/1 16.2 0.23 1.62 0.13 0.40 

C r Hg/1 409 96.1 39.9 104.4 270.3 

Fe mg/1 157 57.7 45.2 32.5 91.3 

K mg/1 805 568 237 716 880 

Mg mg/1 173 90.4 49.7 147.9 192.2 

Mn mg/1 16.4 6.83 3.76 3.59 12.99 

N mg/1 895 486 252 1039 770 

Ni M-g/1 291 23.8 16.0 45.2 15.7 

P mg/1 25.1 4.39 4.20 4.55 13.95 

Pb Hg/1 8.5 2.8 8.8 0.7 11.7 

S mg/1 179.8 15.6 4.8 10.7 85.3 

Zn mg/1 13.73 0.31 0.10 0.10 0.19 

A O X mg/1 0.95 0.61 0.30 0.63 0.79 

B O D 7 g/1 20.12 1.69 1.55 3.05 14.52 

C O D g/1 31.48 3.69 2.77 5.83 22.19 

Cond. S/m 1.41 0.88 0.60 1.08 1.40 

pH - 5.6 7.3 6.7 7.2 6.8 

Temp. °C ca 10 27.0 22.5 10.7 13.9 

T O C g/1 9.70 0.66 0.80 1.67 6.68 

T S g/1 20.9 7.6 4.5 7.3 15.4 

V F A c o D g/1 24.1 0.10 2.88 2.50 16.07 

V F A x O C g/1 7.54 0.03 0.91 0.83 4.96 

v s 15.4 4.9 3.2 4.8 10.5 

I f leachate A is compared with M l or M2, the differences are sometimes more evident, 

but direct comparisons between these datasets are not possible since the leaching 

quotient differs markedly. Since different compounds have different mobilisation rates, 

a variation of the leachate composition which is independent of the degradation state 

w i l l also occur. This fact can be illuminated by the much lower concentrations of 

potassium and nitrogen in the methanogenic leachates, M l and M2, in comparison with 

the acidogenic leachate A. The mobilisation of these compounds does not differ much 

between acidogenic or methanogenic degradation, but the dataset M l corresponds to a 

leaching quotient of about 4 and M2 corresponds to a quotient of about 10, whereas the 

acidogenic leachate occurs at a leaching quotient of about 1.5. In a normal Swedish 

landfill the range of difference between these leaching quotients would correspond to 

about a 20 year period in leaching time. 
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For the leachates M3 and M4, a direct comparison with leachate A is possible and it 
yields information regarding the effect of the different degradation states, since during 

the periods when the data were generated, the pore volume of the methanogenic filter 

was changed several times by the addition of leachate from the test cell. The impact of 

the filter bed material on the leachate composition was phased out by the leachate 

addition. This can again be observed by comparing the potassium and nitrogen 

concentrations of the leachates. 

The stability of the acidogenic degradation state. 

In order to gain the potential advantage of reduced methane emissions from landfills, 

the acidogenic degradation state must be maintained during the time when most of the 

degradation of the landfilled waste occurs. 

From the results of the performed model and field experiments it seems that the 

acidogenic degradation state can be maintained as long as the waste has a noticeable 

remaining reducing capacity. Measured by time, over 1000 days of stable acidogenic 

degradation have been observed in model experiments, and the field test cell was still 

acidogenic after more than six years of operation (data from the first three years of 

which are discussed here). The factors which can be anticipated to pose the greatest 

threat to the stability of the acidogenic degradation stage when applying TSAAD in 

field conditions are: 

- Air intrusion and accompanying oxidation of organic material and pH elevation. 

- Temperature elevation, which enhances the development of the microflora in general. 

- Exhaustion of the hydrolysis capacity. 

- Infestation of the acidogenic step by methanogens from the methanogenic step. 

Aeration. 

The experimental results show that a period of aeration is an efficient method to 

establish a methanogenic degradation state in MSW. The same observation has also been 

made by Damiecki (1987) and Spendlin (1991). This may seem somewhat strange, since 

oxygen is toxic to methanogens (which lack the enzymes that protect aerobic organisms 

from oxygen), but a simple explanation may be offered. The solid waste contains 

anaerobic micro-environments where the methanogens can develop even during the 

aeration. After the aeration an environment compatible with the swift development of 

a methanogenic microflora has been created: the pH is neutral, the temperature is 

higher, and the concentration of free VFA is lower than in acidogenic conditions. 

Because of this, aeration must be viewed as a potential threat to the stability of 

acidogenic conditions. 
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The field study at the S. Sunderbyn landfill has shown that this problem can be 
overcome. The test cell corresponds to the top layer of a landfill, having only about 3 

metres of waste f i l l ing under the cover. Compared with regular Swedish landfill 

practices at average size landfills, waste was placed with a relatively low density, i.e. 

much air was landfilled per waste weight, and with httle crushing of the wastes. These 

conditions all favour a relatively large air contact. At the same time the design is 

unfavourable for the development of an intensive acidogenic process, mainly because of 

the relatively slow wetting that wi l l result from the combination of large pore volume 

and largely intact waste parcels (usually plastic bags). 

During the first two months after waste placement, a temperature increase up to about 

25 °C could be observed. Since the air temperature during the three week fi l l ing period 

developed from a few degrees above 0 °C to about -10 CC towards the end of the 

filhng, the temperature increase indicates a fairly intense aerobic degradation in the test 

cell. Gas samples were taken at the bottom of the waste layer and the analytical results 

are shown in Figure E.5. It can be noted that oxygen was present during most of the 

first 1000 days, although in reduced concentrations in comparison with the atmosphere. 

u T 1 1 » q • • mm mm • i • i r 1 1 1 

88-12-31 89-12-31 90-12-31 91-12-31 
Time [year-month-day] 

Figure E.5 Gas concentrations at the bottom of the test cell. 

Also nitrogen was present in concentrations lower than those in the atmosphere, which 

indicates a net gas production and flushing out of air from the test cell. In spite of the 

presence of air it can be concluded from the high concentrations of CO2 and H2 that a 

stable acidogenic degradation has been established. Only on one occasion (during the 

summer of 1990) was a methane concentration observed that was higher than a fraction 

of one per cent. After this observation additional water was added to the test cell and 

the final cover layer (of soil) was put on. Increased concentrations of both CO2 and H2 
were observed after these measures were taken. 
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Temperature 

In general microorganisms have temperature optima that are more or less pronounced. 

This could also be the case for physiologic groups to some extent, while different 

enzymes may be limiting the degradation. The studies undertaken included a 

temperature range from 5 to 30 °C, but no systematic variation of the temperature was 

undertaken for the purpose of observing the effect of the temperature on the 

establishment of the acidogenic and methanogenic degradation states. Should the 

methanogens be more disfavoured by lower temperatures than the acidogenic 

microflora, this could be a contributing factor to the stable acidogenic conditions 

observed in the test cell. In reverse it would be more difficult to estabhsh TSAAD in a 

warmer climate. 

A seasonal temperature variation has been observed in the test cell, which is illustrated 

by a selection of temperature gradients shown in Figure E.6. The data shown cover the 

period after the initial heating period following the aerobic degradation but before the 

apphcation of the final top cover layer. The variations were smaller after this period. 

Leachate circulation was started in April 1989. 
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Figure E . 6 Temperature gradients in the test cell during the first year after the 

aerobic phase. The left part of the figure shows measurements from the 

leach part of the cell and the right part shows data from the control part. 

In the upper part of the waste, the temperature varied between 0 to 25 °C during the 

period shown in Figure E.6. The normal temperature of Swedish landfills during 

methanogenic or mixed anaerobic degradation can be found in this temperature range. 

Because of this, it may be concluded that the temperature level by itself does not 

prevent the development of a methanogenic microflora in the test cell. 

The acidogenic laboratory studies which were performed at 30 °C have not proven to 

be less stable than the ones performed at lower temperatures, although the risk of such 
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instability must be judged to be much lower for the model experiments where the 
leachates wi l l tend to be more concentrated than at field trials. However, judging from 

the evidence at hand, the temperature factor does not seem to be limiting for the 

apphcation of TSAAD in warmer parts of Sweden. 

Exhaustion of the hydrolysis capacity. 

The field experiments were not brought to the point where the availability of easily 

hydrolysed polymers put a limit on the possible concentration of organic compounds in 

the leachate. During the observed period, only a few per cent of the organic content of 

the cell was mobilised. Therefore it remains to be seen i f the air intrusion to the cell 

that continuously occurs wi l l be enough to give the pH elevation needed for the 

establishment of methanogenic conditions. This can probably only take place when the 

VFA concentration of the leachate is much lower than that observed. 

The relative mobilisation rate of nitrogen compared with that of carbon may induce 

another barrier for a population shift, since the development of a new microflora wil l 

mean a high nitrogen demand for cell production. Comparing the waste composition 

data in Table E.IB with the leachate composition data of Table E.2 (set A), it is evident 

that the nitrogen has a much higher mobilisation rate than carbon. The observed 

COD/TOC ratio of leachate A is about 3.2, which is close to what can be expected from 

protein degradation (and higher than what would result from cellulose degradation). 

This suggests that a considerable share of the material, which does degrade during the 

first years, is protein. 

Results f rom a more complete acidogenic leaching were obtained f rom model 

experiments. One example from the flow through model experiments (Figure E.2), 

which are dealt with in Section 2.3, wil l be used to illustrate the findings. In the L l 

experiment the waste was exposed to a leaching quotient of up to about 88, i.e. totally 

88 kg of aerated tap water were added per kg of dry solids in the original waste 

sample. The experimental variation included a period when no water was added, when 

the material was allowed to drain freely and a passive aeration occurred. In spite of this 

acidogenic conditions were maintained to the end of the experiment. The experimental 

variation contained four phases: 

- Phase 1: Continuous water addition at a rate of 0.68 kg of water/kg of TS & day 

for 116 days. 

- Phase 2: No water addition and free draining for 44 days. 

- Phase 3: Batch water additions once per week at a rate of 0.05 kg of water/kg of 

TS & day during 116 days. The addition corresponds to a high but 

"normal" Swedish leachate generation (0.34 m/year). 

- Phase 4: Continuous water addition at a rate of 0.34 kg of water/kg of TS & day 
for 25 days. 
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During the experiment about a third of the waste material in the model was mobilised 
(34 % of the COD, 35 % of the TS and 36 % of the original VS). The development of 

the pH and the electrical conductivity of the leachate during the experiment is shown in 

Figure E.7. 
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Figure E.7 Electrical conductivity and pH in the leachate from model experiment 

L l . Different hydraulic loading was applied during the different phases. 

During the first experimental phase, the electrical conductivity of the leachate was 

lowered to a level approaching that of the added water. Simultaneously the pH sank 

about one order of magnitude and stabilized at around 4.5. About 90 % of the total 

mobilisation occurred during this experimental phase. No tendency of exhaustion of 

the hydrolysis or the acidogenic degradation could be observed. During phase 2 the 

influence of aeration could be noticed by the elevation of the pH. Due to the 

discontinuation of water addition, the available pore water was less dilute as can be 

noticed by the rising electrical conductivity. Towards the end of the phase the pH level 

of the draining leachate was very compatible with the development of a methanogenic 

microflora. During the third phase, the pH was soon restored to a lower level, only 0.5 

pH-units above that of phase 1, and the acidogenic conditions were maintained. The 

small water addition was not sufficient to affect any lowered level of conductivity in 

comparison with the aerated phase 2. The increased water addition of phase 4 resulted 

in a dilution of the leachate and a lowering of the pH towards the level of phase 1. 

With the exception of phase 2 the leachate TS had an almost constant relation to the 

electrical conductivity, which indicates a similar leachate composition and a similar 

degradation state. 

The results show that it is possible to vary the mobilisation through leaching within a 

wide interval. They also show that a major part of the leachable material can be 

mobilised without exhausting the acidogenic degradation state. 
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Inoculation by returning leachate from step 2 to step 1. 

When implementing TSAAD in ful l scale at landfills, a recycling of leachate from the 

methanogenic step to the acidogenic step wi l l probably be necessary. I f not, the amount 

of wastewater that needs to be treated wi l l be very high during periods when much 

methane is produced. Based on results from the test cell facility, one would expect a 

methane production of about 10 kg of C H V m 3 of leachate brought from step 1 to step 

2. About 200 m 3/day or 2 1/s of leachate is needed to obtain an effect of 1 MW. To 

avoid having to treat such large leachate volumes a recycle is needed, and while 

returning leachate from step 2 to step 1 an inoculation of the acidogenic step with 

methanogenic bacteria w i l l follow. This threat to the stability of step 1 may be 

diminished i f the concentration of viable methanogens in the returned leachate can be 

kept down. 

Only a few methods can be used to reduce the risk of infestation of the acidogenic step 

by methanogenic bacteria. The methanogenic leachate can be filtrated or aerated before 

it is added to the acidogenic part of the landfill . Another method is to keep a 

temperature difference between the acidogenic step one and the methanogenic step. 

Aeration is a natural choice, i f the acidogenic step is to be used simultaneously as a 

denitrification step in the leachate treatment. This method was chosen when designing 

the treatment system for source-grouped organic wastes at Borås for this reason 

(Assarsson et al. 1994). 

A temperature difference between step 1 and 2 may have a positive effect assuming that 

it is possible to obtain a methanogenic flora which is so strongly adapted to a certain 

temperature range that it cannot establish itself at the (deviating) temperature of the 

acidogenic stage. A fairly large temperature contrast is probably needed. In order to 

stimulate the development of such a specialised methanogenic flora, a very 

temperature-stable operation of step 2 is probably another prerequisite. A few results 

are available from experiments using a temperature difference between the two 

anaerobic treatment steps. The technique was used at some batch experiments during 

the winter of 1991-92 at Bjornhyttan's waste treatment facility at Ludvika in southern 

Sweden (Hagelberg et al. 1995). The substrate was a mechanically separated organic 

MSW-fraction and the size of each batch was about 100 tonnes. The waste was put out 

on the compost yard of the facility in a 1.3 m thick bed surrounded by concrete walls 

and covered by a plastic liner. The temperature of the leach bed was strongly 

influenced by the ambient air temperature and ranged between 15-25 °C during the 

experiments. An existing biofilter (about 100 m 3 large), which was operated at a 

temperature of between 30 and 35 °C, was used as the second treatment step. Over a 

100 day leaching time, about 20 m 3 of leachate/tonne of TS in the leach bed were 

returned from step 2 to step 1 (i.e. a leaching quotient of about 20 was employed). 

About 80 m 3 of methane were recovered in step 2 per tonne of TS in the leach bed, and 

some local methane production also occurred in the leach bed itself. However, the 

methane formation in the leach bed did not occur to the extent that it affected any pH 
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change in the leachate from step 1. This seems to indicate that a temperature contrast 
of about 15 °C may reduce the inoculation effect of the leachate recycle. 

Control of methane formation. 

A fundamental limitation for the intensity of methane formation is the rate of leaching 

in the acidogenic step. Through the field experiments it has not yet been possible to 

establish any relation between the hydraulic loading and the leaching rate. Batch 

additions of up to 300 mm (300 Um2) of tap water over the surface of the leach cell 

have only resulted in marginal concentration variations. Larger effects on the leaching 

rates have been observed in model experiments (Figure E.8). Linearly depending on 

the hydraulic loading a leaching rate of up to about 45 % of TS/year has been observed. 

Considering the practical limitations, the possible variations of the hydraulic load in the 

field can probably not be extended to the whole range used in the model experiments, 

and one can also hardly expect to actualize such high leaching rates in landfill 

environments. However, it can be concluded that the acidogenic degradation in itself 

wi l l not limit the mobilisation before the management of large leachate flows causes 

practical limitations. 

The methanogenic step may also limit the total recoverable gas yield. Size is an 

important aspect to consider when providing for the necessary flexibility of the 

treatment system. Step two can cause problems at either side of the size range; a second 

step that is too small may be over-loaded, and one that is too large may be expensive, 

and difficult with regard to methane capture. The reactor volume restrictions for in 

situ TSAAD-treatment of landfilled waste are probably of a transient nature since an 

exhausted leach cell may very well be used as a methanogenic stage. There should only 

be a volume limitation at the start of a landfill operation. At the test cell facility, the 

methanogenic step was exposed to large loading variations, resulting in the different 

leachates shown in Table E.2. The methanogenic step functioned well at a load of about 

2 kg of COD/m 3 and day at 10 °C. For a landfill with 1 M m 3 of waste where one per 

cent of the landfill is used for the second treatment step, the load of COD would 

correspond to a methane production of about 2.5 M N m 3 per year. This corresponds to 

a continuous effect of about 3 MW. This represents a methane production which is 

comparable in size with what is recovered today from many Swedish landfill gas plants; 

but recovering the gas from a volume of 10 000 m 3 should be easier and more efficient 

than collecting it from the entire landfill. 

The endurance of the second step was also tested at a temperature of about 20 °C 

through three batch loads. Additions corresponding to 2.5, 5 and 10 kg of COD per m 3 

of reactor volume were made. The resulting gas generation and the pH of circulating 

leachate are shown in Figure E.8. A l l additions resulted in an initial pH-drop, and after 

the two largest additions the pH sank to a level which may be harmful for methanogenic 

bacteria. However, the pH level recovered to a neutral level within a week after each 

addition, and the fastest recovery occurred after the largest batch addition. A l l 

additions resulted in an almost stoichiometric gas yield, calculated from the added COD 
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(1 kg of COD = 350 1 of methane), and the specific gas yield was somewhat higher at 

the lower doses, probably because of a remaining gas generation from the degrading 

filter material. 

0 

90-11 90-12-18 91-01-15 

Time [year-month-day] 

Figure E.8 Specific cumulative gas yield and pH in the circulating leachate of the 

methanogenic step at three batch additions of acidogenic leachate. 

From these observations it can be concluded that the capacity and the stability of the 

methanogenic step are unlikely to cause a capacity limitation in a full-scale application 

of TSAAD, not even at fairly low temperatures. Only a minor part of a landfill needs 

to be used for the second step. 

Also the quality of the collected gas may be controlled to some extent through the 

application of TSAAD. At the test cell facility, the methane content of the collected gas 

was usually about 70-80 vol.-% and the CH4/C02-quotient was between 2-3. Since the 

gas generated cannot have such a composition (that would have required a much higher 

COD/TOC-quotient of the substrate) the high methane content is caused mainly by 

carbon dioxide separation that occurs because of the two-step design. The CH4/CO2-
quotient of the generated gas can easily be estimated from the composition of the 

substrate through: 

CH4 = 8 1 

C 0 2 8-l,5(COD/TOC) 

Following the composition of leachate A (Table E.2) the quotient should be about 1.5, 

i.e. the highest possible methane concentration would be about 60 %. The enrichment 

is caused by CO2 stripping in the leach cell and the circulation well of the methanogenic 

reactor and absorption in the leachate of the second step. Depending on the design and 

operation of the second step one can arrive at different carbon dioxide losses, and by 
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fairly simple measures it should be possible to reach higher methane concentrations 

than those of more than 80 % which have been recorded at the test cell facility. If , for 

example, the landfill gas is to be used for engine fuel, TSAAD can contribute to the 
fuel upgrading. 

Redistribution of hazardous elements. 

One of the fundamental advantages of the spatial division of the anaerobic degradation 

of landfilled waste is the redistribution of hazardous compounds. That such a 

redistribution occurs is evident from the leachate data shown in Table E.2. The results 

from the solid sample analyses which are summarised in Tables 3.5, 3.6 and 3.7 give a 

similar indication. The ash content rises in the landfilled waste at the same time as some 

elements are mobilised. From the solid sample analysis the leaching of Cu, Mn, P, Pb 

and Zn seems to be most pronounced. 

When the acidogenic leachate is brought to the methanogenic step and the organic 

leachate components are largely consumed, several hazardous elements are also 

separated from the leachate. For some of the hazardous elements a reduction of the 

leachate content of up to two orders of magnitude has been observed. The 

concentrations in the leachate leaving the methanogenic step are for several elements on 

the same level as drinking water standards. This also conforms with the usual 

observation that hazardous element concentrations in Swedish landfill leachates are 

normally low. Most landfills are obviously dominated by methanogenic processes and 

this is reflected by the leachate quality. From this it follows that, based on the available 

emission data, the half-lives of these elements in regular landfills are usually very long 

(see Table 1.4). It is often assumed that the retention of hazardous elements in landfills 

is caused by the formation of sulphide complexes. I f this was true, then the leachate 

concentrations of chrome, which normally do not occur in sulphide complexes, should 

be less retained than zinc, which has at least two common sulphur complexes. In 

Figures E.9, E.10 and E . l l results from analyses of leachates from the test cell facility 

regarding chrome, zinc and sulphur concentrations are shown. The results f rom 

analyses of the step 2 leachate can roughly be divided into three periods; a/ 

development of methanogenic conditions and intensive degradation of the filter material 

(until the spring of 1990), b/ a stable and less intense methanogenic degradation of the 

filter material with some batch additions of acidogenic leachate (1990 and the spring of 

1991), and c/ a gradual acidification of the filter caused by continuous and increasing 

additions of acidogenic leachate (from the spring of 1991). Concentrations in the step 1 

leachate are shown by empty markers, and filled markers indicate observations from 

the step 2 leachate. For all three elements a very clear concentration reduction occurs 

during stable methanogenic conditions. It can be concluded that sulphide complex 

formation alone cannot explain the retention of hazardous elements in landfills, and it 

may perhaps not even be the most important retention mechanism. 
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Figure E.9 Observed concentrations of chrome in the leachates from the test cell 

facility. LC = Leach cell, RC= methanogenic biofilter. 
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Figure E.10 Observed concentrations of zinc in the leachates from the test cell 

facility. LC = Leach cell, RC= methanogenic biofilter. 
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Figure E . l l Observed concentrations of sulphur in the leachates from the test cell 

facility. LC = Leach cell, RC= methanogenic biofilter. 
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In order to illuminate further the mechanisms behind the observed retention of 
hazardous elements, a redox sequence leaching test was performed on material sampled 

from the methanogenic filter. The sample was taken in August 1991, i.e. after the 

acidogenic breakthrough, but after a period of discontinued leachate feed. The redox 

sequence leaching was performed in six steps, during which the sample was exposed to 

more aggressive solutions in each step. This leaching procedure generates a stepwise 

mobilisation of elements in an order determined by their bonding strengths. A 

qualitative classification of the type of compounds mobilised in each leaching step is 

shown in Table E.3 (see also Section 3.4.3.4). 

Table E.3 Qualitative grouping of metal bonding strengths mobilised in the redox 

leaching test (after Calmano 1983). 

leaching step fraction 

I exchangeable cations 

I I carbonates 

I I I easily reducible phase (Mn oxide, amorphous Fe-oxide) 

IV moderately reducible phase (amorf. + low crystallized Fe-oxide) 

V metals bound to organics and sulphide 

V I residual fraction (the sample matrix) 

Generally the hazardous elements tended to appear in the fractions of higher bonding 

strengths, above all in fraction IV. One element that deviated much from this pattern 

was manganese, which was mainly recovered in leaching step I I . A l , P and Zn were 

almost exclusively found in fraction IV. Sulphur was found in its highest concentration 

in the leachate of step V. Elements like Co, Fe, Mn and Zn, which are often found in 

nature as sulphides, were not recovered in their highest concentration in step V. Ni , 

which also occurs naturally in sulphide complexes, was recovered in similar 

concentrations in fractions I I I and V. However, Cd, Cu and Pb were clearly enriched in 

fraction V. Regarding the relative concentration of these elements in comparison with 

the total amount of each element, their distribution conforms to the respective strength 

of their sulphur complexes. Both CuS and sulphides of Cd, N i and Pb have a stronger 

bond than corresponding complexes of Fe, Mn and Zn (Mn has the least stable sulphide 

complexes of these metals). Thus the distribution may develop from a competition over 

available sulphur, which may then be limiting for the total retention of these elements. 

The results of the redox leaching test confirm that only a minor share of the reduction 

of metal concentrations in the leachate occurring in the methanogenic step of TSAAD 

can be explained by sulphide formation, even i f i t is an important process for some 

elements. This also indicates that adding sulphur-rich waste may improve the metal 

retention. 

Iron and aluminium are totally dominating metals in fraction IV, and one can guess that 

the precipitation of these elements may also have influenced the precipitation of other 

metals, e.g. through surface adsorption or by the formation of metal-metal complexes. 
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In conclusion it can be stated that a redistribution of hazardous elements is caused by 
using TSAAD to treat landfilled waste. Thus TSAAD is a tool which can be used to 

lower the concentrations of hazardous elements in waste, a capacity which is beneficial 

both i f the residual waste is to be recovered and i f it is to remain in the landfill. 

Conclusions. 

The experiences gained in laboratory and field investigations confirm that the 

degradation of landfilled MSW can be controlled through the establishment of different 

degradation states, and that the following benefits can be gained from performing the 

anaerobic degradation in two steps: 

- Methane losses to the atmosphere can be gready reduced. 

- Methane formation can be controlled with respect to when and where it occurs and its 

intensity. 

- Hazardous elements may be removed from the waste matrix (step 1). 

- Several hazardous elements may be concentrated in the methanogenic step (step 2). 

In addition to these advantages, one can also note that TSAAD can be an integral part of 

local leachate and gas treatment facilities, which are today being established at more 

and more landfill sites. 

The fact that the observed retention of hazardous elements in the methanogenic step 

could only be partly correlated to sulphide formation underlines the need for further 

characterisation of MSW and other wastes landfilled at municipal landfills today. It is 

likely that a controlled mixture of different wastes may have a beneficial effect, both 

for the degradation processes and the metal retention mechanisms. 

Continued study of TSAAD 

The studies undertaken have shown that a two-step anaerobic degradation is a possible 

treatment technique for landfilled MSW. The final evaluation of TSAAD can only come 

through the practical testing of full-scale implementation. This has not yet been 

accomplished, but some work has aheady been carried out that broadens the experience 

base of the method. 

- At Ludvika, pilot scale tests of TSAAD have been performed on a so-called wet 

fraction, mechanically separated from MSW. The waste was leached acidogenically in 

a 200 m 3 leach bed. A series of 100 tonne batches was treated. The results indicate that 

the process functions well, but many practical problems were identified. In particular 

the material handling caused difficulties in the pilot plant. A special leach bed reactor 

with mechanised loading and emptying needs to be developed. Also the solutions used 
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for covering and insulating the leach bed were not good enough. This study was 
performed by the Landfill Group of LuTH (LG) in co-operation with Ludvika City, 

Bioenergi Miljöteknik AB and Vattenfall Research AB. 

- At Borås' new landfill Sobacken, the treatment of an organic MSW fraction that has 

been source-grouped is being investigated. Sweden's first full-scale TSAAD treatment 

plant for source-grouped municipal organic wastes was inaugurated in January 1995 at 

Sobacken. The plant is designed to treat 8 ktonne per year. (Assarsson et al 1994). A 

special evaluation programme performed by LG and Borås City is being carried out 

and wi l l be reported in 1997. 

- TSAAD has also been used in model experiments on a number of industrial wastes 

from the industrial companies Granges MetaU, Akzo-Nobel and SCA at Sundsvall. The 

aim has been to mobilise and degrade hazardous compounds in order to reduce the 

long-term pollution potential of the wastes. For some of the materials the results are 

promising, and, i f following pilot scale tests confirm the results, a full-scale 

implementation may follow at the new landfill for industrial wastes that the companies 

are establishing jointly. This w i l l then be a landfill for industrial wastes with an 

integrated active waste stabilization. The studies are performed by LG in co-operation 

with the named companies, their subsidiary, GANSCA Deponi AB, and Gotthard 

Nilsson AB. 

New research questions 

The experiences gained also make it possible to identify areas where more research is 

needed. A selection of three themes for further study in connection with TSAAD wi l l 

briefly be presented in this section. 

Analytical methods for leachate characterisation. 

During the investigations reported in Chapters 2 and 3, many difficulties have been 

encountered when applying to leachates analytical methods that are standard methods 

for municipal wastewaters. Some analyses have systematically given too high or too 

low results for some types of samples, while the reproducibility of other analyses has 

been low. One question is whether new types of analytical methods are needed for 

leachate analyses or i f an adaptation of the wastewater methods is sufficient. In 

particular the analyses describing the organic content of leachates may give results 

which are difficult to interpret. The argument is exemplified by Figures E.12 and E.l3, 

which show some results from four model experiments (Lagerkvist and Chen 1993) 

where two models develop from acidogenic to methanogenic conditions during the 

period covered by the figures and the other two remain acidogenic. 

From Figure E.12 it is apparent that the development of methanogenic conditions can 

be much more clearly seen by the scaling of the variables describing the organic 

content of the leachate to TS than by comparing the variables themselves (which is a 

usual method to describe this development). This is true provided that the TS is 
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analysed according to the modified method described where the sample pH is set to 9 

before drying. The method works, but is somewhat tricky, which is probably the 

reason why it has not been used much in other laboratories than ours. The need to 

develop a simple and reliable measure for TS of leachates therefore remains. 

0,6 i 

0,5 J 
0,4 

0,3 

0,2 -I 

0,1 

0,0 

TOC/COD 

8 
m 

o 
A 

O 

100 150 200 250 

Time [days] 

A 

300 

TOC/TS 

0,6 -

0,5 -

o ° Å 
A 

0,4 - X 
A * A 

0,3 - • 
0,2 • 

0,1 -

0,0 - " " I  

é * 

100 150 200 250 

Time [days] 

A 
o 

300 

BOD7/COD 

1,4 -> 

1,2 

1,0 

0,8 

0,6 

0,4 -

0,2 • 

0,0 

& 
A 

O 

100 150 200 250 

Time [days] 

300 

1,4 

1,2 -

1,0 -

0,8 -

0,6 

0,4 

0,2 

0,0 

BOD7/TS 

o 
A 

A 
O 

A 
O 

* 1 

100 150 200 250 

Time [days] 

300 

Figure E.12 Comparison of some results of leachate analyses. During the period 

shown a development from acidogenic to methanogenic conditions 

occurs in the models from which the results have been shown with filled 

markers, the empty markers show results from acidogenic leachates. 

Another example of an analytical problem is exaggeration of TOC-concentrations in 

methanogenic leachates (Fig. E.12 and E.13). This problem is probably common and 

can be one reason why the COD/TOC values of some pubhshed leachate data are clearly 

out of the possible range. The problem may be caused by the fact that some analytical 

procedures are not designed for the strong carbonate buffer systems of leachates and 

the error could then be avoided easily by using a modified sample pre-treatment. It is 
surprising that no advice to that effect or even a mention of the problem can be found 
in the well-distributed literature. 
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In Figure E.l3 it is also shown how the transition to methanogenic conditions can give 

rise to a considerably increased scattering of some analytical results. With just a few 

samples analysed the great variations may give quite misleading impressions regarding 

the trends of the leachate composition. 
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Figure E.13 Comparison of some results of leachate analyses. During the period 

shown a development from acidogenic to methanogenic conditions 

occurs in the models from which the results have been shown with 

f i l led markers, the empty markers show results f rom acidogenic 

leachates. 

Also COD-analyses of methanogenic leachates can often be found to give exaggerated 

results, provided that this method is expected to reflect the content of organic material 

in the leachates. For acidogenic leachates the opposite effect may be more common. As 

for the TOC-analyses the problems of COD analyses seem to be Httle noted, and one 

may even find published results indicating that the VFA content of a leachate is higher 

than the COD content of the same leachate! The need to clarify what is and what is not 

accounted for by a COD-analysis is evident. 

Limitations of acidogenic degradation. 

During all discussed experiments when leachate circulation was used, the acidogenic 

degradation resulted in the development of a concentration plateau in the circulated 

leachates. In Figure E.14 some results from TS-analyses on the test cell leachate are 

shown. The concentration trend resembles a logarithmic function of time. 

Similar trends were observed for both TS and many other variables in all experiments 

where the amount of water stored in the wastes was large in comparison with the 
formation of new leachate. 

The calculated concentration of TS after four years (the Une in Figure E.14) is about 

the same as the concentration measured in the acidogenic model experiments (with 

leachate circulation) discussed in Chapter 2. In the model experiments the "saturation" 
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developed about four times faster than in the field experiment. Incidentally this is in 

accordance with the famous observations of Arrhenius and van't Hoff, regarding the 

temperature dependence of chemical reactions. The temperature was about 10 °C in the 

field test and 25-30°C in the model experiments. 
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Figure E.14 TS-concentration of the leachate from the acidogenic test cell during the 

period before the start of continuous leachate withdrawal. The line 

represents a logarithmic regression of the data presented with round 

markers. 

The question is what determines the level at which the degradation process is to level 

of f at. Can the pH, the hydrogen pressure, the salinity or some other aspect of the 

leachate quality be hindering further concentration build-up? Is it the biological or 

chemical/physical processes that are most important ? With a better knowledge of the 

limiting factors for acidogenic degradation it may be possible to increase the control of 

the degradation. 

The mobility of metals. 

The data from the test cell facility suggest that in contradiction to almost all other 

hazardous elements, copper occurs in similar concentrations both in acidogenic and 

methanogenic leachates. Some results even suggest a mobilisation of copper from the 

methanogenic filter. Since copper forms complexes with sulphur and is accumulated in 

anaerobic sediments, these results are surprising. One easily suspects that some error 

may have occurred during sampling, sample handling or analysis, or that a systematic 

contamination may have taken place during the experiments. Most of the observed 

copper concentrations lie close to the detection limit of the analysis, which makes 

analysis errors more plausible. However, similar results have been obtained from model 

experiments where the copper concentrations in the leachates have been much higher. 

Because of this there seems to exist at least one other factor that contributes to the 

results and is independent of the method of measurement. An alternative explanation 

could be that the copper is especially susceptible to oxidation during the experimental 
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conditions and that a remobilisation can occur i f the leachate contacts air. At any rate 
this can only happen i f the redox buffer of the leachate is relatively weak. Some 

indication that this can be the case was obtained during one model experiment. In this 

study the methanogenic degradation of the sample material was almost totally completed 

when gas leaks occurred in two models. Average relative concentrations of copper, zinc 

and phosphorus from the two model experiments are shown in Figure E.15. The air 

intrusion in the models occurred between days 500 and 578. It can be observed that the 

copper concentrations vary with the suspected air contact, much more than zinc does. 

Phosphorus also varies sharply, which may point to a pH-change occurring 

simultaneously. This phenomenon indicates the need for a better understanding of the 

mobilisation and retention processes occurring in landfills. 

Time [days] 

Figure E.15 The concentration of copper, zinc and phosphorus in leachate from 

methanogenic leachate. Data f rom Lagerkvist et al. (1994). The 

concentrations are scaled against the largest observed concentration for 

each element. No results of copper analysis above the detection limit 

were observed from day 250 to day 470. 
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1. I N T R O D U K T I O N 

1.1. Avfallsupplag 

Här redovisas sammanfattande några konklusioner beträffande avfallsupplags funktion 

och forskningen om upplag. Framställningen baseras i huvudsak på tidigare redovisade 

litteraturstudier (Lagerkvist 1986a; Lagerkvist 1986b) rörande forskningsfronten inom 

upplagsteknik. 

1.1.1 Upplag förr och nu 

Avfallsbildning är en konsekvens av mänsklig aktivitet. Från den tid då människan levde 

nomadiskt och från de tidigaste jordbrukande kulturerna finns knappt något avfall beva

rat. I Sverige finns de s k skärvstenshögama vid och kring Mälaren (från yngre svensk 

bronsålder, runt 1000 år f.k.), vilka kan antas ha fungerat som "soptippar" invid boplat

ser/eldar som använts under längre tid. Högarna består av stenskärvor från kokstenar 

och härdar, uppblandade med annat avfall som sot, aska och matrester. Vissa högar 

verkar ha bildats under en härd som använts länge och andra verkar vara uppkastade 

vid sidan av en boplats. Somliga högar verkar dessutom ha fungerat även som gravar 

(Hyenestrand 1967). 

I och med handelns och städemas framväxt, koncentrerades avfallsbildningen: Därmed 

uppstod de första avfallsdepositionerna av större mäktighet. Fokuseringen av varuflö

dena vid de tidiga städerna verkar inte ha lett fram t i l l någon mera organiserad avfalls

hantering, utan avfallet hopades i och kring bostäder, fyllde ut sankmarker och gropar 

etc. Ett välbekant svenskt exempel är den s.k. svartjorden på Björkön i Mälaren där 

Birka låg. Birka var en handelstad, som under sin blomstringstid på åtta- och niohun

dratalen uppskattas ha haft en befolkning om ca 2000 personer. Över en yta om ca 6 ha 

utbreder sig ett 1 - 2,5 meter tjockt kulturlager, svartjorden, där den ursprungliga jor

den blandats med aska, kol och andra restprodukter (Nordisk Familjebok 1905). 

Under svensk medeltid fortgick en avfallshantering som i första hand verkar vara dikte

rad av ett praktiskt kvittbhvningsintresse. Sedan man utnyttjat det som behövde utnyttjas 

slängdes resten där det var minst i vägen. Många av städerna var anlagda på stränder 

eftersom transporterna i huvudsak gick per båt under sommaren och släde på vintern. 

Avfallet bidrog t i l l att städerna växte ut i det angränsande vattnet. I Stockholm tredub

blades Gamla Stan's yta mellan tolvhundra- och sjuttonhundratalen, de branta strän

derna t i l l trots. Fyllnadsdjup på upp t i l l 19 meter av avfall, byggnadsrester mm har på

träffats vid utgrävningar i Stockholm medan landhöjningen under samma period bara 

mäktade med två meter (Hansson 1970). Liknande avlagringar kan återfinnas under 
många äldre städer. 
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Avfallsbildningen varierade med konjunkturen så att mera avfall avlagrades under goda 

tider, medan kärvare tider avspeglas i tunnare avfallsskikt. Källsortering och återvin

ning av användbara avfall praktiserades när det behövdes - annars dumpades avfallet på 

bekvämast möjliga sätt. Detta har bl a observerats vid utgrävningar kring riksdagshuset 

vid Helgeandsholmen i Stockholm. En annan egenhet med de nordiska städerna är de 

återkommande bränderna som i grunden avsatt spår i form av askskikt överlagrade med 

trärester efter återuppbyggnaden. En typisk lagerföljd som upprepas är därför 

(nerifrån och upp): blandat avfall - aska - byggavfall. 

Avskilda platser dit man transporterar oönskat material, dvs soptippar, verkar i Sverige 

ha uppkommit först i samband med den ökande urbaniseringen som följde på industria

liseringen under artonhundratalets senare hälft. Det intresse för hygien, som uppstod i 

kölvattnet av Koch:s och andra vetenskapsmäns upptäckter, börjar då även påverka sy

nen på avfall. 

Sverige var i huvudsak ett jordbrukarland med rätt små städer fram t i l l mitten av ar

tonhundratalet då en stark industriell expansion inträffade, med start i sågverksindus

trin. Med den tilltagande industrialiseringen och urbaniseringen omvandlades landet 

rätt raskt (tabell 1.1) t i l l ett land där tätortsboendet dominerar. Detta ledde t i l l en foku

sering av materialflöden i en ny omfattoing och de avfallsproblem som följde tvingade 

fram nya lösningar. I städerna byggdes i årtiondena kring det senaste sekelskiftet först 

vattenverk och sedan avloppsledningar. Avloppsledningarna möjliggjorde utbredningen 

av vattenklosetten, vilket starkt ändrade stadsavfallets sammansättning, då latrin tidigare 

var en betydande del. 

Tabell 1.1 Några demografiska data om Sverige mellan 1850 och 1970, mo

difierad efter STU (1980). 

År 1850 1950 1970 

Total befolkning (Mc) 3,5 7,0 8,1 

Stadsbor (Mc) 0,4 4,7 6,6 

Befolkningens försörjning: 

Jordbruk (%) 78 23 8 

Industri & manufaktur (%) 9 41 40 

Energianvändning (MWh/c,a) 3 23 49 

Vid samma tid börjar det bli vanligt med särskilda entreprenörer eller kommunala or

ganisationer som sköter renhållningen i städerna. Gaturenhållningen och latrinhämt

ningen är ännu de dominerande arbetsuppgifterna, men komplexiteten i avfallsström

marna växer i takt med att nya konsumtionsprodukter uppstår. 

Med den starka ökning, som fjärrhandeln av konsumtionsprodukter uppvisade, särskilt 

efter andra världskriget, börjar förpackningar spela en allt påtagligare roll i avfalls

sammanhang. 
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Tabell 1.2 Utvecklingen av svensk förpackningsproduktion jämförd med total 
industriproduktion och BNP under perioden 1950-1970*. 

År Förpackningsproduktion Industriproduktion BNP 

1950 100 100 100 

1955 175 155 155 

1960 255 230 220 

1965 430 345 335 

1970 625 430 425 

* värdeindex från 1950, data från Regeringens proposition nr. 32 år 1975. 

Förpackningar i nya material och materialkombinationer, som t ex dryckesförpack

ningar av vaxat papper med plast på insidan, adderar ytterligare t i l l avfallets komplexi

tet. En milstolpe på avfallets väg mot dagens komplexa blandning utgör HSB:s intro

duktion av sopnedkastet på bred front under 1930-talet. Genom detta har avfallet självt 

nått in i "förpackningsåldern". Det nu dominerande mönstret med avfallsförpackning 

både av konsumenten i en påse och av renhållaren i säck, växer gradvis fram. 

Avfallshanteringen i de större städerna var kring sekelskiftet i stor omfattning oriente

rat mot nyttiggörande av restprodukterna. Genom avfallsströmmarnas förändring för

svåras återvinningen gradvis. Utnyttjande av organiskt avfalls gödselvärde blir ointres

sant med minskande latrinmängder och ökad inblandning av okomposterbart material i 

hushållsavfallet. Fjärrvärmesystem är ännu inte så utbyggda att förbränningsaltemativet 

är särskilt intressant - därtill är, under efterkrigstiden, den i reala priser allt billigare 

oljan också ett starkt hinder. Avfallsupplagen växer i storlek och antal och det börjar 

växa fram ett nytt intresse för avfall och avfallshanteringen - miljöintresset - som på

verkar upplagstekniken. 

I stora drag kan man skönja en utveckling från sekelskiftet fram t i l l nutid, där man går 

från soptipp över öppen bränning t i l l täckta upplag. Faktorer som nedskräpning, an

hopning av "skadedjur", platsbrist och slutligen insikten om att lakvatten och gas 

tränger ut ur upplagen driver på upplagsteknikens utveckling. Inriktningen har hela t i 

den varit att reducera de upplevda störningarna från upplagen och metoderna har först 

varit att f järma upplagen från tätorterna och sedan att genom olika åtgärder försöka 

minimera materialutbytet mellan upplag och omgivning. 

Idag genereras i Sverige ca tio ton avfall per person och år (gruvnäringen undantagen). 

Det mesta av detta är koldioxid, som deponeras i atmosfären. Av fast avfall och avfall 

som hanteras som sådant, läggs det mesta, ca 1 ton per capita och år, på avfallsupplag. 

Förhållandena är liknande i andra länder - för I-länder är avfallsbildningen i grova 

drag proportionell mot BNP. I utvecklingsländer har städerna ofta en bildning av fast 

avfall som i omfång påminner om I-ländemas, även om avfallets sammansättning kan 

vara annorlunda. Avfallsvolymerna utgör ett problem för sig, särskilt som de i huvud

sak faller i städer där t ex kompostbehovet är mycket begränsat. Om man antar att en 

svensk generar 1 ton fast avfall per år i 80 år och att detta deponeras vid en densitet av 
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0,8 ton per m 3 i ett upplag som har en medel(avfalls)höjd av 8 meter skulle det speci

fika upplagsbehovet per person vara 12,5 m 2 . Om man inberäknar skyddszoner, slänter, 

ytor för hantering av upplagsemissioner m m kan ytbehovet bli ungefär dubbelt så stort 

- för en stad med 200 000 invånare behövs då upp emot 500 hektar upplag per genera

tion (dvs ungefär motsvarande en stadskärna). Eftersom konkurrensen kring markan

vändningen är stor kring städerna leder detta t i l l stora problem. 

Under de senaste decennierna har det deponerade avfallets komplexitet spätts på ytterli

gare genom tillförsel av nya reningsrestprodukter. Direkta utsläpp t i l l vatten och luft 

renas numera i stor utsträckning och de avskilda föroreningarna tillförs i stället av

fallsupplag. Detta visar hur alternativet t i l l deponering, dvs spridning, blir allt mindre 

accepterat och hur avfallsupplagens relativa betydelse som metod att omhänderta sam

hällets materiella utflöden ökar. En tendens som kan leda t i l l en ökad materialspridning 

är dock den ökade materialåtervinningen som framför allt gjort sig gällande under åt

tio- och nittiotalen. 

De avfallsavlagringar som arkeologer undersöker idag, skapades inte med avsikten att 

bevara materialen. Dagens avfallsupplag kan därför antas vara minst lika långlivade 

som de äldre avlagringarna och det förutskickas heller ingen begränsad livslängd då av

fallsupplag anläggs. På det sättet har avfallsupplag en särställning inom anläggningstek

niken; det är bara avfallsupplag som byggs permanenta. Broar, hamnar, kraftverk, hus, 

etc byggs alla med en finit förväntad livslängd. För avfallsupplag förutskickas ingen 

livslängd, de antas implicit bestå för evigt. Inriktningen att isolera avfallet innebär att 

det disponeras i en obestämd framtid! 

Eftersom avfallsupplag är anhopningar av material som ti l l sina egenskaper skiljer sig 

från det som utgör upplagens omgivning kommer upplagen inte att bestå för evigt - att 

upprätthålla koncentrationsskiUnader kräver ju arbete. Upplag definierade som koncen

trationsanomalier kommer att avklinga med sina emissioner och upphöra så småningom. 

I de flesta fall är denna avklingningsprocess mycket långsam. 

Att upplag genererar emissioner och de hälso- och miljörisker som kan följa av dessa, 

är den direkta anledningen t i l l varför merparten av all forskning och utveckling beträf

fande upplag har utförts och fortsatt forskning utförs. Dagens täckta avfallsupplag bör

jade utvecklas under 1900-talets första decennier och var främst en följd av strävanden 

att förbättra tätortshygienen. Ett exempel på tidig forskning med inriktning mot hygie

niska aspekter redovisas av Jones & Owen (1933). Vid denna tid var avfallsupplagen 

fortfarande t i l l stor del aeroba. Under efterkrigstiden har upplagen kommit att bl i allt

mer anaeroba. Denna utveckling har orsakats av: 

- Urbanisering och ökad avfaUsbildning som gett stora upplag med snabb höjdtillväxt. 

- Innehållet av organiskt material som ökat (delvis orsakat av den ökande svårigheten att 

sortera ut komposterbart avfall som följde införandet av sopnedkast). 

- Användning av täckskikt. 

- Införandet av kompakteringsutrustoing vid upplagen. 
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Fokuseringen på upplagens problem har samtidigt skiftat från hygieniska aspekter t i l l 

effekter på omgivningsmiljön och framför allt då vattenrecipienter. Ett tidigt exempel 

på denna inriktning utgör de arbeten som utfördes vid Sanitary Engineering Research 

Laboratory vid UCLA, varav Merz (1954) utgör ett exempel. 

Några av de viktigaste formerna för omgivningspåverkan som kan uppstå vid av

fallsupplag, visas i tabell 1.3 där de ordnats efter sin varaktighet. 

Tabell 1.3 Varaktigheten hos avfallsupplagens miljöpåverkan. 

T i l l upplagets fullbordande: 

T i l l ca 50 år efter sluttäckning: 

Fåglar (materialspridning) 

Kollision fågel-flygplan 

Oväsen 

Smitta (framför allt med fåglar och insekter) 

Trafik 

Vindspridning av material (t ex vid eldsvåda) 

Dålig lukt 

Explosionsrisk 

Kvävningsrisk (i djuppunkter t ex 

källare och kulvertar). 

Risk för skred. 

Upp t i l l tusentals år efter avslutande: Utlakning av skadliga ämnen i koncentrationer 

över naturliga bakgrundshalter. 

Påverkan av traktens topografi. 

Geologisk anomali  

De kortsiktigt och lokalt förekommande problemen vid deponering kan vara stora. 

Exempelvis kan trafik av tunga fordon utgöra en betydande störning och risk. 

Problemen kan bemästras genom god planering och drift. Däremot är de problem som 

uppstår efter upplagens driftfas svårare att bemästra och just det långa tidsperspektivet 

är ett av upplagsteknikens grundläggande svårigheter - effekterna av vad vi gör idag 

kanske inte kan avläsas förrän om tusen år. 

I tabell 1.4 presenteras överslagsberäkningar beträffande utlakningstakt för några äm

nen som en illustration t i l l det närmast geologiska tidsperspektiv som delvis krävs vid 

bedömningen av ett upplags miljöeffekter. De beräknade halveringstiderna skall inte 

övertolkas, t ex anges av Wigdel (1982) flera exempel på högre observerade utlaknings-

takter. Det kan ändå konstateras att en uttransport av olika ämnen med lakvatten kom

mer att ske under mycket lång tid efter det att upplaget har avslutats. Man kan tryggt 

dra slutsatsen att 10 eller 30 års behandling av lakvattnet efter upplagens avslutande inte 

alltid är tillräckligt. Trots detta är det ändå denna tidshorisont som diskuteras i samband 
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med det pågående arbetet med utveckling av ett deponeringsdirektiv inom EU. Vilka 

effekter som långsiktigt kan uppträda är svårt att bedöma, ofta finns stora kun

skapsluckor redan rörande en sådan fundamental faktor som upplagens innehåll och det 

kan därför lätt inses att de långsiktiga effekterna idag bara kan skattas mycket grovt. 

Tabell 1.4 Halveringstider för några ämnen i hushållsavfall som i huvudsak 

lämnar upplag med lakvatten. Skattning med linjär trend. 

Element Lakvattenhalt* Halt i hushållsavfall** Halveringstid i upplag*** 

[mg/1] [g/ton färskvikt] rår] 

Cl 500 5000**** 250 

N 80 6000 1880 

Cd 0,005 2,1 10500 

Cr 0,05 15 7500 

Cu 0,05 210 105000 

Pb 0,04 720 450000 

Mn 2,5 540 5400 

Ni 0,05 9 4500 

Zn 0,6 720 30000 

* (Meijer 1981) medianvärden, ** medianhalter (Hovsenius 1979), *** 

fall/rrf och 2001 lakvatten/m? och år, ****(STEV-SNV 1986). 

Med antagande om 10 ton av-

Utöver påverkan på upplagets närmaste omgivning kan man även tillskriva avfallsupp

lag en effekt i globala sammanhang, t ex beträffande atmosfärens kolbalans och den 

därmed sammanhängande växthuseffekten. Det har t ex skattats att de globala metane

missionerna från upplag är ungefär 30-70 Mton per år (Bingemer & Crutzen 1987) v i l 

ket i stort sett motsvarar den årliga tillväxt som atmosfärens metanhalt haft under de 

senaste decennierna. Dessa skattningar bygger dock på osäkra underlag och särskilt 

gäller detta länder utanför den s k industrialiserade världen (Lagerkvist 1989). Svenska 

upplags potentiella metanemissioner kan skattas t i l l 230-460 kton per år (med utgångs

punkt från de senaste decenniernas deponering). Under antagande att deponerade av

fallsmängder är proportionella mot BNP skulle intervallet 230-460 kton/år för Sverige 

motsvara 25-50 Mton för hela världen (Med utgångspunkt från att Sveriges BNP 1989 

som var ca 0,9 % av världens samlade BNP (Världsbanken 1991)). Vid sidan av skatt

ningen av potentialen ligger stora osäkerheter även i bedömningen av hur stor andel av 

avfallet som omsätts aerobt i upplag och hur stor del av utströmmande metan som oxi

deras i upplagens ytskikt. Det bör även noteras att alla experiment och fältstudier hittills 

har visat på att en del av avfallets organiska material förblir i upplag efter mycket lång 

tid - typiskt från simuleringar i fysiska modeller är att runt hälften av hushållsavfallets 

organiska material återstår efter det att metanbildningen har avklingat t i l l mycket låga 

nivåer. Detta innebär att avfallsupplagen även fungerar som kolsänkor och som sådana 

är de ovanliga med tanke på att de är underkastade samhällets kontroll. Ytterligare en 

viktig faktor vid bedömningen av upplagens kolbalans är alkalina avfalls upptag av at-

mosfärisk koldioxid. 
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Idag är avfallsupplag en omistlig del av avfallshanteringssystemet. Att vi med bättre 

materialstyrning avsevärt kan minska deponeringsbehovet jämfört med dagens nivå har 

ingen principiell betydelse - att avskaffa avfallsupplagen är inget alternativ. De övervä

ganden som fram till nu har styrt placeringen, utformningen och driften av avfallsupp

lagen kan t i l l största delen karakteriseras som reaktiva snarare än proaktiva - reaktioner 

på störningar som har lett t i l l en hantering där målet är att avfallet skall isoleras från 

omgivningen. Eftersom avfallsupplagen lyder naturlagar snarare än mänskliga direktiv 

är detta en ofruktbar inställning. Ett bättre alternativ är att betrakta upplag som 

behandhngsanläggningar och som en viktig länk i materialutbytet mellan samhälle och 

natur. Därigenom kan de positiva möjligheter, som finns i att utnyttja de processer som 

sker i avfallsupplag, tas tillvara. Upplagstekniken i Sverige befinner sig sedan några år i 

en stark utveckling mot en behandlingsinriktad teknik och intresset från 

avfallsbranschens sida är pådrivande. Därför kan man med tillförsikt se framtiden an. 
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1.1.2 Nedbrytningsprocesser i upplagt avfall 

Av resultaten från många års experimentell forskning kan en bild sammanfogas av hur 

omvandlingen av upplagt avfall sker. Redoxpotentialen har ett avgörande inflytande, 

särskilt över vilka biologiska processer som kan äga rum. De biologiska processerna 

har i sin tur en avgörande effekt på upplagens materialutbyte med omgivningen och 

främst då flödet av kol och metaller. Nedbrytningsförloppet i upplagt hushållsavfall kan 

därför presenteras med utgångspunkt från variationer i redoxpotential och intensitet i 

mobilisering av kol och metaller. I figur 1.1 beskrivs fem urskiljbara nedbrytningsfa

ser. Faserna avlöser varandra i tiden från vänster t i l l höger i figuren. Viktiga underlag 

t i l l denna beskrivning har bl a hämtats från resultat publicerade av Merz & Stone 

(1962), L in (1966), Farquhar & Rovers (1973), Ham et al. (1978), Ehrig (1980), 

Hanashima etal. (1981) och (Mennerich 1984). 

Redoxpotential E3 "Tung"-metaIlemission H Kol-emission 

Aerob- Acidogen- Metanogen- Oxidations- Vittrings-

Figur 1.1 Nedbrytningsfaser i upplagsmiljö. Schematiskt avlöser faserna va

randra från vänster t i l l höger. 

Inledningsvis domineras upplagets miljö av det organiska materialets omvandling och 

nedbrytning i tre karakteristiska nedbrytningsfaser; aerob-, acidogen (sur anaerob-) och 

metanogen nedbrytningsfas. Dessa nedbrytningstillstånd har observerats både i fält och 

vid simuleringar i laboratorium. Omfattande och väl genomförda studier av dessa finns 

t ex redovisade i en rad publikationer från institutionen för stadsbyggnad vid T U 

Braunschweig, med det ovan nämnda arbetet av Ehrig som ett centralt opus. 

I litteraturen förekommande beskrivningar av nedbrytningssekvensen i upplag inklude

rar ofta en indelning av det metanogena tillståndet i ett instabilt och ett stabilt. Det in-

stabilt metanogena är en blandning av acidogent och metanogent tillstånd som är vanligt 
förekommande i upplag. 

Ti l l de tre första biogena nedbrytningsfasema kan det fogas ytterligare en; oxidationsfa
sen. Efter det att substratet för gasbildning har konsumerats kommer sannolikt re-
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doxpotentialen att stiga som en följd av att luft tränger in i upplaget. De reducerade 

föreningar som bildats och anhopats under den metanogena fasen, t ex metaller utfällda 

som sulfider kan då utgöra energikällor för bakterier. Redan låga syrgastryck skapar 

förutsättningar för en mikrobiellt katalyserad oxidation av sulfider t ex pyrit av Thio-

bacillus ferrooxidans : 

2 FeS2 + 7.5 0 2 + H 2 0 -4 Fe2( S0 4 ) 3 + H 2 S 0 4 (Gottschalk 1986) 

Med svaveloxidationen följer även en pH-sänkning som i sin mr påverkar stabihteten 

hos hydroxider och karbonater och som bör öka halten lösta metaller. Denna fas kan 

kallas för oxidationsfasen eftersom det genom analogier med äldre depositioner, t ex 

varphögar från sulfidmalmsbrytning, sulfidhaltiga sediment etc, är ett rimligt antagande 

att oxidation av sulfider (vilka har ackumulerats under anaeroba faser) kommer att ha 

stort inflytande på upplagets kemiska miljö och dess emissioner under denna fas 

(sänkning av pH, frisättning av metaller). Det finns inga observationer på "moderna 

upplag" som har nått denna fas av sänkt pH och ökad metallfrakt. Enstaka laboratorie

försök (t ex Mennerich (1984) har gett indikationer på att detta kan inträffa. Det verkar 

dessutom rimligt med utgångspunkt från grundläggande kemi att oxidation av reduce

rade metallkomplex skall leda t i l l förhöjda metallhalter i lakvatten. Liknande processer 

inträffar då en vanligt förekommande sulfidjord, svartmocka, oxideras. 

När slutligen alla koncentrerade energidepåer i upplaget har förbrukats återstår fortfa

rande betydande koncentrationsgradienter mellan upplaget och dess omgivning. Därför 

kommer en långsam spridning att ske även under denna fas. V id sidan av koncentra-

tionsgradienterna och upplagets konstruktion är klimatfaktorer bestämmande för 

spridningshastigheten. Denna sista fas kan kallas för upplagets vittringsfas. 

En rimlig tidsskala för de inledande tre nedbrytningsfaserna kan vara månader, år och 

decennier för aerob, acidogen respektive metanogen nedbrytning. För oxidationsfasen 

finns inte resultat tillgängliga för en skattning av ens ett grovt tidsintervall, förmodli

gen kan den bh relativt utsträckt om upplagen tätas väl och/eller om de fylls med vatten. 

I praktiken sker aldrig nedbrytningen i ett typiskt svenskt upplag av nittiotalssnitt som 

en sekvens av distinkt skilda nedbrytningsfaser utan typiskt för upplag är just bland

ningen av processer. Om inga särskilda åtgärder vidtas för att homogenisera avfall och 

processer kan i princip alla nedbrytningsfaser inträffa parallellt i olika delar av samma 

avfallsupplag. Dock kan den ovan beskrivna sekvensen av nedbrytningstillstånd ske i de 

fal l då avfall och miljö är homogena och där de biologiska processerna kan ske utan 

kraftiga störningar. Sekvensen kan även betraktas som en underliggande trend för ut

vecklingen av hela avfallsupplag. 

De inledande tre nedbrytningstillstånden har alla observerats i fält och vid simuleringar 

i laboratorium och en relativt tydlig beskrivning kan ges av dessa. Upplagsmiljöerna 

bestäms under dessa nedbrytningsfaser av den mikrobiella omsättningen av organiskt 
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material som, beroende på nedbrytningens art ger en karakteristisk kemisk/fysisk miljö. 

Vid sidan av de resulterande emissionerna kan även miljöerna karakteriseras med ut

gångspunkt från värmealstring, pH och redoxpotential, vilket visas i tabell 1.5. De olika 

miljöerna täcker in ett brett område av pH-pe-planet. 

Tabell 1.5 Karakteristiska egenskaper hos de inledande nedbrytningsfasema i 

upplagt hushållsavfall. 

Nedbrytningsfaser Värmeutveckling pH pe 

Aerob nedbrytning hög =8 « 8 - 1 4 

Sur nedbrytning låg = 5 = -2 - -4 

Metanogen nedbrytning låg =_7 ~ -4 - -7 

Närvaron av luft i det upplagda avfallet är förutsättningen för aerob omsättning, men 

omsättningen i sig stimulerar även delvis t i l l fortsatt aerob omsättning, dels genom att 

vänneutvecklingen inducerar en densitetsströmning av luft (som Spillman med flera 

(1981) tagit fasta på med sin "kamindragsprocess") och dels genom att vatten förångas 

och avfallet torkar. Torkningen av avfallet gynnar aerob omsättning på det sättet att 

lufttransporten i porerna underlättas med mindre vattenhalt, dock är aerob nedbrytning 

likaväl som all annan biologisk nedbrytning en process som sker i vattenlösning och 

kräver vatten och därför leder en alltför kraftig uttorkning t i l l en avklingning av den 

biologiska omsättningen. En annan konsekvens av den aeroba omsättningens värmealst

ring är att lakvattenmängden blir liten under denna fas, det lakvatten som trots allt bi l 

das kan vara relativt starkt förorenat. Den överväldigande merparten av emissionerna 

sker emellertid i gasform under den aeroba fasen. 

Under acidogena förhållanden sker en nettoproduktion av gas även om inget vatten 

skulle förångas. I huvudsak är det koldioxid och vätgas som bildas och gasbildningen 

leder t i l l att anaerobin förstärks. Om vatten finns i tillräcklig omfattning kommer hy

drolyserande och fermenterande mikroorganismer att tillväxa snabbt och deras produk

tion av vattenlösliga nedbrytningsprodukter kommer att ge upphov t i l l ett lakvatten med 

en hög halt av organiska ämnen. Bland de dominerande nedbrytningsprodukterna är 

fettsyror, alkoholer, koldioxid och vätgas. Särskilt fettsyrorna bidrar t i l l att lakvattnets 

pH sjunker och som en sekundär effekt avgår då koldioxid som tidigare lösts i lakvattnet 

(vilket även det bidrar t i l l att skölja ut luft ur upplaget). Det lägre pH-värdet gör även 

att lösligheten ökar för många metaller vilket gör att mobiliseringen av dessa ökar. Om 

förbrukningen av de i lakvattnet lösta organiska ämnena är lägre än nyproduktionen 

kommer lakvattnets koncentrationer att tillta tills dess att det uppstår en s k slutpro-

duktsinhibition, dvs mikroorganismerna har ingen möjlighet att tjäna energi på vidare 

hydrolys eller fermentation längre. Det kan även tänkas att andra lösta ämnen kan ha en 

begränsande effekt på den acidogena nedbrytningen vid tilkäckligt höga halter. På det 
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sättet är den acidogena processen, lika väl som den aeroba processen, självbegränsande. 

En fortsatt acidogen nedbrytning kräver att halterna av nedbrytningsprodukter kan sän

kas. Detta kan ske endera genom att nedbrytningsprodukterna transporteras undan eller 

att de konsumeras (genom aerob eller metanogen omsättning). Vid bibehållande av aci

dogena förhållanden är i första hand vattentillsatsen ett verksamt styrmedel. 

Metanogen omsättning innebär att organiskt material t i l l större delen omsätts t i l l koldi

oxid och metan. I och med detta sänks halten av organiska syror i lakvattnet och dess pH 

stiger. Dessutom kan koldioxid åter lösas i lakvattnet varför dess pH buffras kring 7. 

Ett neutralt pH gör att de flesta lösta metaller kan komplexbindas med låg löslighet, 

t ex som karbonater och hydroxider. Under den metanogena fasen är nettoproduktionen 

av gas större än under acidogena förhållanden och därmed förstärks anaerobin ytterli

gare. Den dominerande emissionen under denna nedbrytningsfas är kol som avgår som 

metan och koldioxid. Beroende på lakvattenbildningens storlek kommer en varierande 

andel av den bildade koldioxiden att lämna upplaget löst i lakvattnet. Metanogen om

sättning kan fortgå utan omfattande tillsatser medan acidogen nedbrytning kräver en 

kontinuerlig vattentillsats för att fortgå (annars mättas den) och aerob omsättning krä

ver en kontinuerlig lufttillförsel. Under de klimatförhållanden som är vanliga i Sverige 

och med den uppbyggnad och drift som upplag vanligen har, dvs att inga särskilda åt

gärder vidtas för att hålla upplagen med vare sig luft eller vatten, så kommer metano

gen nedbrytning att vara det nedbrytningstillstånd som dominerar. 

Aerob, acidogen och metanogen nedbrytning påverkar det upplagda avfallet olika. 

Under samtliga nedbrytningstillstånd omsätts organiskt material och för hushållsavfall 

sker det i stort sett i samma utsträckning oavsett nedbrytningstillstånd (takten kan vari

era inom vida gränser). En liten skillnad består i att vissa organiska material har olika 

nedbrytbarhet under aeroba och anaeroba förhållanden. Ligniner kan långsamt brytas 

ned under aeroba förhållanden men knappast alls under anaeroba förhållanden. Å andra 

sidan är cellbildningen betydligt större under aerob omsättning av organiskt material, 

vilket genererar en större mängd av relativt svårnedbrytbara cellrester. Lättlösliga äm

nen lakas ut i en takt som bestäms av nedbrytningstakten och lakvattenbildningen och är 

inte så starkt beroende av vilket nedbrytningstillstånd som råder. En kraftig skillnad 

mellan acidogen nedbrytning och de andra två nedbrytningstillstånden består i metaller

nas mobilisering, av särskilt intresse är då metaller som betraktas som riskämnen. Både 

under aeroba och metanogena förhållanden stiger halten av t ex bly och krom i det 

upplagda avfallet p g a att organiskt material bryts ned. Under acidogena förhållanden 

kan det ske en betydande utlakning av dessa ämnen varför restupplaget kommer att ha 

en lägre föroreningspotential efter en acidogen behandling. 

Vid sidan av s k tungmetaller och kol påverkas även andra ämnen av nedbrytningstill

ståndet, främst genom dess påverkan av redoxpotential och pH i lakvattnet. Detta gäller 

t ex svavel och fosfor som har en markant lägre mobilitet under aeroba och metanogena 

förhållanden vid jämförelse med mobiliteten vid acidogena förhållanden. 
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1.1.3 Upplagsstrategi 

Avfallshanteringens grundläggande uppgift är att befria samhället från oönskade mate

rial. Eftersom material inte upphör att existera bara för att det är oönskat krävs att det 

kan disponeras på något sätt. Idealt bör materialutbytet mellan samhälle och natur ske 

på ett sätt som varken utmattar naturen i egenskap av resursbas eller som recipient. Ett 

sådant tillstånd illustreras av figur 1.2. 

Naturen som Samhället N a t u r e l ? s o m 

resursbas recipient 

Figur 1.2 Det långsiktigt uthålliga materialutbytet mellan samhälle och natur. 

Dagens situation, som illustreras av figur 1.3, avviker avsevärt från idealet. Problemet 

är dels att materialutbytet är för intensivt och dels att kvaliteten på materialflödet från 

samhälle t i l l natur medför kvalitetsförändringar i naturen. Återföringen av material 

från samhälle t i l l natur är i vårt land förmodligen ett större problem än råvaruutvin-

ningen. 

Naturen som Samhället Naturen som 
resursbas recipient 

Figur 1.3 Dagens materialutbyte mellan samhälle och natur. 

Idag genomgår avfallshanteringen en förändring, där ökad effektivitet i materialan

vändning, återvinning och avfallsbehandling (utanför upplag) prioriteras. V i kan däri

genom närma oss den effektiva materialanvändning som rådde vid seklets början. 
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Förutom ett bättre materialutnyttjande kommer förändringen av avfallshanteringen 

även att leda t i l l ett ökat resursbehov för sitt genomförande och det är även möjligt att 

en ökad återvinning kan medföra en ökad diffus spridning av oönskade material, t ex 

riskämnen. De konsekvenser för ekonomi och miljö som uppstår kommer att sätta grän

ser för hur långt avfallshanteringen kan utvecklas. I vissa situationer och för vissa ma

terial kan stora vinster uppstå, i andra fal l kan man snabbt nå en situation där t ex yt

terligare återvinning resulterar i en ökad miljöbelastning, t ex om ett relativt harmlöst 

material måste transporteras långa sträckor för att återvinnas. Det samband mellan re

sursförbrukning och resursvinst, som illustreras av figur 1.4, kan sammanfattande be

skriva dilemmat - i det läge som i figuren markeras med A uppnås en reell vinst av yt

terligare insatser medan v i måste undvika att hamna i läge B. I en situation där kommu

nemas ekonomi blir allt mera pressad kan dessutom den politiska prioriteringen mellan 

avfallshantering och annan verksamhet bli svår, vilket ytterligare accentuerar behovet 

av hög effektivitet inom avfallshanteringen. 

Insats 

Figur 1.4 Samband mellan resursförbrukning och -vinst. 

Avfallsupplagen har vid sidan av direkta utsläpp sin traditionella roll som den sista län

ken i samhällets materialhantering. I Sverige har det under efterkrigstiden varit ett högt 

prioriterat mål att undvika spridning av föroreningar och därför har direkta utsläpp 

bekämpats på bred front, vilket samtidigt har lett till nya och ökande materialströmmar 

t i l l upplag. I den mån upplagens roll i materialutbytet mellan samhälle och natur har 

diskuterats har det skett utifrån ett problemorienterat perspektiv. I princip har upplag 

betraktats som emissionskällor och den dominerande strategin för att angripa problemet 

har varit att isolera avfallet från omgivningen. Strategin kan illustreras med följande 

citat (Lagerkvist 1986b): 

"Nu tillämpad upplagsstrategi kan allmänt sägas gå ut på att "skydda 

miljön från avfall". Tillämpningen av denna strategi innebär att olika åtgär-
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der som avgränsar upplaget och isolerar avfallet vidtas. Täckning av avfall, 

tätning av upplag, lakvattenuppsamling och -rening är exempel på detta. 

Upplaget betraktas som en förvaringsplats, men inte som någon avfallsbe

handling. Denna hållning framskymtar även i Tekniska Nomenklatur- cen

tralens avfallsordlista från 1977 (TNC 1977), där upplag definieras som 

"avfallsanläggning för uppläggning av avfall; även innehållet i denna". 

Uppläggning förklaras som "placering av avfall inom avgränsat område, an

tingen permanent eller under iakttagande av samma miljöskyddskrav som 

vid permanent placering". 

Enligt samma källa indelas avfallshantering i renhållning, avfallsbehand

ling, avfallsdisponering och återvinning. Avfallsbehandling definieras som 

"åtgärder som medför ändring av egenskaper hos avfall", och indelas i "se

parering och konvertering". Uppläggning, eller "deponering" räknas som 

det ena av två alternativ för "avfallsdisponering", det andra är "spridning". 

Med andra ord är perspektivet på upplag statiskt - egenskaperna består - och 

miljön skall skyddas från deras inflytande." 

Eftersom det fortfarande inte har dokumenterats några emissionsfria upplag kan man 

anta att isoleringsstrategin inte utgör en fullständig lösning på avfallshanteringens 

grundläggande uppgift. 

Skulle trots detta en emissionsfri förvaring vara möjlig innebär den i så fall att uppla

gens möjliga emissioner hålls kvar i upplaget, dvs en framgångsrik tillämpning av for

varings-, eller inkapslingsstrategin innebär att en potentiell förorening lagras för fram

tiden. Detta innebär att emissionerna kan inträffa vid en senare tidpunkt om inte kon

troll, underhåll och reparation av inkapslingen genomförs framgent. En evigt underhål

len deponi är en absurd tanke i ett samhälle som vårt, som har svårt att garantera fram

tida åtaganden även i så korta tidsperspektiv som t ex gäller för pensionssystem. 

Det finns alltså ett uppenbart behov av att utveckla nya lösningar för avfallsdisponering 

och för att underlätta framväxten av dessa kan nya perspektiv på avfallsupplagens roll 

behövas. Vad finns det då för alternativa strategier för upplag och under vilka förut

sättningar kan de fungera? 

Långsiktigt undvikande av miljöstörande emissioner från avfallsupplag kan åstadkom

mas genom att endera av två förutsättningar uppfylls: 

Al Det finns inget i upplaget som kan orsaka emissioner, dvs inga koncentrationsgradi-

enter finns mellan avfallsupplaget och dess omgivning. Det skall då deponeras jord 

av samma slag som den naturligt förekommande vid upplaget. 

B/ Det finns någon naturligt verkande process som ger energi t i l l en passivisering av 

upplaget (dvs upprätthållandet av koncentrationsgradienter). 
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Alternativ A är tilltalande men svårt att genomföra i de fal l där det deponerade avfal

lets sammansättning avviker starkt från jordens. En tillräckligt långtgående behandling 

kan i sig vara så resurskrävande att nettoeffekten blir en ökad miljöbelastning. 

För alternativ B talar att det i naturen finns koncentrations- och redoxgradienter som 

upprätthålls under tusentals år, som vid bottensediment i sjöar och myrar. En förut

sättning för dessa systems stabilitet är naturligtvis ytterst att organiskt material som 

skapats med hjälp av solstrålning tillförs sedimenten och att heterotrofa organismer 

omvandlar det organiska materialet. Det borde vara möjligt att genom utformning och 

lokalisering av upplag dra nytta av dessa naturliga processer. Frågan är om v i vid ut

formning av upplag idag på ett korrekt sätt kan ta hänsyn t i l l de förändringar som upp

kommer på sikt. Det är uppenbart att förutsättningarna kan ändras, dels genom natur

liga processer, som landhöjning, dels för att mänskliga ingrepp kan påverka de natur

liga processerna. 

Konklusionen blir att båda förutsättningarna bör utnyttjas i kombination. Detta innebär 

att man under upplagets driftfas arbetar för att skapa ett så inert avfall som möjligt och 

att man genom upplagets utformning och placering skapar förutsättningar för naturligt 

verkande retentionsmekanismer och upptag i naturliga kretslopp för den återstående 

föroreningspotentialen. Denna alternativa upplagsstrategi kan sammanfattas i begrep

pen; styr, särbehandla och slutlagra (3S). 

För att införa 3S behövs redskap för materialstyrning och konvertering. Några kom

ponenter i upplagsteknikens "arsenal" visas i figur 1.5. Eftersom det inte existerar ge

nerellt användbar behandlingsteknik måste materialegenskaperna få vara styrande för 

var och hur avfall behandlas. Det ligger dessutom i sakens natur att en perfekt material

sortering efter materialegenskaper knappast kan genomföras i tekniska system - samma 

begränsning avseende resursbehov som nämnts beträffande behandling gäller även för 

materialstyrningen. Jämfört med den materialblandning, som förekommer idag är dock 

en ökad materialstyrning möjlig och den kan underlätta behandlingen, dvs konverte

ringen, avsevärt. 

Förbehandling Uppläggningsteknik 

Registrering 
Sortering 
Beredning 
Kombinering 

Geometrisk utformning 
Kompaktering 
Täckning 

Flödessystem Skyddsfunktioner 

Lakvattenrecirkulering 
Lakvattenbehandling 
Gasutvinning/luftning 
Gasbehandling 

Barriärer 
Staket 
Diken 
Vegetation 

Figur 1.5 Exempel på komponenter av upplagsteknik. 
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Idag saknas mycket av nödvändig kunskap om hur avfall omvandlas i upplag och därför 

är det svårt att bedöma materials behandlingsbarhet med de olika tekniker som kan ut

nyttjas på upplag. Det verkar rimligt att utgå ifrån att behandlingsprocesser i och på 

upplag har begränsningar liksom andra behandlingar har det. Därför kommer inte alla 

avfall att kunna konverteras t i l l ofarliga behandlingsrestprodukter. Ett lika rimligt an

tagande är att det inte går att skapa en långsiktigt stark retention av alla riskkomponen

ter. Därför är en viktig funktion för upplagstekniken att skapa underlag för material

styrning utanför upplaget - det som inte kan behandlas eller omhändertas på upplag i 

den form det föreligger måste styras t i l l en lämplig förbehandling. Skulle det saknas en 

lämplig förbehandling, eller vara omöjligt att styra materialet t i l l den, måste 

konsekvensen bli att materialet i fråga inte bör användas. På detta sätt kan ett underlag 

för materialstyrning i samhället baseras på naturliga förutsättningar. 

V id sidan av olika förbehandlingar som sortering, blandning, finfördelning, tvättning 

etc består de tillgängliga behandlingsteknikerna vid avfallsupplag framförallt i att ut

nyttja de naturligt förekommande nedbrytningsprocesserna. Dessa är intimt förknip

pade med emissioner. Med ett stort undantag beträffande deponigas är det sällan som 

frågan har ställts om det kan ligga något värde i att upplagsemissioner uppträder. 

Betraktar man det grundläggande problemet i människans materialutbyte med sin om

givning blir emellertid frågan om värdet av emissioner intressant. Isoleringen av po

tentiellt nyttiga ämnen i upplag kan likaväl som okontrollerade emissioner av skadliga 

ämnen på lång sikt medföra att samhällets resursbas undergrävs. 

Just i denna funktion som en kontrollerbar länk mellan samhälleliga och naturliga ma

terialflöden kan man se en stor utvecklingspotential för avfallsupplag. 

Som illustreras i figur 1.6 kan vissa styrmöjligheter och anslutningsmöjligheter t i l l at-

mosfäriska, hydrologiska och "sedimentära" materialflöden redan identifieras utifrån 
vad som idag är känt om upplags funktion. 

Kol och kväve till atmosfären 

Kontrollerade och 
särbehandlade avfall 
och stödmaterial / 

Kontrollerade och 
särbehandlade avfall 
och stödmaterial / UPPLAGS \ Salter till havet^ 

—- Metaller och kol till 
r~ sediment 

Figur 1.6 Upplaget som instrument för materialstyrning. 
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Den dominerande avfallskomponenten som avgår från avfallsupplag i gasfas är kol - i 

huvudsak som metan och koldioxid -som har ett atmosfäriskt kretslopp i naturen. En 

ungefär lika stor del av upplagt avfalls kolinnehåll förblir i upplaget under lång tid - pa

rallellen med naturliga, kolrika, avlagringar är uppenbar. I avlagringarna fastläggs även 

en mängd farliga metaller i hög utsträckning. 

Lättlösliga komponenter - t i l l dominerande del harmlösa salter (t ec NaCl) - lämnar 

upplaget med lakvattnet och når så småningom havet. 

Dagens upplag är belastade med problem som försvårar införandet av en sådan styrning 

som figur 1.6 anger: Idag kan vare sig emissionstakten eller kvalitén på de utgående 

delflödena styras i tillräcklig grad. Lösningen på dessa problem måste sökas både i en bättre 

materialstyrning t i l l upplag och en utvecklad processteknik vid upplag. Det finns en stor po

tential i att utnyttja upplag som sluss t i l l olika naturliga materialcykler. Ett exempel är växt

huseffekten. Att begränsa emissionstakten för koldioxid är ett aktuellt problem som diskute

ras flit igt. Om man vi l l reducera koldioxidhalten i atmosfären torde tillskapandet av kolrika 

avlagringar, som stabiliserade avfallsupplag, vara en av de mera verkningsfulla åtgärderna 

som kan genomföras under samhällelig kontroll. 
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1.1.4 Behandlingsmöjligheter i avfallsupplag 

Efter det att ett upplag har avslutats kommer med tiden även den aktiva kontrollen över 

vad som händer med restupplaget att upphöra. Hur upplaget påverkar sin omgivning 

bestäms i detta skede enbart av dess innehåll och av hur det utformats och placerats. Att 

på ett kontrollerat sätt påverka de egenskaper som avfallet äger efter upplagets avslut

ning är mycket resurskrävande. Under upplagets drift kan avfallets egenskaper påverkas 

på enklare sätt. Några exempel på sådana åtgärder, ordnade efter sin plats i avfallets 

hanteringskedja på upplaget, är följande: 

- Styrning: 

Til l och inom upplag. 

- Beredning: 

Sortering, blandning, torkning, vätning. 

- Förbehandling: 

Kompostering, krossning, pressning, tvättning. 

- Uppläggning och behandling i upplag: 

Geometrisk utformning, kompaktering, tillsatser, styrning av gas och vätskeflöden. 

Uppläggning och behandling av upplagt avfall genom att utnyttja de i avsnitt 1.1.2 be

skrivna nedbrytningstillstånden skall kort diskuteras här. Förutsättningen för att en så

dan behandling kan ske är att tillräckligt mycket organiskt material finns tillgängligt -

ett villkor som vanligen uppfylls av dagens kommunala upplag. 

Så länge energi i form av organiskt nedbrytbart material finns tillgängligt kommer 

ett upplags miljö i stort sett att styras av biologiska nedbrytningsprocesser. 

Miljöerna påverkar i sin tur även mobiliteten av ämnen som ej direkt berörs av ned

brytningsprocesserna. Möjligheter att påverka upplagsmiljön består dels i att styra 

biologin t i l l ett önskat nedbrytningstillstånd och dels att påverka intensiteten i de 

biologiska och icke biologiska processerna. Ungefärliga gränser för de variationsin

tervall som står t i l l förfogande redovisas i tabell 1.6. 

Tabell 1.6 Inre upplagsmiljö. Ungefärliga variationsintervall för några fakto

rer som kan påverkas genom utformning och driftåtgärder 

Modifierad efter Lagerkvist (1987) 

Storhet Variationsintervall Enhet 

pH 4,5 9 -
pe -7 13 -
Temperatur 0 70 °C 

Fukthalt 30 - > 120 % av TS 

I och med att karaktären hos de inledande tre nedbrytningsfaserna i avfallsupplag har 

blivit observerade och gjorts kända, så har det lett t i l l att det på många platser gjorts 
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försök att styra upplagen t i l l de mindre "förorenande" nedbrytningstillstånden. Intresset 

har främst varit att begränsa lakvattenemissioner och därför har det varit önskvärt att 

styra nedbrytningen från acidogena t i l l aeroba eller metanogena förhållanden. Förutom 

det rent praktiska argumentet att acidogena lakvatten kan vara svårare att behandla med 

konventionell avloppsreningsteknik har också ekonomiska argument spelat in. 

Behandlingen av acidogent lakvatten har av Beker (1987) skattats kosta 8-10 gånger 

mer än behandling av metanogent lakvatten. 

Styrning t i l l det aeroba nedbrytningstillståndet har beskrivits av Spillman & Collins 

(1981) och Hanashima et al. (1981). Aerob nedbrytning ger god avfallsstabilisering och 

relativt rena lakvatten, men den har visat sig svår att vidmakthålla och kontrollera i 

upplag med hög organisk halt. Brand och kväveutsläpp i form av ammoniak är två av 

de oönskade sidoeffekter, som kan uppstå. Dessutom kan man inte tillvarata och nyttig

göra den värme som blir resultatet av den aeroba nedbrytningen på motsvarande sätt 

som deponigas kan nyttiggöras. Frankrike och Japan är exempel på länder, där aerob 

behandlingsteknik har utnyttjats vid avfallsupplag (Lagerkvist 1989). Båda dessa länder 

har ett extremt lågt deponigasutnyttjande. Av flera tusen upplag i drift är det i 

Frankrike bara ett halvdussin anläggningar där deponigas utnyttjas och i Japan finns 

bara en anläggning för utnyttjande av deponigas. 

Svårigheterna med att upprätthålla aeroba förhållanden i upplagen och kontrollera ned

brytningen har dock varit det som i första hand lett t i l l att den internationellt domine

rande inriktningen har varit att försöka styra upplag mot metanbildning. 

Föroreningshalterna i lakvatten är lägre under metanogena än under aeroba förhållan

den, men lakvattenbildningen är större. Inriktningen att styra upplag mot metanogena 

förhållanden uppstod innan det fanns ett utbrett intresse av att omhänderta deponigas. 

Senare har intresset för att omhänderta metangas och att nyttiggöra den varit ett viktigt 

delmotiv. Ett stort antal undersökningar har utförts i syfte att klarlägga hur metanbild

ning i avfallsupplag kan etableras och intensifieras. De flesta har genomförts i labora

torieskala men det finns även en stor mängd fältförsök som rapporterats i litteraturen: 

EMCON (1976), EMCON (1982), Gandolla et al. (1982), Ham & Bookter (1982), 

DiPippo & Leuschner (1987), Leach & Moss (1989), Willumsen (1990), Croft & 

Fawcett (1993), Graham et al. (1993), Lechner et al. (1993), Meijer et al. (1993) och 

Nilsson et al. (1993). De vanligaste metoderna för att styra t i l l och intensifiera metano

gena förhållanden har varit: Buffring, tillsats av ymp i form av slam, vattentillsats och 

sönderdelning. 

Ett av de större försöken är celldeponeringsprojektet i Mountain View, Kalifornien, 

vars inledande resultat har beskrivits och modellerats av Halvdakis (1983). Hans slutsats 

är att nedbrytningen i upplagt avfall är hydrolysbegränsad. Bland nu pågående aktivite

ter kan nämnas det svenska projektet "Samordnad deponigas FUD" (Lagerkvist 1991). 

En av de mest välgenomförda, men internationellt rätt okända, försöken är det nyhgen 

slutrapporterade test-cellsprogrammet i Breitenau, Österike (Riehl-Herwirsch et al. 

1995). I detta projekt har det bland mycket annat visat sig att en mycket god lakvatten-
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reningseffekt kan uppnås med användande av enkla finjordsfilter. En övergripande ut

värdering av praktiskt användbara metoder för att påskynda initieringen av metanbild

ning i avfall har genomförts av Spendlin (1991). De metoder som han rekommenderar 

är: Aerob förbehandling, höjning av buffertkapaciteten och utspädning av det organiska 

materialet med icke nedbrytbart material. Som bästa metod framhåller han aerob för

behandling. Aerob förbehandling kan även ske i upplaget, enklast genom att man kom

posterar ett tunt bottenskikt av avfall på plats. Denna enkla teknik har demonstrerats i 

fu l l skala på flera platser bl a av Damiecki (1987). 

Sammanfattande kan det konstateras att det nu är väl dokumenterat hur avfallsupplag 

kan styras mot metanogena förhållanden. Det är däremot betydligt svårare att visa på 

praktiska och generellt tillämpbara metoder för att styra metanbildningens intensitet. 

Där upplagen är extremt torra, t ex i sydvästra USA, har vattentillsatser och cirkulation 

av lakvatten visat sig ge en stimulerad nedbrytning. Detta kunde observeras i samband 

med Mountain View-försöken (EMCON 1982). Dock kan problem uppträda i samband 

med att vatten tillsätts, dels kan delar av upplaget styras över t i l l acidogena förhållan

den, dels kan gasinsamlingen försvåras. Det acidogena tillståndet kan i viss mån mot

verkas genom att en buffer tillsätts i vattnet. Att gasinsamlingen kan försvåras av 

vattentillsatser har observerats i flera fall. Vid Bornhausenupplaget behandlades lak-

vatten från en ny upplagsetapp i en metanogen (välkompakterad) del av upplaget 

(Doedens & Cord-Landwehr 1984; Doedens & Cord-Landwehr 1987). Trots att det var 

väl förberett för gasinsamling i den metanogena delen av upplaget så erhölls bara en 

bråkdel av den gas som borde ha bildats p g a den COD-reduktion som inträffade i lak

vattnet. Anledningen var att gasen trycktes undan av lakvattnet och lämnade upplaget 

vid dess bas, genom lakvattenledningarna (Doedens, muntlig information 1985). En an

nan teknik att skapa fuktiga upplag är att styra samman fuktiga och lättnedbrytbara ma

terial i en särskild del av upplaget. Detta kan dock, precis som vattentillsatser, stimulera 

utvecklingen av acidogena förhållanden. Dessutom kan upplaget även bli mera kompakt 

och svårpermeabelt för gas. 

Sönderdelning före eller i samband med deponering är en annan påskyndningsmetod 

som har ungefär samma nackdelar som vattentillsats. Malning före deponering tilläm

pades på många platser i Sverige och utomlands i början av sjuttiotalet även om den 

sällan användes uttryckligen för att påskynda metanogen omsättning. På några platser 

tillämpas denna teknik fortfarande, t ex vid Häringetorpsupplaget i Växjö. Effekten av 

sönderdelningen är dels en allmän intensifiering av nedbrytningen genom att en större 

angreppsyta och en ökad blandning uppstår och dels att avfallet blir mera lättkompakte

rat. Eftersom acidogena mikroorganismer tillväxer snabbare än metanogener kan in

tensifieringen leda t i l l en acidifiering av upplaget. Att avfallet blir mera lättkompakterat 

kan leda t i l l höga densiteter och låg permeabilitet, vilket kan försvåra både gasinsamling 

och lakvattencirkulation. 

En metod för att intensifiera metanbildning, men som sällan använts, är temperatur

höjning. Temperaturhöjning kan enklast ske genom att luft blåses in i upplaget eller att 
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luft byggs in i upplaget. Genom lufttillförseln kommer en aerob nedbrytning att ske och 

eftersom merparten av den energi som omsätts vid aerob nedbrytning blir spillvärme 

kommer upplaget att värmas. I anaeroba nischer kan metanogena organismer tillväxa 

snabbare p g a temperaturhöjningen under luftningen och i hela det uppvärmda avfallet 

efter luftningen. Dessutom konsumeras organiska syror vid luftningen vilket ger ett 

gynnsammare pH för metanogeners tillväxt. Luftinblåsning har provats inom det sam

ordnade deponigas- FUD projektet vid NSR:s anläggning Filborna. Inbyggnad av luft 

(vid uppläggningen) har inom samma program testats vid RagnSells anläggning 

Högbytorp vid Upplands-Bro. Någon markant ökad gasbildningsintensitet har hittills 

inte kunnat observeras som en följd av luftningen (Nilsson et al. 1995). En annan teknik 

för att värma avfallsupplag är genom att recirkulerande lakvatten värms. Denna metod 

har använts vid den s k Energilimpan på SÖRAB:s anläggning Hagby. I samband med 

detta försök observerades en extremt snabb gasbildning som sedan avklingade efter un

gefär ett och ett halvt år. Vid den tiden hade ungefär 25 N m 3 metan insamlats per ton 

färskt avfall (Brundin 1991). 

Styrning t i l l det acidogena tillståndet har hittills ej avsiktligt tillämpats vid avfallsupp

lag. Acidogen nedbrytning ger dock möjlighet t i l l en kontrollerad variation av ned

brytningshastigheten, som saknas eller är svårare att uppnå under aerob- eller metano

gen nedbrytning, jmf r avsnitt 1.1.2. 
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1.2. T S A A D 

1.2.1 Tvåstegs anaerob nedbrytning. 

En fullständig anaerob biologisk nedbrytning har sin slutpunkt vid bildning av metan, 

koldioxid och vatten. Komplexa organiska polymerer som polysackarider, fetter och 

proteiner kan inte brytas ned anaerobt i ett steg av en organism utan nedbrytningen sker 

i flera steg under medverkan av flera grupper av specialiserade mikroorganismer som 

verkar i en anaerob näringskedja: 

-Hydrolyserande och fermenterande bakterier. 

- Vätgas- och acetatbildande bakterier. 

- Metanbildande bakterier. 

De olika grupperna av mikroorganismer nyttiggör varandras slutprodukter som sub

strat. Är organismgruppernas aktivitet olika kommer nedbrytningen att begränsas av 

det långsammaste steget. Om hydrolysen är det hastighetsbegränsande steget kommer 

det att begränsa substratflödet t i l l följande steg och leda t i l l en därtill anpassad popula

tion av t ex metanbildande bakterier. Om metanbildningen är begränsande kommer or

ganiska syror att ackumuleras, vilket under vissa omständigheter kan leda t i l l att me

tanbildningen slås ut helt. Detta fenomen är välkänt från rötkammare vid avloppsre

ningsverk. 

I ett kommunalt avfallsupplag, som mottar organiskt avfall av biologiskt ursprung, 

kommer i normala fall en spontan utveckling av anaeroba förhållanden att ske. På sikt 

kommer en komplett anaerob nedbrytning med metanbildning att etableras. När me

tanbildningen väl har fått fäste i en upplagsmiljö är det svårt att undertrycka den, t ex 

genom att övermätta med organiska syror. Att metanogener har visat sig kunna över

leva i avfall trots kraftiga störningar kan förklaras med att det i avfallet finns en stor 

variation av miljöer och vissa av dem tillåter metanogener att utvecklas trots att det 

samtidigt råder en för metanogener olämplig miljö i andra delar. Lakvatten i makropo-

rerna kan ha en olämplig kvalitet samtidigt som det inne i aggregat av fast material rå

der goda förutsättningar för metanogener. Det faktum att avfallet är ett trefassystem, 

med fast material, vätska och gas bidrar t i l l upplagens inhomogenitet. Dessutom är fast

fasen, dvs avfallet, vanligen mycket heterogen i sig själv vilket bidrar t i l l att skapa 

skiftande mikromiljöer. Det är dock svårt att kvantitativt beskriva vad som krävs för att 

en metanogen mikroflora skall kunna motstå störningar och fortsätta utvecklas i ett av

fallsupplag. 

Om acidogen och metanogen nedbrytning etableras i skilda delar av ett upplag kan ned

brytningen ske stabilt acidogent och metanogent i respektive del. Genom att lakvatten 

från den acidogena delen tillförs den metanogena skapas en tvåstegs anaerob nedbryt-
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ning (Two Step AnAerobic Degradation, TSAAD). Den metanogena nedbrytningen 

startar i detta fall med enkla organiska substrat, som finns i lösning. I figur 1.7 illustre

ras tillämpningen av TSAAD i upplagsmiljö. 

Recirkulation 
inom steg 2 
( & t i l l steg 1) 

Steg 2: 
Metanogen 
nedbrytning 

/ 
Ansamling av farliga 
grundämnen 

Gas till 
användning 

Delvis renat lakvatten till 
vidare rening och recipient 

Figur 1.7 TSAAD, Tvåstegs anaerob nedbrytning av upplagt hushållsavfall. 

Den organiska delen av hushållsavfall och liknande avfall, som omhändertas på kommu

nala avfallsupplag, har som regel ett dominerande inslag av cellulosa. För detta avfall är 

troligen hydrolysen hastighetsbegränsande för hela nedbrytningssekvensen, därför kan, 

som visas i figur 1.7, den metanogena delen hållas mindre än den acidogena. 

I det acidogena steget sker ofullständig anaerob nedbrytning utan metanbildning, bl a 
sker följande processer: 

- Hydrolys av biologiska polymerer t i l l oligomerer och monomerer. 

- Denitrifikation. 

- Reduktion av järn och mangan. 

- Bildning av organiska syror och alkoholer. 

Den acidogena nedbrytningen leder t i l l att organiska syror, H2, CO2, N H i + , HS* och 

reducerade metalljoner skapas. Den producerade gasen avgår och hjälper t i l l att hålla 

miljön anaerob genom att skölja ut luft. De organiska syrorna sänker pH. Beroende på 

avfallets buffringsegenskaper kan pH sjunka en eller ett par enheter under neutralt 

värde. Sänkningen av pH medför att CO2 t i l l stor del avgår i gasfas. Det bidrar även t i l l 

att lakvattnet upptar en relativt hög halt av lösta metalljoner. Om produkterna ej av

lägsnas kommer den acidogena nedbrytningen att avstanna. Särskilt organiska syror och 

vätgas kan bromsa en fortsatt nedbrytning om de ackumuleras. 

Vid en nedbrytning, som bromsats upp på grund en ackumulering av fermentationspro-

dukter, kommer mikrofloran att bli overksam och antalet levande organismer minskar. 

Liknande processer har använts för konservering av livsmedel för djur och människor 
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under mycket lång tid. 

Motsvarande "konservering" kan även skapas i avfallsupplag. Vid flera tillfällen har det 

observerats att lakvattencirkulation kan ge upphov t i l l acidogena förhållanden. 

Mennerich (1988) redovisar t ex i sina studier av lakvattenrening att en upplagsdel med 

2,5 - 5 år gammalt avfall, där lakvattencirkulation tillämpats, hade ett lakvatten med 

COD-halter på över 40 gram per liter. Hur de i litteraturen redovisade "sura" 

upplagen varit uppbyggda t i l l sin struktur och sammansättning har tyvärr bara 

behandlats översiktligt. Därför ges inte mycken vägledning t i l l hur man kan erhålla och 

vidmakthålla en stabil acidogen nedbrytning i upplag. Mera data finns från experiment i 

mindre skala: Bookter & Ham (1982) visade t ex att acidogena förhållanden kunde 

vidmakthållas under en femårsperiod i en 2,4 m djup testcell. Hur denna spontant utbil

dade process skulle kunna utnyttjas har dock knappast ställts. Forskningen om 

upplagsprocesser har i stället inriktats på att finna metoder som styr bort från en 

acidogen nedbrytning. Så sent som 1990 hävdades i en litteraturstudie att "Clearly, 

additional research is needed to explore potential solutions to the souring problem" 

(Barlaz & Ham 1990). 

Tanken att utnyttja en metanogen upplagsdel för att behandla lakvatten från en acidogen 

del har lanserats av flera forskare, bl a Bookter & Ham (1982), Wigdel (1982), 

Doedens & Cord-Landwehr (1984) och Mennerich (1985). Tekniken har även tilläm

pats med gott resultat i fu l l skala. TSAAD kan betraktas som ett fullföljande av samma 

grundtanke, nämligen den att utnyttja de biologiska processer, som förekommer i upp

lag, för att åstadkomma önskade behandlingseffekter. Skillnaden mot tidigare arbeten 

kring upplagsintern lakvattenrening är att även det acidogena stegets möjligheter beak

tas. Liknande tankar har presentarats av Ghosh (1985), som i laboratorieförsök visade 

att stabila acidogena (med hjälp av en särskild ymp) och metanogena förhållanden 

kunde etableras i avfall. 

1.2.3 Potentiella fördelar med TSAAD i upplag. 

Genom att driva den acidogena nedbrytningen skild från metanbildningen kan man för
vänta sig följande fördelar: 

1 - Minskad avgång av metan t i l l atmosfären. 

2 - Metanbildningen kan styras. 

3 - En koncentration av miljöstörande grundämnen. 

Punkterna ovan skall kort kommenteras: 
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1/ Att metanförlusterna t i l l atmosfären bör minska följer av att lite metan bildas under 

acidogena förhållanden. Metanförlusterna från upplag t i l l omgivning kommer att min

ska i samma utsträckning som en acidogen nedbrytning av det upplagda avfallet kan ge

nomföras. 

21 Metanbildningen kommer att ske i den volym, som styrts t i l l metanogena förhållan

den och i en takt som beror på tillförseln av acidogent lakvatten t i l l denna volym. 

Därigenom är möjligheten att bestämma när metanbildningen sker uppenbar. Det skulle 

t ex kunna vara möjligt att endast tillföra vatten under vintern. Metanbildningens in

tensitet beror på hur stort det tillförda flödet av acidogent lakvatten är och detta be

gränsas uppåt att flera faktorer. Den viktigaste begränsningen för vilken variation av 

gasbildningsintensiteten, som är möjlig, utgörs av de olika delstegens kapacitet. 

Det metanogena steget kan utföras som ett lågbelastat anaerobt filter, vid upplaget eller 

på en annan plats dit lakvattnet kan pumpas. Runt 2 -5 kg COD/dygn och kubikmeter 

reaktor kan behandlas i en sådan reaktor. För att erhålla en metangasutvinning på 100 

m 3 CH4 per timme, vilket kan vara en rimlig nivå (under antagande att avfallet kan 

stabiliseras på 5 år) för ett upplag med ett årligt avfallstillflöde kring 50 kton hus

hållsavfall, skulle då ca 3500-1500 m 3 reaktorvolym behövas. Skulle en metanogen del 

av ett avfallsupplag kunna belastas en tiondel så hårt som filtret skulle motsvarande 

metangasinsamling vara möjlig från mindre än 40 000 m 3 av upplaget, dvs en mindre 

volym än den årligen tillförda. 

Kapaciteten för bildning av organiska syror i det acidogena steget beror på flera fakto

rer. Eftersom ingen eller bara obetydlig metanbildning äger rum kan nedbrytningen 

begränsas genom uppbyggnad av höga halter organiska syror och vätgas. Som ovan 

angivits har COD-halter runt 40 g/1 COD observerats under flera år av Mennerich 

(1988). I tabell 1.7 redovisas några andra exempel på observerade lakvattenhalter i 

upplag som med ledning av COD/BOD-kvoterna kan misstänktas vara påverkade av 

acidogena förhållanden. För rent acidogen nedbrytning av hushållsavfall kan man vänta 

sig en kvot nära 1 eftersom det organiska lakvatteninnehållet domineras av organiska 

syror, som t i l l stor del kan oxideras av dikromat. 

Tabell 1.7 Några observationer av COD-halter i lakvatten hos acidogena (eller 
"unga") avfallsupplag. 

COD [g/1] Kommentar Referens 

>10 Variation upp t i l l ca 80, upplagt < 5 år Chian & DeWalle 1976 

22 Medelvärde, intervalll 6-60 g/1 Ehrig 1980 

10-15 Obehandlat HHA, upplagt < 5 år Wigdel 1982 

20-40 Malet HHA, upplagt < 5 år Wigdel 1982 

17-33 BOD, från testcell under första halvåret Merz 1954 

= 50 Som VFA, Cell m. lakvattencirk < 2 år Brundin 1991 

30-60 Celler med lakvattencirkulation < 2 år Persson & Rylander 1977 

41-86 Celler som vattenmättats, < 1 år EMCON 1976 
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För ett upplag med 10 m avfall per kvadratmeter och en upplagd densitet av 0,8 ton/m 3 

skulle alltså motsvarande 1 kg COD kunna utlakas per ton avfall om den årliga infiltra

tionen var 200 liter per kvadratmeter. Med samma förutsättningar skulle 2,5 Mton, el

ler ca 30 hektar, acidogent avfall, behövas för att ge ett metanflöde om 100 m 3 /h. Det 

räcker således ej att förlita sig på naturlig infiltration utan lakvattenrundpumpning 

måste tillgripas. Vid en COD-halt om 40 g/1 krävs en hydraulisk belastning om ungefär 

2 m 3 / m 2 över en 3 Ha stor yta för att ge ett metanflöde av 100 m 3 /h. Hydrauliskt är 2 

meters ytbelastning per år inget problem om det upplagda avfallets permeabilitet är 

kring I O - 6 eller högre vilket torde vara fallet vid densiteten 0,8 eftersom typisk perme

abilitet i malet avfall vid denna densitet har uppmätts t i l l högre än IO"5 (Franzius 1977 

citerad ur Wigdel (1982)). Frågan är om halterna skulle sjunka kraftigt vid detta lak-

vattenflöde. Mobiliseringen motsvarar 10 kg COD per ton avfall och år, vilket kan 

översättas t i l l 2,5 kg CH4 per år. Cellulosa kan användas som en försiktig approxima

tion för hushållsavfallets innehåll av nedbrytbart organiskt material eftersom kolet i 

proteiner och i fetter tenderar att vara mera reducerat än kol i cellulosa (dvs en större 

andel av kolet hamnar vid nedbrytningen i metan). COD för cellulosa är lite drygt 1 kg 

per kg TS. Den biologiskt nedbrytbara avfallsfraktionen har observerats utgöra ca 250 

g TS per kg färskvikt i hushållsavfall (Lagerkvist & Karlsson 1983). Hushållsavfallet 

kan alltså antas innehålla minst 250 kg COD per ton färskt avfall (ur vilket ca 90 m 3 

CH4 kan bildas) och en omsättning av 10 kg motsvarar då högst 4 %. Detta hgger i ett 

rimligt intervall, t ex observerade Colombi et al. (1984) en mobiliseringsgrad av ca 

3,6 % per år av befintligt organiskt kol under metanogen fas. 

3/ Koncentration av riskämnen. En faktor som talar för att vissa metaller bör fällas ut 

vid lakvattnets passage genom det metanogena steget är möjligheten för bildning av re

ducerade svavelkomplex, sulfider. Eftersom metanproduktion sker vid en redoxpoten

tial som är lägre än den som krävs för svavels reduktion t i l l S2- kommer sulfider att 

finnas under metanogena förhållanden - förutsatt att svavel finns tillgängligt. 

Mångfalden av brytvärda mineraliseringar (dvs malmer) av bly-, koppar-, kadmium-, 

och zinksulfider m f l vittnar om styrkan hos dessa komplex. En annan faktor som talar 

för en kraftig utfällning av metaller under metanogena förhållanden är att pH ligger 

nära neutrala värden. Detta medför att koldioxid förekommer som HCO3" och kan 

bilda oladdade karbonater med ett stort antal metalljoner. Dessutom kommer många 

hydroxidkomplex att vara oladdade och fällas ut vid neutrala pH-värden. Slutligen 

skapas genom den biologiska nedbrytningen humusämnen som kan sorbera metaller. 

V i d fältstudier kunde Ehrig (1980) notera 1-2 tiopotenser lägre halter av Ca, Mg, Fe, 

M n och Zn i lakvatten från metanogena upplag i jämförelse med acidogena upplag. 

Chian & De Walle (1976) redovisade liknande resultat från äldre avfallsupplag jämfört 

med yngre. Chian & DeWalle undersökte ej bly, kadmium eller andra riskämnen och 

Ehrig kunde i sitt material ej finna signifikanta skillnader mellan acidogena och metan

ogena upplag m a p dessa ämnen. Vid försök med fysiska modeller i laboratorium har 

det emellertid visat sig att acidogena miljöer ger högre mobiliseringstakt för dessa äm

nen (Heie 1982; Mennerich 1984). 
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1.3. Avhandlingens inriktning och avgränsning 

1.3.1 Bakgrund. 

Merparten av all akademisk forskning kring upplag har varit beskrivande. Den har 

främst motiverats av olika problem och miljörisker. Frågor om lakvattens bildning, 

sammansättning och spridning har varit framträdande. På senare år har även problem 

kring gasformiga emissioner studerats flitigt. En populär metod för studier av trans

portprocesser har varit matematisk modellering. Några exempel på detta presenteras av 

Seman (1986). Det förekommer många olika processer som kan påverka nedbrytning 

och transporter i upplag. För närvarande gör en ofullständig grundinformation att det 

bara är möjligt att ge upplagsprocesser en grov beskrivning. Detta gäller särskilt de 

vanliga upplagen med en mängd olika avfallsmaterial som deponerats blandat. Även 

beträffande relativt okomplicerade objekt som monodeponier av bottenaska från avfalls

förbränning har befintligt kunskapsunderlag bedömts vara för dåligt för att upprätta en 

god matematisk beskrivning av förekommande nedbrytnings- och transportprocesser 

(Baccini et al. 1992). 

En annan grund för upplagsforskning har varit praktiska aspekter. Det har sökts efter 

effektivare tekniker för att bygga upp och driva avfallsupplag. Exempelvis har avfalls

bolag genomfört omfattande undersökningar beträffande avfallsstyrning, kompakte-

ringsteknik och gasutvinningsteknik. Dessa undersökningar har bara undantagsvis varit 

föremål för vetenskaplig utvärdering och rapportering, men de har ändå resulterat i en 

omfattande teknikutveckling och kompetensuppbygnad inom berörda företag. Behovet 

av en utvecklad teknik och en vetenskaplig grund för fortsatt utveckling är något som 

ledande företrädare för branschen är mycket medvetna om. 

Kopplingen mellan forskning och tillämpning är långt ifrån så etablerad och stark som 

den skulle kunna vara. En förklaring kan vara att sammanhangen mellan olika 

processer i avfallsupplag är komplexa och passar illa t i l l en akademisk tradition, där 

specialisering och avgränsning kan uppfattas som en förutsättning för framgång. 

Den forskning som presenteras här är utförd i syfte att utveckla en generell teknik 

(TSAAD) för att bättre kunna styra omvandlingsprocesser i och utflöden från upplagt 

avfall. Ett mål har varit att resultaten skall kunna tillämpas och bidra t i l l utvecklingen 

inom svensk upplagsteknik. I all ödmjukhet är ambitionen med arbetet att ta steget från 

att i huvudsak beskriva en ofullgången förvaringsmetod t i l l att utveckla en aktiv be

handlingsteknik. En stor mängd information om upplagsprocesser har utnyttjats som 

utgångspunkt för arbetet. För att förstå och bearbeta informationen har modellen av 

upplagsprocesserna som styrda av biologiska nedbrytningstillstånd utgjort det teoretiska 
fundamentet. 
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1.3.2 Arbetets omfattning 

Avhandlingen behandlar etablering och upprätthållande av acidogent och metanogent 

nedbrytningstillstånd i laboratorie- och upplagsmiljö. Från laboratorieförsöken redovi

sas resultat från sex modellförsök från start t i l l slut. Beträffande fältstudierna behandlas 

data från hösten 1988 och tre år fram. Under denna tid etableras och stabiliseras acido

gen och metanogen nedbrytning i olika celler. Resultaten utnyttjas i en diskussion som 

beskriver TSAAD och möjligheterna för dess tillämpning i upplagsmiljö. 

1.3.3 Forskningsfrågor 

Avhandhngen har som mål att skapa en förbättrad förståelse för funktionen av acidogen 

och metanogen nedbrytning, hur de kan etableras och användas för behandling av avfall 

i upplag. Tyngdpunkten ligger vid beskrivningen av det acidogena nedbrytningstillstån

det och dess effekter. Tre potentiella fördelar som kan uppnås genom att använda två

stegs anaerob nedbrytning i upplagsmil jö har formulerats i avsnitt 1.2. 

Avhandlingsarbetet syftar till att undersöka om dessa fördelar kan uppnås, dvs kan en 

användning av TSAAD i upplagsmiljö leda t i l l : 

- Minskad avgång av metan t i l l atmosfären ? 

- Styrd metanbildning i upplag ? 

- Koncentration av miljöstörande grundämnen ? 

Implicit undersöks även begreppsmodellen. Ger de så kallade nedbrytningsfaserna en 

bra grund för förståelse av upplags omvandlings- och transportprocesser? Är upplags

processerna styrda av olika biologiska nedbrytningstillstånd ? 

Slutligen utgör de två experimentella delarna tillsammans en grund för att diskutera hur 

väl de fysiska modeller, som använts i laboratorium representerar förhållanden i fält. 

1.3.3 Genomförande 

På grundval av litteraturstudier (Lagerkvist 1986) har en förförståelse utvecklats. Den 

grundläggande förklaringsmodellen utgår från att en sekvens av nedbrytningstillstånd 

kan utnyttjas för att strukturera och tolka information om upplagsprocesser. En första 

omgång av experiment med fysiska modeller, i ca 100 liters storlek, utfördes åren 

1985-87. Baserat på resultaten av dessa försök utformades fältförsöket v id S 

Sunderbyns avfallsupplag där en cell om ca 700 m 3 har byggts in i upplaget tillsammans 

med ett 3 m 3 stort anaerobt filter. Fältförsöken startade under hösten 1988 och pågår 
ännu (1995). 
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1.3.5 Läsanvisning 

Avhandlingen består av inledning, två redogörelser för experimentella studier och en 

diskussion, som sammanfattande behandlar de tre föregående avsnitten. För att få en 

överblick kan det vara lämpligt att börja med kapitel fyra. De tidigare avsnitten ger en 

mera detaljerad bakgrund till det som behandlas i kapitel fyra. Avsnitt två och tre be

handlar experimentella studier i laboratorium respektive i fält. Avsnitten kan läsas obe

roende av varandra även om efterföljande avsnitt delvis bygger på föregående. För 

kapitel tre gäller att det avslutande konklusionsavsnittet hållits kort, eftersom temat 

återkommer och utgör en dominerande del av kapitel fyra. 
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2. S I M U L E R I N G AV U P P L A G S P R O C E S S E R 

2.1 Inledning 

Här redovisas studier utförda på fysiska modeller i laboratorium under 1985-87. 

Arbetet har tidigare redovisats i en Reforsk-rapport (Lagerkvist 1987). 

Försöken utfördes i syfte att finna metoder för att styra och påskynda nedbrytning av 

upplagt hushållsavfall. Möjligheterna att styra avfall mellan de tre olika nedbryt

ningstillstånd som identifierats vid tidigare litteraturstudier (Lagerkvist 1986) 

prövades. Avfallets styrdes t i l l acidogent och metanogent nedbrytningstillstånd och 

funktionen hos dessa nedbrytningstillstånd studerades. Nedbrytningstillstånden utgör 

steg 1 och steg 2 i en tvåstegs anaerob nedbrytningsprocess, TSAAD (fig 1.7), som 

beskrivits i avsnitt 1.2.1. 

Vidare undersöktes tillsats av fosfor t i l l avfall - i form av apatit. Anledningen var att 

befintliga lakvattendata visade på låga fosforkoncentrationer relativt kväve och 

organiskt material. Meijer (1981) observerade en N/P-kvot kring 100 (medianvärden 

för lakvatten från 26 upplag) medan det som en tumregel antas att en COD:N:P relation 

om 100:0,44:0,08 (Stegmann & Spendlin 1987) är lämplig vid anaerob nedbrytning, 

dvs en N/P-kvot om 5,5. Det kunde därför misstänkas att en stark fastläggning av fosfor 

sker i upplag och detta kunde vara en begränsande faktor för nedbrytningen. 

Styrningen för att åstadkomma ett acidogent nedbiytningstillstånd gjordes genom att av

fallet vattenmättades. Styrningen t i l l metanogent nedbrytningstillstånd åstadkoms genom 

en aerob förbehandling (luftning) av avfallet. Sex separata försök i fysiska 

upplagssimulatorer (modeller) genomfördes varav två utan och fyra med cirkulation av 

lakvatten. Försöken utan lakvattencirkulation kallas L I och L2 (L som i "leaching") och 

försöken med cirkulation av lakvatten kallas R l , R2, R3 och R4 (R som i "recycling"). 

I L I och L2 har den hydrauliska belastningen varierats på ett sätt som visas i figurerna 

2.1a och 2.1b och därigenom har olika försöksfaser skapats. 

100 =, 

•o 
10 J 

Fas 2: Fas 3 ! Fas 4 

1400 

1050 

700 s 

350 x u 

i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i 

0 40 80 120 160 200 240 280 320 

Tid [dygn] 

Figur 2.1a Vattentillsatser t i l l L l under olika försöksfaser. 

•Tillsats 

•Ack tillsats 
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Tillsats 

!Ack. tillsats 

Tid [dygn] 

Figur 2.1b Vattentillsatser t i l l L2 under olika försöksfaser. 

Försöken var ursprungligen planerade att pågå under ett år, men redan före 

försökstidens slut var det uppenbart att de studerade processerna behövde följas under 

längre tid. För att kunna förlänga försöken reducerades därför analysprogrammet och 

antalet provuttag mot slutet av försöksperioden. Detta gäller särskilt försök R1-R4. I 

resultatredovisningen syns detta genom att det för vissa tidsintervall saknas data. 

2.2 Försöksbeskrivning 

2.2.1 Beskrivning av fysiska modeller  

LI och L2: 

De fysiska upplagsmodellerna är tillverkade av SINTEF i Trondheim och har tidigare 

används vid utlakningssmdier där. Figur 2.2 visar modellernas utformning. 

Modellerna utgörs av stående cylindrar av rostfritt stål med en inre diameter om 30 

cm. Den inre horisontella tvärsnittsarean (dvs fyllnadens tvärsnittsarea) i 

stålcylindrarna var ca 0.071 m 2 . I utloppsändan separerades randflödet via en ca 2 mm 

bred spalt längs modellernas perimetrar. Uppsamlingstratten för lakvatten mynnar ca 

11 cm ovan de undre kolonndelarnas undre kant. De redovisade analysresultaten härrör 

från det lakvatten som insamlades från modellemas horisontella centrum. 

L l bestod av två hopbyggda stålcylindrar med en sammanlagd höjd av 2,26 m och f y l l -

nadshöjden för avfall var vid försöksstart ca 1,30 m. L2 bestod av en cylinder med höj

den 1,03 m och fyllnadshöjden för avfall var ca 0,50 m. Under och ovanför avfallet 

fylldes modellerna med grus. Modellerna tillfördes kranvatten med ett pH varierande 

mellan 7 och 9. 
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I väggen på cylindrarna finns genomföringar på nivåerna 30, 40 och 100 cm från det 

undre modellsegmentets nederdel och ca 20 och 50 cm från den övre kolonndelens un

derdel. Genomföringarna utnyttjades vid installation av termoelement (koppar-

konstantan) för temperaturmätning. Mätpunkterna placerades i fyllnadsmassans 

horisontella centrum på olika djup. I L l installerades en mätpunkt via genomföringen 

på nivån 100 cm från modellens underkant. I L2 monterades två mätpunkter, en via 

genomföringen på nivå 30 cm från modellens botten (ca 15 cm från fyllnadens 

underkant) och en annan temperatursond stacks ned 15 cm från fyllnadsmassans 

överkant. Redovisade mätvärden från L2 är medelvärden av mätningar med dessa båda 

temperaturgivare. 

Figur 2.2 Sektion av fysisk modell använd t i l l försök L I och L2 (Wigdel 1982). 

Modellerna byggdes av 110 liters sopkärl av polyeten (av fabrikat Otto). Kärlen försågs 

med en perforerad bärplatta för fyllnadsmaterial och med lock. Modelltypen utveck

lades vid TU Braunschweig i slutet av sjuttiotalet och har använts vid ett hundratal upp

lagssimuleringar. Modellens principiella utformning illustreras i figur 2:3. Här använda 

modeller avviker på några punkter från den utformning som redovisas i figuren: 

- 1 stället för PVC har polyakrylat utnyttjats t i l l lock och bärplatta. 

- Utloppet har placerats centralt i tunnans botten och spänts ned så att botten blivit svagt 

trattformad, detta för att undvika att stillastående vatten samlas i tunnans botten. 

- Vattenspridningssystemet utgörs av en perforerad silikonslang som klistrats mot lock-

Rostfritt stål 

: r . < h = 1,03 - 2,26 m 

Lakvattenutflöde 

R1-R4: 
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ets undersida. Avsikten med denna modifiering var att undvika ojämn fuktspridning p g 

a igensättning i vissa hål - silikonslangen är eftergivlig och vid tryckhöjning töjs hälen 

ut och rensas. I TU-Braunschweigs utförande sprids lakvattnet genom fyra korsvis 

monterade, styva, PVC-rör med perforering. 

- För att minimera den stående vätskevolymen har en styv PVC-slang med 2 mm inre 

diameter använts för rundpumpningen. I TU Braunschweigs ursprungliga utformning 

användes mjuk PVC-slang av grövre dimension (ca 6-8 mm). 

- Modellerna R2 och R4 försågs med luftintag på sidan, på en nivå mellan botten och 

plattan som höll fyllnaden på plats. 

- Ingen ledning för tryckutjämning installerades mellan modellernas under- och 

överdel. Anledningen t i l l denna modiefiering var att de kontinuerligt pumpade flödena 

inte förväntades ge någon tryckuppbyggnadi modellemas överdel. 

Gasmsamling . 

Kontakter 

Figur 2:3 Tvärsnitt av fysisk modell (Stegmann 1981). 

I modellerna varierade tvärsnittsarean något under försökstiden på grund av sättningar 

(modellerna har ett svagt koniskt vertikaltvärsnitt), ett ungefärligt värde för mede

larean är 0.13 m 2 . Ursprunglig fyllnadshöjd var ca 55 cm och vid försökens slut var 

fyllnadshöjden ungefär hälften av den ursprungliga. Lakvatten recirkulerades med hjälp 

av en peristaltisk pump (fabrikat Alitea AB, Stockholm, modell C-l V). Temperaturgi

vare (termoelement av koppar-konstantan) monterades i fyllnadsmassans horisontella 

och vertikala centrum. Bildad gas uttogs via en genomföring i modellernas lock och 

insamlades i polyetenbelagda aluminiumpåsar (Teco-bags) av fabrikat Tessaureux. 
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2.2.2 Mätprogram och analysmetoder 

Undersökta variabler och mätfrekvenser sammanfattas i tabell 2.1 tillsammans med de 

enheter som använts genomgående i arbetet. I bilaga 1 redovisas en sammanställning av 

facktermer med förklaringar. 

Tabell 2.1 Uppmätta storheter och mätfrekvenser. 

Variabel Enhet L1-L2 R1-R4 

Blyhalt x/0 x/0 
Fosforhalt (P-tot) mg/1 x/0 x/0 
Gasproduktion 1 0 x/0 
Gassammansättning* vol % 0 x/0 
Glödgningsförlust (VS) g/kgTS x/0 x/0 
Järnhalt mg/1 x/0 x/0 
Kadmium ug/1 x/0 x/0 
Konduktivitet mS/m X X 
Kopparhalt ug/1 x/0 x/0 
Kvävehalt (N-tot) mg/1 x/0 x/0 
Organiskt kol (TOC) g/1 x/0 x/0 
pH pH-enheter x X 
Syreförbrukning (COD) g/1 x/0 x/0 
Temperatur °C x/0 X 
Tid dygn x x 
Tillsatt/urtappat vatten kg x/0 x 
Torrsubstanshalt (TS) g/1 x/0 x/0 

* = Metan, koldioxid, syrgas, kvävgas och vätgas. x = kontinuerlig mätning eller mätning ca 

1/vecka, x/0 = lägre mätfrekvens, 0 = ingen mätning. 
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2.2.2.1 Provbehandling 

Fastprover: 

Fastprover på mellan 50 g och 1 kg uttogs, proverna analyserades omedelbart eller för

varades djupfrysta i avvaktan på analys. Efter torkning och finfördelning uttogs del

prover för olika analyser - delprovemas storlek varierade med analysmetod från några 

mg t i l l ett par hundra gram. Vid de våtkemiska analyserna var analysproverna i 

storleksordningen 1 g. Våtuppslutning i 0.04 M H2SO4 + K2S2O8, med 30 minuters au

toklavering utfördes före metallanalyser och fosforanalyser. 

Vätskeprover: 

Uttagna prov delades efter mätning av pH och elektrisk konduktivitet. Vanligen uttogs 
fyra delprov vars behandling redovisas i tabell 2.2. 

Tabell 2.2 Provbehandling. 

Prov Spädning Frysning Minsta volym 

TS och VS nej nej 10 ml 

TOC 1:4-10 ja 5 ml 

COD 1:4 ja 5 ml 

N , P, Fe Pb nej ja 20 ml 

Gasprover: 

Gasprover uttogs dels som samlingsprov över längre tidsperioder, dels som stickprov. 

Samlingsproverna fylldes i påsarna genom det övertryck som bildades i modellerna, 

stickproven pumpades ut. Gasen insamlades och förvarades i Teco-bags med volymer 

mellan 5 och 50 liter. 

2.2.2.2 Analysmetoder 

Analyser utfördes dels vid avdelningen för Restproduktteknik, LuTH, och dels vid 

följande institutioner: 

- Gasanalyser utfördes vid avdelningen för Kemisk Miljöteknik, LuTH. Metod enligt 

beskrivning i (Lagerkvist 1987). 

- TOC i lakvatten analyserades vid institutionen för Skoglig Ståndortslära, SLU i Umeå, 

på en Carlo Erba TOC-analysator. 

- COD och några av Ptot- och Fe-analyserna på lakvatten och fastprov utfördes vid 

avdelningen för VA-teknik, LuTH. 

- C, H, N , S och O i fastprov analyserades vid koksverkets laboratorium, SSAB i 

Luleå med en Carlo Erba elementaranalysator, modell 1106. 

- Kjeldahl -kväve i fastprov analyserades vid Svelab, Luleå. 
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Fastprovanalyser: 

C, H, N , S och O i fastprov analyserades med en Carlo Erba elementaranalysator, 

modell 1106. Kväve har vid ett tillfälle mätts med Kjeldahl-metoden (efter upplösning). 

Övriga analyser har utförts i enlighet med vad som redovisas för vätskeprov (vid behov 

efter dispergering i vatten). 

Analys av vätskeprov: 

- COD: Oxidation med dikromat efter SS 02 81 42. 

- Cd, Cu och Pb: - Analys med jonstrippingteknik (Jagner 1978). 

- Fe: Efter SIS 028129. 

- Glödgningsförlust, VS: Glödgning vid 775°C (Jäger 1988). 

- Konduktivitet: Mätning gjordes på färska prov med en platiniserad platinaelektrod, 

utan omrörning. Vid höga ledningstal har spädning gjorts med avjoniserat vatten. 

Ingen temperaturkorrektion har utförts av uppmätta konduktivitetstal. Mätningarna 

har skett i ett rum med temperaturen 21-24 °C. Uttagstemperatur för proven har 

varit mellan 15 och 28°C. 

-N-tot: Efter SIS 028131. 

- pH: Mätning av pH utfördes med en Radiometer PHM 84 pH-mätare inom 5-10 min 

efter provtagning. Proven analyserades utan omrörning. Radiometer glas- och 

kalomelelektroder kalibrerade vid pH 4 och pH 7 användes. För vissa prover utfördes 

pH-kalibrering även vid högre pH. 

- P-tot: Uppslutning med peroxidisulfat efter SS 02 81 27. 

- Temperaturmätning: EMK-mätning över koppar-konstantan lödpunkt. 

- TOC: Analyserades med Carlo Erba TOC-analysator. 

- Torrsubstanshalt, TS: Torkning av färska prov vid 70°C t i l l stabil vikt. Några frysta 

parallellprov har torkats vid 105 °C efter att ha pH-justerats t i l l ca pH 9 genom tillsats 

av NaOH. Torktiden har varierat mellan 1-2 dygn. 

Analys av gasprov: 

- Gas volymerna bestämdes genom att ett 25 liters kärl fyl l t med surgjort vatten (pH < 

2) evakuerades och den frigjorda volymen ersattes med gasprov. Utrunnet vatten 

vägdes sedan. 

- CH4, CO2, H2, N2 och O2 analyserades med en AID gaskromatograf med termistorgi-

vare (Lagerkvist 1987). 
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2.2.3 Urval och förbehandling av försöksmaterial 

2.2.3.1 Gemensamt för försöken L I samt R1-R4 

Undersökt material utgörs av KF, dvs den "komposterbara" delen av hushållsavfall, och 

torrt papper, "återvinningsbart papper". Både KF-fraktionen, som i huvudsak består av 

fuktigt papper och matrester, och återvinnbart papper, sorterades ut från blandat 

hushållsavfall för hand. Hushållsavfallet var mindre än två dagar gammalt och hämtades 

direkt från ett bostadsområde med flerfamiljshus. 

KF och återvinnbart papper innehåller större delen av direkt biotillgänglig energi i 

blandat hushållsavfall, medan däremot energi bundet i trä, läder, gummi, plast och 

kompositer är mindre tillgängligt för nedbrytning i upplagsmiljö. Dessa material 

sorterades ut och enbart KF- och pappersfraktionen utnyttjades. Sorteringen innebär i 

huvudsak avlägsnandet av en utspädningsfaktor. Övriga icke-organiska delar av 

hushållsavfallet sorterades bort för att underlätta homogenisering och minska 

variationen av metallinnehåll i olika delförsök. 

De utvalda fraktionerna finfördelades i vått tillstånd (KF) och torrt tillstånd 

(återvinnbart papper) i en större köttkvarn och i en hammarkvarn (Fabrikat Retsch). 

Största partikelstorlek efter finfördelning var ca 5 mm i diameter. I avvaktan på vidare 

bearbetning förvarades KF fryst medan papper förvarades torrt och svalt. 

Omedelbart före fyllning i modellerna blandades pappers- och KF-fraktionerna i en 60 

liters degblandare. Blandningen bestod av tre delar KF och en del papper. Detta svarar 

mot fraktionernas viktrelation i blandat hushållsavfall (jämför: Gustafson & Johansson 

1982) KF utgör ca 45 % och återvinnbart papper ca 15 % av vikten. Relationen mellan 

dessa fraktioner kan variera mellan olika orter, bl a beroende på pappers återvinningens 

effektivitet och lokaltidningens sidantal, men relationen 1:3 mellan dessa fraktioner är 

klart inom förekommande variationsintervall. 

Särskiljande urval och förbehandling för försök Ll 

Ingen ytterligare förbehandling utom vattentillsats utfördes. 32 kg av blandningen t i l l 

sattes kolonnen tillsammans med 54,7 kg vatten. 

Särskiljande urval och förbehandling gällande försöken R1-R4: 

Ti l l recirkulationsförsöken blandades 16 kg provmaterial per försök enligt tidigare be

skrivning. Vid blandningen tillsattes 1 liter kranvatten. T i l l försöken R l och R4 tillsat

tes 3 kg apatitmjöl (medelkorndiameter 35 um) från LKAB i Malmberget (faller som 

restprodukt vid järnmalmsutvinning). Enligt medföljande analys från L K A B innehöll 

apatiten; 16.8 % P, 0.7 % Fe, 0.2 % S, 2.9 % F, 0.5 % Cl, =.045 % As, 51 % CaO, 

1.10 % MgO, 0.15 % AI2O3, 3.50 % S i0 2 , 0.05 % Ti02, 0.03 % MnO. Alla tal utgör 

andel av TS. 

I samtliga försök användes därtill 1 kg grovmalet pappersavfall, "grovt papper", som 
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understa skikt i modellerna, för att minska transporten av partikulärt material genom 

rundpumpningssystemet. Det grovmalda papperet framställdes ur en källsorterad pap

persfraktion som malts i hammarkvarn vid Bredviksbergets avfallsupplag (i Piteå). 

Efter ytterligare vattentillsatser (10 kg) startades sedan kontinuerlig recirkulation i alla 

R-försök. I modellerna R2 och R4 tillsattes tryckluft i modellernas underdel - 0.1 bar 

övertryck användes vilket gav ett genomflöde av ca 1 liter luf t per minut. 

Komposteringsprocessen följdes via temperaturmätning och lufttillförseln avbröts då 
fyllnadsmaterialets temperatur närmade sig omgivningens. 

2.2.3.2 Urval och förbehandling av försöksmaterial gällande försöket L2 

I detta försök användes drygt ett år gammalt avfall - huvudsakligen KF. Materialet hade 

lagrats ungefär halva tiden i fryst tillstånd och under resterande tid undergått en okon

trollerad nedbrytning - i huvudsak anaerob. Innan inläggning i modell underkastades 

materialet en intensiv kompostering i en tunna med tryckluftgenomströmning från tun

nans botten enligt figur 2.4. Komposteringsprocessen följdes via temperaturmätning 

och avbröts efter det att temperaturen hade passerat en hög nivå, ca 53 °C, och sedan 

åter avklingat t i l l rumstemperatur. Hela processen tog ca 2 månader. Under de första 

tre veckorna steg temperaturen och följande fem veckor avklingade temperaturen. 

Materialet visade tendens ti l l uttorkning i det översta skiktet trots att komposteringskär-

lets bottenskikt var vattenmättat, därför blev komposteringsgraden troligen rätt 

varierande i materialet. 

Temperatur- 1 
mätning II 

Figur 2.4 Kompostering av KF och papper i tunna. 

Ingen vattentillsats gjordes i samband med att materialet flyttades över i utlaknings-
modellen. 22 kg av det komposterade materialet tillfördes modell L2. 

Anders Lagerkvist, Upplagsgruppen, LuTH 



Tvåstegs anaerob nedbrytning - alternativ behandlingsteknik för upplagt hushållsayfall 

Sida 40 

2.2.3.3 Effekt av förbehandling genom luftning 

I fuktigt avfall är förbehandling genom luftning ett effektivt sätt att påskynda etablering 

av en metanogen mikroflora. Detta kan synas egendomligt eftersom syre hämmar me

tanbildande bakterier, men i avfallet finns normalt anaeroba mikromiljöer där metan

bildande organismer kan överleva luftningen. Luftning innebär att koncentrationen av 

löst organisk material i lakvattnet sjunker, t i l l exempel fettsyror och alkoholer. 

Reduktionen sker genom aerob nedbrytning och den medför även att lakvattnets pH-

värde stiger. Denna miljöförändring gynnar utvecklingen av en metanogen mikroflora. 

Sammanfattning av materialval och förbehandlingar iförsöken: 

Utförda förbehandlingar har sammanställts i tabell 2.3. Samtliga försöksmaterial kom 

från hushållsavfall som plocksorterats i olika fraktioner. Alla utnyttjade försöksmaterial 

blandades sedan igen med hjälp av en degblandare. 

Tabell 2.3 Materialberedning i försöken L1-L2 och R1-R4. 

Utsortering Lagring Malning Tillsats* Blandning Förluftning 

L l X X X 

L2 X X X X** 

R l X X X X 

R2 X X X X 

R3 X X X 

R4 X X X X X 

x = utförd, * apatitmjöl, ** före inpackning i modell, övriga luftningar utfördes i modellerna. 

Data om ursprungsmaterialen t i l l samtliga försök och de förbehandlade försöksmateri

alen är sammanfattade i tabell 2.4 A, B och C. 

Tabell 2.4 A Data om undersökta material (före vattentillsatser).Ingående råmate

rial. 

KF Fint papper Grovt papper Apatit 

TS, [g/kg] 324,5 880,0 836,0 1000,0 

VS, [g/kgTS] 882,7 918,0 923,0 0,8 

COD, [g/kgTS] 1300 1160* 1160* 0* 

N t o t , [g/kg TS] 18,0 0,4* 0,4* 0* 

Ptot, fg/kg TSI 3,6* 0,07* 0,07* 168,0 

*= uppskattat värde. 
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Tabell 2.4 B Data om undersökta material (före vattentillsatser). Ingående material 
i de olika delförsöken. 

L l L2 R l och R4 R2 och R 3 

TS, [g/kg] 463,4 420,0 562,5 485,3 
VS, [g/kgTS] 899,5 658,0 661,6 901,8 
COD, [g/kg TS] 1233,5 850,0 899,1 1226,1 
N t o t , [g/kg TS] 9,6 28,0* 6,4 8,7 
Ptot, [g/kg TS] 1,9 6,1 46,1 1,7 
* Kjeldahl-kväve, övriga N-halter härrör ur mätning med Carlo Erba element-analysator. 

Tabell 2.4 C Data om undersökta material (före vattentillsatser). Totalvikter i de 
olika delförsöken: 

L l L2 R l och R4 R2 och R 3 

Färskvikt [kg] 32,0 22,0 20,0 17,0 
TS, [kg] 14,8 9,2 11,3 8,3 
VS, [kg] 13,3 6,1 7,4 7,4 
COD, [kg] 18,3 7,9 10,1 10,1 

N,ot, [g] 143,0 259,0 72,0 72,0 

Ptot, [g] 29,0 57,0 518,4 14,4 

2.2.4 Variation av driftbetingelser 

I försöken varierades hydraulisk belastning, temperatur och försökslängd inom de 
intervall som anges i tabell 2.5. 

Tabell 2.5 Driftvariationer i försök L1-L2 och R1-R4. 

Lakvattenflöde Recirkulation Temperatur Försökslängd 
[1 / m 2 och dygn] ra [dygn] 

L l 0-150 Nej 15-25 301 
L2 0-75 Nej 15-35 175 
R l och R3 0-50 Ja 15-25 494 
R2 och R4 0-50 Ja 15-60 494 

I modellerna L I och L2 varierades den hydrauliska belastningen på ett sätt så att olika 

försöksfaser uppstod (figur 2.1a och 2.1 b). Vattentillsatser och varaktighet av de olika 
försöksfaserna redovisas i tabell 2.6. 
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Tabell 2.6 Försöksfaser i försök L I och L2. 

L I L2 

Vattentillsats Varaktighet Infiltration Vattentillsats Varaktighet Infiltration 

f l /dygn] [dygn] rm] [1/dygn] [dygn] M 

Fas 1 10,1 116 16,55 0,07 150 0,18 

Fas 2 0 44 0 5 25 1,76 

Fas 3 0,07 116 0,12 

Fas 4 5 25 1,76 

I 1303 [1] 301 18,44 137,5 [1] 175 1,94 

Varierande vattentillsats innebär dels att halterna av i lakvattnet lösta ämnen förändras 

och dels att en varierande del av porutrymmet vattenfylls. Det senare påverkar gasers 

rörlighet i avfallet, vilket är av särskild betydelse vid aerob nedbrytning. 

Även delförsöken R1-R4 underkastades varierande hydraulisk belastning, inom de 

gränser, som anges i tabell 2.1, men variationerna inträffade kontinuerligt och slump

mässigt. Pumparna matade kontinuerligt med det övre volymflöde som anges som i 

tabell 2.1, men flödet bestod av en varierande blandning av gas och lakvatten. Försök 

R1-R4 avslutades med en variation av den organiska belastningen genom tillsats av ät

tiksyra. 

De i tabell 2.5 angivna temperaturvariationerna beror dels på rumstemperaturens för

ändringar och dels på de biologiska processernas värmealstring. Under luftningen är 

värmealstringen särskilt kraftig. För R-serien gäller att första hälften av försöken ut

fördes med de temperaturvariationer som angetts i tabellen. Efter halva försökstiden 

flyttades R1-R4 t i l l ett temperaturreglerat rum och återstoden av försöken genomfördes 

därför vid ca 25 °C. 
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2.3. Resultat 

Resultat från försöken L I och L2 samt R1-R4 redovisas i tabell- och figurform och 

kommenteras kort. Tillhörande talvärden återges i bilagorna 2-7. I avsnitt 2.4 dis

kuteras resultaten. 

2.3.1 Försök L I och L 2. 

2.3.1.1 Driftvariationer, start- och stoppvärden. 

Försök Ll. 

Försöket startade 85-12-20. Då det avbröts 86-10-17 efter 300 dygn hade cirka 1300 1 

vatten tillsatts, vilket i svensk upplagsmiljö motsvarar i storleksordningen 100 års 

infiltration över en mot modelltvärsnittet svarande upplagsyta (om typisk infiltration är 

ca 200 mm/år). Behandlingseffekten på avfallet sammanfattas i tabell 2.7. 

Tabell 2.7 Start-och slutvärden för modell L l . 

Datum 85-12-20 86-10-17 Ändring [%] 

Försökstid [dygn]: 0 300,7 

Färskvikt [kg]: 32 44,15 + 38 

Torrsubstans [kg]: 14,83 9,67 - 35 

Glödgningsförlust [kg]: 13,34 8,47 - 36 

COD [kg]: 18,29 12,05 - 34 

Våt densitet [kg/1]: 0,35 0,73 + 109 

Torr densitet [kg/1]: 0,16 0,16 - 1 

Försök L2. 

Försöket startade 86-04-25. Då försöket avbröts 86-10-17 efter 175 dygn hade cirka 

138 1 vatten tillsatts, vilket i svensk upplagsmiljö motsvarar i storleksordningen 11 års 

infiltration över en mot modelltvärsnittet svarande upplagsyta. Behandlingseffekten på 

avfallet sammanfattas i tabell 2.8. 

Tabell 2.8. Start- och slutvärden för modell L2. 

Datum: 86-04-25 86-10-17 Ändring [%] 

Försöksdygn: 0 175 

Färskvikt [kg]: 22,00 27,08 + 23 

Torrsubstans [kg]: 9,24 6,76 - 27 

Glödgningsförlust [kg]: 6,08 3,97 - 34 

COD [kg]: 7,85 4,94 - 37 

Våt densitet [kg/1]: 0,62 0,96 + 54 

Torr densitet [kg/1]: 0,26 0,24 - 8 
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2.3.1.2 Temperatur 

Modellerna L l oc L2 var uppställda i en lokal där temperaturen varierade under försö

kens gång. Temperaturvariationen hos rummets luft och i de båda modellerna visas i 
figur 2.5. 

L2: Försökstid [dygn] 

-25 25 75 125 175 
35 J , , , , « , , , , , , , : , , , , . , , 

10 4—,—,—,—,—,—,—,—,—,—, ,—,—,—,—,—,—,—,—, 

100 150 200 250 300 

L l : Försökstid [dygn] 

Figur 2.5 Temperamrutveckling under L I - L2 försöken. 

Det som i figur 2.5 benämns "Rumsluft" är mätt mellan modell L I och L2, ungefär på 

en meters höjd över modellernas botten. Temperaturvärden från L l härrör från en 

givare placerad i mitten av L l , värdena från L2 är medelvärden av mätresultat från två 

givare placerade i L2 på ca 15 cm avstånd från in- respektive utloppsänden av 

modellens avfallsfyllnad. 

Temperaturmätningarna i L l påbörjades samtidigt som L2-försöket inleddes. Innan 

dess hade enstaka mätningar gjorts på utflödande lakvattens temperatur, men ingen 

större avvikelse från lufttemperaturen kunde uppmätas. Modell L2 uppvisade däremot i 

början en tydlig högre temperatur än rumsluften. Denna övertemperatur avklingar 
sedan långsamt. 

2.3.1.3 pH och konduktivitet 

L I : I figur 2.6 och 2.7 redovisas pH och konduktivitet i lakvatten från modell L l under 

försöksfas 1 och 2 respektive 3 och 4. Konduktiviteten och pH minskar då vat

tengenomströmningen ökar. Särskilt konduktiviteten förändras kraftigt med varierande 

hydraulisk belastning medan pH påverkas mera av luftningen under fas 2. 

Anders Lagerkvist, Upplagsgruppen, LuTH 



Tvåstegs anaerob nedbrytning - alternativ behandlingsteknik för upplagt hushållsavfall 

Sida 45 

o pH 

• Konduktivitet 

o o o o o O o o o 

o 
o 

* ° a * V 

1000 

900 _ 

800 I 
700 1 
600 Z 
500 a 

400 I 
300 5 

200 o 
100 

0 
40 80 

Tid [dygn] 

120 160 

Figur 2.6 L l : pH och elektrisk konduktivitet i lakvatten under försöksfas 1 och 2 

(hög respektive ingen vattentillsats). 
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Figur 2.7 L l : pH och elektrisk konduktivitet i lakvatten under försöksfas 3 och 4 

(måttlig respektive hög vattentillsats). 

Från ett första uppmätt pH-värde om 5.3 sjönk pH under fas 1 ned emot en nivå om ca 

4.5 där det stabiliserades. Under den följande avtappningen efter dygn 116, fas 2, stiger 

pH-värdet t i l l en nivå strax under 5. Enstaka prov från försöksfas 2 uppvisar betydligt 

högre pH-värden. Eftersom detta sammanfaller med låga f löden och lång 

provtagningstid kan detta vara orsakat av nedbrytning/luftning av provet före mätning. 

Under försöksfas 3 låg pH kvar på en nivå om ca 4,8 för att sjunka en halv pH-enhet då 

vattentillsatsen ökades i fas 4. 

L2: pH-värden och konduktivitet redovisas i figur 2.8. En samvariationen med den hy

drauliska belastningen som i försök L l kan observeras. För de, beträffande hydraulisk 

belastning, jämförbara faserna 1 och 2 för L2 och fas 3 och 4 för L l ligger lakvattnets 

pH-värden flera enheter högre i L2 än i L l . Förändringen av pH vid övergång t i l l hö-
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gre hydraulisk belastning sker på liknande sätt som i försök L l , men är kraftigare i L2. 

Lakvattnens konduktivitetstal är genomgående ungefär en tiopotens högre i L2 än i L l . 
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Figur 2.8 L2: pH och elektrisk konduktivitet i lakvatten under försöksfas 1 och 2 

(måttlig respektive hög vattentillsats). 

2.3.1.4 TS och VS 

L I : I figur 2.9 och 2.10 redovisas TS och VS i lakvatten från modell L I under försöks

fas 1 och 2 respektive 3 och 4. TS varierar starkt och på samma sätt som elektisk kon

duktivitet (se figurerna 2.6 och 2.7) med den hydrauliska belastningen. Under försöks-

fas 2 och i inledningen av fas 3 var provmängden för liten och provtagningstiden för 

lång för att TS-mätningar skulle vara meningsfulla. Därför har TS-halterna för denna 

period beräknats ur konduktivitetsvärden. 

TS-halterna är mätta genom avdunstning utan förbehandling. I efterhand har några 

parallellprov torkats efter pH-justering (til l ca pH 9) vilket gav upp ti l l 5 gånger högre 

TS-halter än de i figurerna redovisade. Skillnaden orsakas sannolikt t i l l största delen av 

att korta fettsyror avdunstar vid torkningen medan deras salter har mindre flyktighet. 

Skillnaden var för L l lägst på prover från inledningen av fas 1 för att gradvis tillta t i l l 

sin högsta nivå efter ca 60 försöksdygn. De flesta observationerna på skillnaden mellan 

dessa båda TS-mått ligger för L l i intervallet 200-300 %. VS har för både L I och L2 

bestämts på prov som torkats utan tillsats av lut. 

Glödgningsförlusten varierar kring en nivå om 75-80 %, sannolikt är dessa värden un

derskattningar eftersom analyserna är gjorda på prov torkade utan föregående pH-jus-

tering. 
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Figur 2.9 
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L I : TS och VS i lakvatten under försöksfas 1 och 2 (hög vattentillsats 

respektive ingen tillsats). 
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Figur 2.10 L I : TS och VS i lakvatten under försöksfas 3 och 4 (måttlig respektive 

hög vattentillsats). TS-haltema under inledningen av fas 3 (t o m dag 

230) är beräknade ur konduktivitetsvärden. 

L2: Uppmätta TS- och VS-halter under försöksfas 1 och 2 redovisas i figur 2.11. 

Lakvattnets TS-halter samvarierar liksom i försök L l med hydraulisk belastning och 

elektrisk konduktivitet, men L2 uppvisar en högre konduktivitet/TS-kvot än L l . 

Uppmätt glödgningsförlust tenderar att vara något lägre i prov från L2 än från L l . 

Några parallellprov av lakvatten från försök L2 analyserades även efter pH-justering. 

De flesta proven från försöksfas 1 gav försumbara differenser mellan resultaten av de 

olika TS-måtten, medan ett prov under fas 2 gav drygt 20 % högre TS-halt med alkalis-
ering av provet före torkning. 
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Figur 2.11 L2: TS och VS i lakvatten under försöksfas 1 och 2 (måttlig respektive 

hög vattentillsats). 

2.3.1.5 Kväve och fosfor 

L I : I figur 2.12 visas lakvattnets totalhalter av näringsämnena kväve och fosfor under 

försöksfas 1, då vattentillsatsen var 10 1 per vecka. Fosforhalterna avklingar på ett l ik

nande sätt som konduktivitetstalen och stabiliseras på en nivå om några få ppm. 

Kvävehalterna uppvisar en mindre brant avklingning och stabiliseras på en ungefär tio 

gånger högre nivå än fosforhalterna. Inga mätningar av kväve- och fosforhalter har 

utförts på lakvatten från L2. 
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Figur 2.12 L l : Lakvattnets halter av kväve och fosfor under försöksfas 1. 
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2.3.1.6 COD och TOC 

I figur 2.13 visas lakvattnets halter av COD och TOC under försöksfas 1, 2 och 3. 

Under fas 1 sker en avklingning på liknande sätt som för fosforhalterna. Från försöks

fas 2 finns bara fyra observationer varav en avviker från de övriga tre som hgger kvar 

på den nivå om ca 1 g/1 som etablerats i slutet av fas 1. Under fas tre stiger både TOC 

och COD. TOC steg till 2-4 g/1 medan COD stiger t i l l en nivå över 10 g/1. 
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Figur 2.13 L l : Lakvattnets COD och TOC-halter av organiskt material under 

försöksfas 1, 2 och 3. (hög, ingen respektive måttlig vattentillsats). 

L2: I figur 2.14 visas lakvattnets halter av TOC och COD under försöksfas 1, då vat

tentillsatsen var 0,5 1 per vecka. Halterna avklingar tiU en nivå om ca 3 g/1 för TOC och 

ca 10 g/1 för COD. Jämfört med utvecklingen hos försök L l sker en stabilisering vid 

samma nivåer då beskickningen av vatten är lika (fas 3 i försök L I ) . I försök L l sker 

detta genom en ökning av haltema medan det i försök L2 sker genom en minskning. 
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Figur 2.14 L2: COD och TOC i lakvatten under försöksfas 1. 
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2.3.1.7 Metaller 

Metallanalyser gjordes på lakvatten från försök L l under försöksfas 1. Järnhalterna 

avklingar under denna period från en nivå om ca 20 mg/1 och mot slutet av försöksfas 1 

sker en stabilisering kring ca 1 mg/1. De uppmätta koppar- och blyhalter som översteg 

10 ug/1 sammanfattas i tabell 2.9. 

Tabell 2.9 L l Uppmätta metallhalter under försöksfas 1. 

Metall medelvärde standardavvikelse observationer 

rmg/ii rmg/1] antal 

Kadmium 0,013 - 1 

Koppar 0,018 0,011 10 

Bly 0,014 0,011 10 

Det enda prov som gav mätresultat över 10 ug/1 för kadmium var det första provet. 

2.3.2 Modellema R l . R2. R3 och R4. 

2.3.2.1 Start- och slutvärden. 

Försöken R1-R4 startades 86-02-19 och avbröts efter 494 dygn 87-07-06. 

Försöksmaterialets TS- och VS-halter vid försökens början och slut redovisas i tabell 

2.10. 

Tabell 2.10 Start- och slutvärden för TS och VS i recirkulationsförsöken. 

Slutvärdena är beräknade ur TS- och VS-halter i prov från modell-

fyllnadernas mitt, detta innebär en viss underskattning av 

motsvarande mängder, se bilaga 10-13. 

Tidpunkt: 86-02-19 87-07-06 

Modell TSrkg] VSrkg] TSfkg] VSfkgl TS/TS start VS/VSstart 

R l 11,25 7,44 10,21 6,20 0,91 0,83 

R2 8,25 7,44 3,63 2,98 0,44 0,40 

R3 8,25 7,44 6,92 6,08 0,84 0,82 

R4 11,25 7,44 6,55 3,06 0,59 0,42 

2.3.2.2 Temperatur. 

Variation i lufttemperatur och i de olika modellerna visas i figur 2.15 och 2.16. Under 

de första 19 dagarna luftades modellerna R2 och R4 och den aeroba nedbrytning som 

resulterade kan i figur 2.15 observeras genom den temperaturförhöjning som inled

ningsvis vidlåder dessa försök. Temperaturen i de oluftade modellerna följer i stort sett 
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rumstemperaturen från start. 
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Figur 2.15 R1-R4 : Temperamrutveckling under försökens startfas. 

En vecka efter det att luftoingen avbrutits hade fyllnadsmaterialet i samtliga modeller 

uppnått ungefär samma temperatur som luften i det rum som de förvarades i . Under 

återstoden av försökstiden följde temperaturen i modellerna rumstemperaturen med 

någon grads avvikelse. 
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Figur 2.16 R1-R4 : Temperaturutveckling under försöken. Från försöksdygn 300 

och framåt redovisas endast rumstemperaturen. 

Efter det att försöken pågått i 7 månader blev ett mera temperaturstabilt rum tillgäng

ligt och modellerna flyttades dit. Kort därefter upphörde temperaturmätningarna i 

modellerna. Från försöksdygn 300 och framåt gjordes ett fåtal temperaturobserva

tioner. 
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2.3.2.3 Torrsubstans (TS) och glödgningsförlust (VS) 

TS-halterna hos försökens lakvatten redovisas i figur 2.17. 
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Figur 2.17 R1-R4 : TS-halter i lakvatten. Efter dygn 222 har analys av TS endast 

skett vid ett tillfälle, vid dygn 462. TS [g/1] var då 26 för R l , 6 för R2, 

29 för R3 och 8 för R4. 

Från försöksstart grupperar sig TS-halterna i lakvattnet från de acidogena modellerna 

på en högre nivå än de metanogena försökens och skillnaden består genom hela 

försökstiden. I de acidogena försöken avklingar TS-haltema i lakvatten t i l l ungefär 

hälften av de initiala värdena och i de metanogena försöken återtar bakvattnen - efter en 

period med acidifiering - ungefär samma TS-halter vid slutet av försöken som inled

ningsvis rådde under den aeroba förbehandlingen. Förändringarna tycks ske långsam

mare i de försök där apatitmjöl tillsatts försöksmaterialet (Rl och R4). 

Glödgningsförlusten, VS, hos lakvattnets TS visas i figur 2.18. Samma tendens t i l l nivå

gruppering, som observerades beträffande TS-haltema uppträder, men mindre tydligt. 
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Figur 2.18 R1-R4 : Glödgningsförlust hos lakvattnens TS. Inga analyser har gjorts 

på prov uttagna efter försöksdygn 222. 
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2.3.2.4 Konduktivitet och pH 

Konduktivitetsmätningama presenteras i figurerna 2.19a och b. Med undantag av några 

avvikelser i samband med luftoing av modell R2 och R4 uppvisar lakvattnen i samthga 

försök stigande konduktivitetstal under de första 3-4 månaderna. Efterhand grupperas 

försöken parvis i metanogena (R2 och R4) och acidogena ( R l och R3), där de 

acidogena har klart högre konduktivitetstal i lakvattnen. Försöken med tillsats av 

apatitmjöl (Rl och R4) uppvisar ingen konsekvent skillnad gentemot sina respektive 

paralleller med samma nedbrytningstillstånd (R3 respektive R2). I försökens inledning 

ligger konduktivitetstalet i Rl:s lakvatten något lägre än den acidogena parallellens -

kanske beroende på buffring av bildade fettsyror - men skillnaden utjämnas med tiden. 

I de metanogena parallellerna utvecklas en viss skillnad mot slutet av experimenten - i 

det fallet ger modellen med apatitmjöl lakvatten med högre konduktivitet än den 

metanogena parallellen. 

2000 

„ 1800 J 

- s 1600 -1 

1400 

1200 

S 1000 

cc 

•a 800 
I 600 
g 400 
* 200 -I 

0 

A A 
A A A A 

A A A 
A A A A A 

A A . -

A 

• A 4 

0 
i i—i—r——i— 

50 
1 I 

100 

O R l 

• R2 

AR3 

AR4 

150 

Tid [dygn] 

200 250 

Figur 2.19a R1-R4 : Lakvattnens elektriska konduktivitet fram t i l l försöksdygn 
231. 
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Figur 2.19b R1-R4 : Lakvattnens elektriska konduktivitet efter dygn 400. Inga 

mätningar har utförts mellan försöksdygn 231 och 424. 
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Mellan försöksdygn 431 och 435 undersöktes nedbrytningstillstånden i de olika 

försöken genom tillsats av ättiksyra, därav den stora variationen i konduktivitetsvärden 

- särskilt för R l och R3 som inte genererar metan. R l och R3 ger betydligt högre re

spons på ättiksyratillsatserna än R2 och R4 - trots att det t i l l de sistnämnda doserades 

mer syra. I R4 tillsattes upp t i l l 30 g (i spädning 1:12). I figur 2.20b kan en pH-

sänkning observeras i samtliga försök efter ungefär 430 dygn, orsakad av 

syratillsatsen. I samtliga försök återtog lakvattnet efter en tid ursprungligt pH-värde. 

Nivågrupperingen i acidogena och metanogena par framgår tydligt av pH-värdena, som 

redovisas i figurerna 2.20 a och b. Det kan i figur 2.20a observeras att apatittillsatserna 

i försök R l och R4 inte ger någon skönjbar pH-buffring, pH-värdena efter försöksdygn 

460 (figur 2.20b) speglar en urtappningsfas med gradvis tilltagande syretillgång. Inga 

mätningar har utförts mellan försöksdygn 231 och 424. Värdena för dag 368 som de 

kan beräknas ur P t o t data är 5,06 för R l , 8,53 för R2, 5,18 för R3 och 7,33 för R4. 
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Figur 2.20a R1-R4 : Lakvattnens pH-värden ti l l dygn 231. 
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Figur 2.20b R1-R4 : Lakvattnens pH-värden efter dygn 400. 
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2.3.2.5 Kväve och fosfor 

Kväve- och fosforhalterna i lakvatten redovisas i figur 2.21 och 2.22. De utvecklas en

ligt samma mönster som tidigare redovisats beträffande TS och konduktivitet. I R l och 

R3 utvecklas högre halter än i R2 och R4. 
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Figur 2.21 R1-R4 : Kvävehalter i lakvattnen. Inga analyser har gjorts på prov 

uttagna efter försöksdygn 188. 
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Figur 2.22 R1-R4 : Fosforhalter i lakvattnen. Inga analyser har utförts på prov ut

tagna mellan försöksdygn 222 och 368. 

Kvävekoncentrationerna uppvisar en stigande nivå i samtliga modeller, vilket kan tolkas 

som att ett kväveöverskott råder i samtliga försök. 

Trots att försöksmaterialet i försök R 1 och R 4 innehåller drygt 30 gånger mer fosfor 

än de andra båda försöken, så grupperas halten löst fosfor parvis så att de acidogena R l 

och R3 har ungefär samma halter. Även de metanogena R2 och R4 erhåller mot 

försökets slut sinsemellan liknande halter. Nedbrytningstillståndet påverkar den lösta 

fosforhalten mer än avfallets sammansättning gör. 
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2.3.2.6 COD och TOC 

I figur 2.23 och 2.24 presenteras lakvattnens uppmätta COD- och TOC-halter. 

Förändringarna över tiden i de olika försöken påminner starkt om de för konduktivitet 

och TS. Att försöken grupperas på två skilda nivåer framgår tydhgast av COD-värdena 

i figur 2.23. Även beträffande COD och TOC-halter sker förändringarna långsammare 

i modellerna med apatittillsats och de inledande koncentrationsökningarna i dessa försök 

går även längre än i försöken utan apatittillsats. 
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Figur 2.23 R1-R4 : COD-halt i lakvatten. Inga analyser har utförts på prov uttagna 

mellan försöksdygn 222 och 368. 
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Figur 2.24 R1-R4 : TOC-halter i lakvattnen. Observera att mätningarna upphörde 

efter ca 170 dygn. 
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2.3.2.7 Metaller 

Uppmätta metallhalter redovisas i figurerna 2.25-2.28. Hos uppmätta järnhalter kan en 

viss gruppering i luftade och oluftade försök märkas, med undantag för den sista mät

ningen beträffande R3. 
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Figur 2.25 R1-R4: Järnhalter i lakvattnen. Inga analyser har utförts på prov från 

perioden mellan dygn 222 och 368. 

Mätresultaten beträffande bly, kadmium och koppar (figur 2.26-8) uppvisar en mera 
ostrukturerad bild. Observera att inga analyser av dessa metaller utförts under 
försökens senare hälft. 
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Figur 2.26 R1-R4 : Kopparhalter i lakvattnen. Observera att inga mätningar har 

utförts efter dygn 188. 
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Figur 2.27 R1-R4 : Blyhalter i lakvattnen. Observera att mätningarna upphörde 

efter 188 dygn. 
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Figur 2.28 R1-R4 : Kadmiumhalter i lakvattnen. Observera att inga mätningar 

gjordes efter dygn 188. 

2.3.2.8 Gasanalyser 

Utförda gashaltsmätningar redovisas i figurerna 2.29-2.32. Antalet analyser och 

provtagningstillfällen skiljer sig mellan de olika försöken beroende på att gasproverna 

uttogs från passivt uppsamlade prov, dvs ingen gasbildning = inget prov. Några enstaka 

prover är dock tagna genom pumpning från modellerna. 

I figur 2.29 visas uppmätta metanhalter. Mätbara metanhalter observerades bara i R2 

och R4. Metanbildningen startade tidigare i R2 än i R4. 
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Figur 2.29 R1-R4 : Metanhalter i gasprover. 
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Figur 2.30 R1-R4: Koldioxidhalter i gasprover. 

Koldioxidhalterna som visas i figur 2.30 illustrerar övergången från respiration ti l l 

fermentation. Detta kan tydligt observeras i inledningen av R2 och R4-försöken, då 

koldioxidhalten håller en nivå lägre än 20 %, vilket torde vara den absolut högsta koldi

oxidhalt som kan förväntas vid aerob respiration. De oluftade modellerna innehåller 

redan från början koldioxidhalter över 20 %, indikerande fermentativ nedbrytning och 

anaerob miljö. 

Syrgashalterna redovisas i figur 2.31. De indikerar att ett visst inläckage av luft ägt 
rum i alla försök. 
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Figur 2.31 R1-R4 : Syrgashalter i gasprov. 

Vätgasanaiyserna redovisas i figur 2.32. Endast ett fåtal vätgasanalyser har utförts och 

inga mätbara vätgasmängder har påträffats i R2 och R4. 
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Figur 2.32 R1-R4 : Vätgashalter i gasprov. 

2.3.2.9 Avslutande gasbildningstest. 

Försöken avslutades med att ättiksyra doserades ti l l alla modeller. I R2 och R4 bildades 

gas. Det kunde observeras genom att gaspåsarna började svälla ungefär 10 minuter efter 

tillsatserna. Därefter tillsattes flera doser ättiksyra i R2 och R4. I R4 tillsattes upp t i l l 

30 g (i spädning 1:12) som omsattes inom ett dygn. Som framgår av figur 2.20b 

medförde ättiksyratillsatsema ingen kvarstående förändring av pH i R2 och R4, dvs det 

metanogena nedbrytningstillståndet förblev stabilt. 

Före de avslutande ättiksyratillsatsema hade totalt insamlats ca 45 liter gas från R l , 276 

liter från R2, 44 liter från R3 samt 5 liter från R4. 
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2.4 Diskussion 

2.4.1 Modellemas funktion. 

En rad praktiska problem noterades under försöken. Tillfälliga störningar som ström

avbrott, läckande slangar, havererade pumpar et cetera skall inte kommenteras här. 

Däremot skall två faktorer som under en längre del av försökstiden har kunnat påverka 

resulterande observationer av lakvatten- och gassammansättning diskuteras. Detta gäller 

dels avskiljningen av randflödet i modell L I och L2 och gasläckage mellan omgivning 

och modellerna R1-R4. 

Avskiljning av randflöde: 

I L I och L2 har lakvattenprover tagits i modellemas nedströmsände och i centrum av 

deras horisontalplan. Randflödet har avskiljts och den koncentrationsskillnad som före

låg mellan flödet i centram och vid randen av kolonnerna har inte beaktats vid beräk

ningen av de transporterade mängder av TS, VS och COD som diskuteras i avsnitt 

2.4.3. Frågan är då hur stort fel som denna förenkling medför och i vilken riktning den 

verkar. Överskattas eller underskattas de transporterade mängderna ? 

Vid inledningen av försök L l gjordes ett antal observationer av randflödets storlek och 

kvalitet. I figur 2.30 visas gjorda observationer av centrumflöde, randflöde och total

flöde (vänster skala) och randflödets andel av totalflödet (höger skala). 
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Figur 2.30 Försök L l , driftfas 1: Avrinningens fördelning på olika delflöden. 

Med undantag för de två första observationerna var alltid randflödet lägre än centrum

flödet. Med tanke på att randzonen - en ca 2 mm bred spalt närmast modellens vägg -

endast upptog 2-3 % av modellemas horisontella tvärsnitt är ändå randflödet påfallande 

stort. Man kan även se att en ökning av totalflödet åtminstone initialt leder t i l l att rand-
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flödet ökar mer än centrumflödet. 

Randflödets pH-värde avvek obetydligt från centrumflödets. Vid vissa mätningar har 

vattnet i randflödet ett betydligt högre pH än centrumflödet. Detta uppträder samtidigt 

som randflödet är extremt lågt och beror därför sannolikt på att den långa provtag

ningstiden, som gör att ett gasutbyte med atmosfären hinner påverka provens pH-värde. 

Utförda konduktivitetsmätningar, som redovisas i figur 2.31, visar på en viss skillnad 

mellan lakvattnen. Med undantag från två av de första fyra observationerna är alltid 

randflödets konduktivitet lägre än centmmflödets. 
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Figur 2.31 Försök L l , driftfas 1: Lakvattnets konduktivitet i centrumflöde och 

randflöde. 

Om man jämför flödesvariationerna med konduktivitetsförändringarna märks ett mön

ster; då randflödet minskar i relation t i l l centrumflödet så minskar samtidigt de obser

verade skillnaderna beträffande vattnens konduktivitet. Även det omvända gäller. Med 

tanke på att tillfört kranvatten hade en konduktivitet om ca 10 mS/m inses att randvatt

net inte är vatten som passerat modellen utan att påverkas av avfallet; det kan observe

ras att konduktiviteten hos de undersökta lakvattnen planar ut på ungefär dubbla kran

vattnets konduktivitet (medelvärdet för de sista tre observationerna är 21 mS/m för 

centrumflödet och 16 för randflödet). 

Den hydrauliska belastning som rådde under försöksfas 1 i L l var den högsta belastning 

som undersöktes i något av försöken. Man kan därför vänta sig att både randflödets an

del av totalflödet samt dess koncentrationsskillnad, som den speglas av konduktivitetsta-

len, t i l l centrumflödet är som störst i det studerade fallet. 

Konklusionen beträffande effekten av randflödesavskiljningen är att man överskattar 

utflödande TS, VS och COD då de beräknas på grundval av tillfört vatten och koncen

trationer i centrumflödet. Överskattningen blir som störst under försöksfas 1 i försök 

L l . Överskattningens storlek kan i detta fall skattas t i l l ca 20 % med ledning av kon

duktivitets- och flödesmätningarna. 
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Gasutbyte mellan modell R1-R4 och deras omgivning: 

Det finns inga absolut täta material. Än mindre finns det absolut täta konstruktioner. 

Frågan är därför inte om modellerna varit täta utan: 

- är de observationer som gjorts beträffande gasemas sammansättning och produktion 

representativa för de i avfallet pågående nedbrytningsprocesserna ? 

- har inläckande gas påverkat nedbrytningen av provmaterialet ? 

Dessa frågor skall diskuteras här. Observationer av tryck, gashalter och gasmängder, 

lakvattenkvaliteter och massbalansen för VS bildar underlag för diskussionen. 

Tryckobservationer; 

Alla modeller testades med 100 mbar övertryck vid försökens start. Inget läckage kunde 

då upptäckas. 

Modellerna R l , R2 och R3 uppvisade under större delen av försöken endast små över

tryck - gaspåsarna fylldes i långsam takt. Mot slutet observerades en bristande anligg-

ning mellan lock och tunna på modell R4. Alla modeller tätades därför dag 431 och 

därefter kunde gas insamlas även från R4. I modell R l rådde undertryck under försö

kets sista tre månader (den påmonterade gaspåsen var ihopsugen). Av detta kan slutsat

sen dras att åtminstone modell R4 varit otät. 

Gashalter och insamlade gasmängder 

Vid försökens avslutande kunde det konstateras att gasprovema från samtliga modeller 

innehöll syrgas. Detta kan bero på tre orsaker; luft finns kvar i modellerna från för

söksstart, luft läcker in i modellerna under försöket samt luft läcker in i gasprovet. 

Om luft läcker in i gasprovema, medan de lagras i påsar eller vid analys, så kan den 

luften väntas ha ungefär samma relation mellan kvävgas och syrgas som i atmosfärisk 

luft, det vi l l säga ungefär 3,7.1 Figur 2.32 visas uppmätta N2/02-kvoter - endast undan

tagsvis kommer kvoten under 4. 

Att närvaron av syrgas i de analyserade proverna enbart skulle vara en effekt av 

provbehandlingen kan därför uteslutas. Det kan konstateras att syrgas och kvävgas 

verkligen funnits i modellerna. Frågan är då om det är luft som funnits i modellerna 

från försöksstart eller om inläckage skett under försökens gång. 
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Figur 2.32 R1-R4 : Kvoten N 2 / 0 2 . 

Luft som tillförts modellerna från start kan förväntas avklinga genom aerob omsättning 

och utsköljning med producerad gas och bör i mätresultaten kunna följas som avtagande 

luftgashalter. Ursprunglig gasvolym i modellema, under och över avfallsfyllnaden, var 

ca 40 1. Vid förslutning fanns alltså ca 8 liter syrgas i varje modell och det är därför 

inte förvånande att de första gasprovema innehåller syrgas. Jämför man de uppmätta 

gashaltema före och efter det att varje modell producerat minst 40 liter gas1 (se bilaga 

13 beträffande insamlade gasmängder) finner man en distribution av data som i figur 

2.33. Syrgashalter under pågående lufming i R2 och R4 har inte medtagits. Väntevärden 

och spridning av mätresultat sjunker i samtliga försök utom R3 efter att 40 1 gas har in

samlats. Dock observeras aldrig syrgashalten noll, så man kan inte utesluta att luf t 

läcker in under försökens gång. 

R4 

Figur 2.33 

R2 R3 FU Rl R2 R3 

< 401 gas > 401 gas 

R1-R4: Väntevärden och 95 % konfidensintervall för syrgashalterna. 

1 Under hela försöket samlades mindre än 40 liter gas in från R4. Därför har tidpunkten, då metanbildning 
definitivt var etablerad, satts till dag 368 med anledning av pH, COD och de observerade metanhalterna. 
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Om luft tränger in i modellerna och gaspåsarna kan man vänta sig att detta är som mest 

uttalat under de perioder då gasbildningen är låg. Det borde kunna observeras en sam

variation mellan syrgashalt och uppmätt gasproduktion. I figur 2.34 visas uppmätta syr

gashalter och insamlade gasmängder i försök R l och R3 och i figur 2.35 redovisas mot

svarande i försök R2 och R4. 
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Figur 2.34 Försök R l och R3: Syrgashalter och ackumulerade gasvolymer. 
Insamlade gasvolymer presenteras som heldragna streck med 
rutmarkörer för uttagstiderna. 

I figur 2.35 kan det observeras att höga syrgashalter oftast sammanfaller med flacka 

delar i gasvolymkurvorna och avklingande syrgashalter sammanfaller med brant sti

gande delar i gasvolymkurvorna. I figur 2.34 kan inte motsvarande tendenser observe

ras för de acidogena försöken. Med tanke på att gasbildningen var betydligt lägre i de 

acidogena försöken än i de metanogena är det inte förvånande att gasbildningens 

variation påverkar syrgashalten mindre där. 
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Försök R2 och R4: Syrgashalter och ackumulerade gasvolymer. 

Insamlade gasvolymer presenteras som heldragna streck med 

rutmarkörer för uttagstiderna. 
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Att den insamlade gasmängden i försök R3 är stadd i snabb ökning då den plötsligt upp

hör tyder på att det uppstått ett läckage vid denna tidpunkt (dag 50). Detta kan förklara 

den i figur 2.33 redovisade stigningen av syrgashalter efter det att 40 1 gas insamlats. 

Syrgashalten i R4 ligger i paritet med den i R2 trots att ingen gasinsamling sker förrän 

efter tärningen vid dag 431. Detta pekar på att gas har bildats även i R4 före dag 431. 

Efter dag 204 observeras ingen syrgashalt i R4 över 3 %, vilket tyder på att gasbild

ningen kan ha startat i R4 ungefär vid dag 200. 

Om modellerna hade varit så täta att inläckande syre inte hade kunnat mätas 

(detektionsgräns 0,01 volym -%) skulle syrgas som inbyggts i modellerna avklingat 

konsekvent (och t i l l nära noll). Det kan observeras att så inte varit fallet utan i stället 

har syreinläckaget varit stort nog att påverka mätresultaten genom hela försöket i samt

liga modeller. På grund av vad som ovan sagts kan det inte uteslutas att inläckande gas 

även har påverkat omsättningsprocesserna. 

Om syrgas i modellerna oxiderar kolföreningar i avfall, lakvatten eller gas bör detta re

sultera i en samvariation mellan sjunkande syrgashalter och stigande koldioxidhalter. 

Om minskande syrgashalter dessutom sammanfaller med stigande luftgaskvoter innebär 

det att sambandet mellan syre och koldioxid inte orsakats av varierande luftinläckage. 

Slutligen kan en samvariation mellan syrgashaltens och biogaskvotens (t ex CH4/CO2) 

utveckling indikera en biologisk oxidation av metan. 

Samvariation mellan olika variabler kan uttryckas med provets korrelationskoefficient, 

R. Korrelationskoefficienten mellan n parvisa observationer av variablerna y i och y2 

kan beräknas som: 

där y = Zy/n och s = V ^ ( y - y ) / ( n - D 

Då samvariationen är total antar R värdet 1 och den antar negativa värden för invers 

samvariation. I tabell 2.9 redovisas korrelationskoefficienter för O2 t i l l CO2, N2/O2 och 

CH4/CO2 samt deras respektive förändringar mellan påföljande observationer 

(markerat med "A"). 

I alla försök samvarierar låga syrgashalter med höga koldioxidhalter. Korrelationen är 

starkast i de metanogena försöken R2 och R4 men samtidigt är korrelationen mellan 

syrgashalt och luftgaskvot svagast där. Detta innebär att syrgashalterna påverkas star

kare av läckage i R2 och R4 än i R l och R3. Omvänt kan man säga att respiration har 

en större betydelse för observerade syrgashalter i R l och R3 än i de metanogena försö
ken. Sambandet mellan syrgashalter och biogaskvoter (CH4/CO2) i R2 och R4 är svagt 
och med "fel" tecken - en syrgashalt som reduceras genom metanoxidation, dvs CH4 + 2 

R (y i , y 2 ) = 
s ( (yi - gi) ( j i - y 2 )) / ( n - D 

s,s2 
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O2 = CO2 + 2 H2O, skall j u samvariera med lägre CH4/CC>2-kvoter men korrelationen 

är omvänd. V i kan därför dra slutsatsen att metanoxidation inte är en dominerande pro

cess i R2 och R4. Aerob omsättning av organiskt material har dock skett i samtliga mo

deller och i första hand kan man misstänka att det är i recirkulerande lakvatten lösta 

ämnen som orsakat den observerade syreförbrukningen. 

Tabell 2.9 Korrelationskoefficienter för variabler som påverkas av respiration. 

CO2 N2/O2 CH4/CO2 

R l 0 2 -0,89 -0,75 

R2 0 2 -0,90 -0,36 -0,72 

R3 0 2 -0,40 -0,91 

R4Q2 ^ 9 5 -0,66 -0,58 

ACO2 AN2/O2 ACH4/CO2 

R l AO2 -0,96 -0,69 

R2AC-2 -0,93 -0,48 -0,34 

R3 A 0 2 -0,47 -0,89 

R4 AO2 -0$% -069 -0,49 

Samvariation av förändringarna mellan observationerna visar samma tendenser som 

haltobservationema. Beträffande R2 och R4 tyder relationen mellan syrgashaltemas och 

biogaskvotens förändring på att oxisk respiration inte är en dominerande process. 

Om man antar att de observerade avvikelserna från det förhållande som råder mellan 

syrgas- och kvävgashalter i atmosfärisk luft skulle bero på respiration kan man upp

skatta denna koldioxidproduktion ur uppmätta kvävgas- och syrgashalter (möjlig koldi

oxidhalt orsakad av respiration = uppmätt kvävgashalt/3,7 - uppmätt syrgashalt). 

Jämförs detta med uppmätta koldioxidhalter erhålls den variation som redovisas i figur 

2.36. 
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Figur 2.36 R l - R4: Koldioxidhalter jämförda med "möjlig aerob respiration". 

Den aeroba respirationen är skattad som atmosfärisk syrehalt minskad 
med den uppmätta syrehalten. 
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I figur 2.36 kan det tydligt observeras att koldioxidhalterna i R2 och R4 helt kan för

klaras med respiration under den inledande luftningen. I samtliga försök stiger sedan 

koldioxidhalten t i l l ungefär två gånger den nivå som skulle vara möjlig genom respira

tion och avklingar sedan mot slutet av försöken. Som tidigare observerats har respira

tionen ingen stor effekt på omsättningen i R2 och R4, detta illustreras även av bio

gaskvotens utveckhng som visas i figur 2.37. Kvoterna stiger t i l l en högsta nivå om ca 

1,7 - 1,9 för R4 respektive R2. Denna biogaskvot ligger närmare vad som skulle bildas 

om fetter bröts ned än vid nedbrytning av cellulosa (Gujer & Zehnder 1983). Det här 

använda substratet har emellertid ett stort inslag av cellulosa (se tabell 2.3) som vid 

nedbrytning ger en CH4/C02-kvot nära 1. Visserligen ökar kvoten genom att en del 

koldioxid löser sig i lakvattnen (parallellt med stigande pH), men om man ytterligare 

skulle reducera koldioxidhalterna med möjlig respiration skulle den resulterande bio

gaskvoten motsvara nedbrytning av fetter eller ännu mera reducerade substrat vilket är 

helt orimligt. I figur 2.37 görs även en jämförelse med den biogaskvot som skulle ut

bildas om det i lösning varande organiska materialet skulle omvandlas till biogas (i f i 

guren benämnd R2 L och R4 L). Denna biogaskvot är beräknad som: 

CH4 8 _ 

C 0 2 ~ 8-l,5(COD/TOC) 
- 1 Ekv 2.1 

Tyvärr finns inte sammanhörande mätningar av lakvattnens COD och TOC efter dag 

167. Det framgår dock att då gasbildningsintensiteten ökar i försök R2 närmar sig de 

observerade och de beräknade biogaskvoterna varandra. Spridningen i mätdata och ex

tremt höga värden på kvoten COD/TOC diskuteras vidare i avsnitt 2.4.3. 

__ 5 
S 
*•> 

ö 4 J 

3 
"3 
> 
O oo 

0 1-a-

# > 0 
O A 

O 

100 200 

Tid [dygn] 

300 400 

Figur 2.37 R1-R4 : Kvoten CH4/CO2 beräknad ur uppmätta gashalter och lak-
vattensammansättning (R2 L & R4 L). 

Sammantaget kan man på grund av vad som sagts beträffande gashalter och gasbildning 

konstatera att inläckage av luft och aerob omsättning av organiskt material har skett i 

samtliga modeller under försökets gång. I försök R2 och R4 har aerob omsättning san

nolikt haft en underordnad betydelse i förhållande t i l l metanogen nedbrytning. 
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Beträffande försök R l och R3 kan det inte på grundval av gasanalyserna uteslutas att 

aerob omsättning haft betydelse för omsättningen av organiskt material. 

Lakvattenkvalitet 

Den vid försöksstart inneslutna syrgasvolymen motsvarar ca 12 g O2 i varje modell. 

Med denna syrgasmängd kan t ex cirka 10 g cellulosa brytas ned t i l l CO2 och H2O. Med 

tanke på att inbyggt avfall i varje försök motsvarar ca 10 kg COD, eller 1000 gånger 

inbyggd syrgasmängd, så kan den ursprungligen närvarande syrgasen bara ha marginell 

betydelse för omsättoingen av organiskt material under försöken. Det är däremot möj

ligt att under försöket inläckande luftsyre kan ha haft en större effekt på omsättningen 

av organiskt material, särskilt beträffande försök R l och R3. Eftersom lätta organiska 

föreningar som är lösta i vatten är lättare tillgängliga för nedbrytning än partikulärt 

material kan man vänta sig att se en påverkan av aerob nedbrytning främst genom 

analyserna av cirkulerande lakvatten. 

Lakvattenkvaliteten kan påverkas på flera sätt genom kontakt med luftsyre: 

- aerob omsättning av organiskt material kan resultera i ett förändrat förhållande 

mellan total torrsubstans och organiskt material. 

- nedbrytning av fettsyror kan leda ti l l stigande pH-värden. 

- luftkontakt kan leda t i l l att löst järn och mangan oxideras och att lakvattnet ändrar 

färg (det blir röd-brunt i stället för gul-grönt). 

I samband med försökens avslutande kunde det observeras att lakvattnen från R l och R3 

hade en klar grön respektive gröngul färg som är karakteristisk för acidogena lak-

vatten. Från dag 460 t i l l dag 494 stod modellerna med öppen gasledning (ingen gaspåse 

monterad på genomföringen i locket) och fri t t vatten tilläts dränera ut. Under denna 

period förändrades varken färg, lukt eller pH hos utrinnande lakvatten märkbart. Under 

samma tid fylldes tunnomas överdel med luft. Detta tyder på att miljön i avfallet inte 

kan ha påverkats särskilt mycket av inläckande luft under försökets gång eftersom det 

med undantag från inledningen av försöket aldrig varit lika utsatt för luft som under 

avtappningsfasen. De pH-data som redovisas i figur 2.17 visar en svag stigning under de 

första 160 dagarna och därefter en stabilisering kring pH 5. Således visar vare sig lak-

vattenfärg eller pH-värden påverkan av luftning. TS-analysema är utförda enligt stan

dardmetod för analys av avloppsvatten vilket innebär att de bara i marginell omfattning 

återspeglar lakvattnens innehåll av korta fettsyror (se avsnitt 2.4.2). En ökning av an

delen oorganisk TS i cirkulerande lakvatten kan därför ej observeras som en ändrad 

relation mellan t i l l exempel TS och VS. I stället kan de använda metoderna för be

stämning av TS- och VS-halter sägas presentera oorganiskt och mera svårflyktigt or

ganiskt material och man skulle - om ingen annan faktor reducerar totalhalten lösta äm

nen - vänta sig en gradvis stegring av observerade TS- och VS-halter. Några sådana 

tendenser är dock inte skönjbara i figurerna 2.14 och 2.15 där TS- och VS-halter re-
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dovisas. COD och TOC (figur 2.20 och 2.21) visar heller inga tendenser t i l l stark av

klingning. Lägsta observerade COD-halt i lakvattnet var 48,8 gä i R l och 34,2 g/1 i R3. 
Sista observerade COD-halt (försöksdygn 368) var 60,5 respektive 50,4 g/1. BOD7 var 

vid samma tidpunkt 43,5 respektive 35,7 g/1. Det kan konstateras att lakvattnets luftkon

takt och resulterande aeroba nedbrytning på intet sätt har överflyglat de anoxiska ned

brytningsprocesserna i avfallet. Sammantaget ger lakvattenobservationerna inte under

lag för att anta annat än att den förhärskande miljön i avfallet har varit acidogen, 

däremot kan det inte uteslutas att en aerob omsättning av cirkulerande lakvatten har haft 
betydelse för nedbrytningen av organiskt material. 

Massbalans för VS 

Under försöken förlorade avfallen i R l och R3 drygt 1 kg av sin ursprungliga glödg

ningsförlust och R2 och R4 förlorade drygt 4 kg (tabell 2.8). Det som inte avgått i gas

fas har avgått med vatten. 

Avtappad VS med lakvatten: 

Vid varje prov uttogs 40 ml lakvatten som ersattes med samma volym avjoniserat 

vatten. Tillsammans med andra urtappningar och dränering under försökens avslutande 

uppgår de så uttagna lakvattenmängderna t i l l 8,7 liter för R l , 5,2 liter för R2 , 6,4 liter 

för R3 och 5,4 liter för R4. Därutöver har mindre kvantiteter avgått som läckage vid 

slangbyten etc. Om man sätter lakvattnens VS-halter t i l l 40 g/1 i R l och R3 samt 15 g/1 i 

R2 och R4 (se figurerna 2.14 och 2.15) kan man skatta att avgången av VS med 

lakvatten t i l l ca 0,35 kg för R l , 0,1 kg för R2, 0,3 kg i R3 samt 0,1 kg i R4. I 

förhållande t i l l uppmätta halter är detta en överskattning, men med tanke på att 

proverna ej pH-justerats före torkning (se avsnitt 2.4.2) kan det trots detta vara en 

underskattning av det verkliga uttaget med lakvatten. Återstående VS-förlust är ungefär 

0,7 kg för R l och R3 och 3,9 kg för R2 och R4. Insamlade gasmängder utgör mindre 

än 10 % av detta. Skulle hela den oförklarade VS-förlusten ha orsakats av aerob 

nedbrytning måste ungefär 0,8 kg syrgas ha konsumerats i modell R l och R3, vilket 

motsvarar knappt 2 g/dygn. Uttryckt som luftvolym motsvarar detta knappt 6 liter per 

dygn vilket är i samma storleksordning som det pumpade recirkulationsflödet, detta 

faktum kan möjligen erbjuda förklaringar t i l l det stora inläckaget av luft: 

- om lakvattnet recirkuleras i högre takt än avfallets hydrauliska konduktivitet med

ger kommer i stället gaser att transporteras i lakvattenledningen. Därigenom bi l 

das ett undertryck i modellernas undre del och i slangar och slangkopplingar på 

pumpens sugsida som ökar risken för inläckage där. En liknande effekt kan uppstå 

om hålen i spridarslangen för lakvatten sätts igen så att pumpen skapar ett över

tryck på sträckan fram ti l l spridarslangen. 
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Sammantaget ger observationerna av tryck, gashalter och gasmängder, lakvattenkvali

teter och massbalansen för VS underlag för följande konklusioner: 

- bildad biogas har läckt ut från modellerna under försökets gång och luft har trängt 
in. 

- miljön i avfall och cirkulerande lakvatten har trots luftinläckage dominerats av 

anaeroba nedbrytningsprocesser. 

- observerade gaskoncentrationer återspeglar inte på ett korrekt sätt pågående ned

brytningsprocesser i de studerade avfallsmaterialen och insamlade gasmängder 

speglar inte faktisk gasbildning. 

- modeller för fysisk simulering av upplagsprocesser bör utföras i stadigare material 

och tätheten bör testas flera gånger under pågående försök. 

- recirkulationsgraden bör anpassas så att pumpen alltid transporterar lakvatten och 

aldrig endast gas. 

- tryckutjämning mellan modellemas över- och underdel borde ha installerats - däri

genom skulle åtminstone en möjlig felkälla ha undanröjts. 
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2.4.2 Analysmetodemas precision. 

Flera mätproblem har aktuahserats genom de utförda modellförsöken. Standardmetoder 

för analys av avloppsvatten har i flera fal l befunnits ge en sämre precision vid lak

vattenanalyser. Mätproblemen kan illustreras med några exempel. 

pH: 

pH kan förändras kraftigt vid lagring. I extremfall har en drift (uppåt på pH-skalan) på 

upp t i l l en pH-enhet inom loppet av en kvart efter provuttag observerats. Under en dag 

har en drift av upp t i l l två pH-enheter observerats. Sannolikt orsakas pH-driften i stor 

utsträckning av koldioxidavgången då provet sätts i jämvikt med en koldioxidfattigare 

atmosfär utanför modellen: 

H+ + HCO3" H2CO3 => CO2 (g) + H 2 0 . 

Det är därför viktigt att pH mäts snabbt efter provuttag och med ett minimum av luft

kontakt. De redovisade mätningarna har därför gjorts direkt efter provuttag och utan 

omrörning av proven. Registrering av pH-värden har normalt skett då andra decimalen 

varit stabil under ca en minut. 

Elektrisk konduktivitet: 

Ledningsförmågan är temperaturberoende (se bilaga 5), konduktiviteten i en given lös

ning förändras ett par procent per grad - ökande med ökande temperatur. Vanligen 

anges därför konduktivitetstal som den konduktivitet som skulle ha uppmätts vid refe

renstemperaturen 25 °C. Här rapporterade konduktivitetstal har inte temperaturkorri-

gerats. Ej heller har den i metodbeskrivningar ofta förekommande anmärkningen att 

konduktivitet skall mätas före pH beaktats2. Den sistnämnda anmärkningen är irrelevant 

vid mätningar i högkoncentrerade lakvatten. Mot bakgrund av snabba förändringar av 

framförallt pH har mätstrategin varit att mäta så snabbt efter provuttag som möjhgt och 

att mäta den snabbast föränderliga parametern, pH, först. Varken den använda pH-

metern eller konduktivitetsmätaren har varit utrustad med automatisk tem

peraturkompensation eller termometer. De flesta mätningarna har utförts i ett ram med 

en temperatur strax över 20°C. Som mest har temperaturen i proven avvikit 5°C från 

denna temperatur, vilket alltså kan generera upp ti l l en tiondels avvikelse från korrekt 

värde vid 20°, för de flesta rapporterade talen ar avvikelsen från korrekt värde vid 20 

°C mindre än 5 %. Vanligen har vattenproverna haft en lägre temperatur än rummet 

där konduktiviteten mättes. Betydligt större avvikelser - upp emot 30 % av mätvärdet -

har observerats. De har dels orsakats av att mätcellen - platiniserade platinableck - på

verkats av lakvattnet och dels genom den spädning som utförts på prover vars konduk

tivitet överstigit instrumentets mätområde. 

För att undvika att utiäckage frän pH-elektroden påverkar lösningens konduktivitet 
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Det är svårt att mäta konduktivitet i lakvatten. Tar man ut prover för analys får man ett 

drivande konduktivitetsvärde på grund av att provet sätts i jämvikt med en ny miljö och 

det går heller inte att vänta tills ett stabilt värde inträffar eftersom provernas konduk

tivitet då påverkas av biologisk nedbrytning. Här redovisade konduktivitetstal har av

lästs, beroende på mätområde, då 3:e eller 4:e siffran i uppmätt tal varit stabil under en 

minut. 

Mäter man i stället med Pt-elektroder installerade i den studerade miljön påverkas de 

efterhand negativt - ibland irreversibelt - genom reaktioner med lösta ämnen. Även vid 

redoxmätningar används platinaelektroder och med samma typ av problem (Lagerkvist 

1981). 

Problem med omräkning från skiftande temperatur kan naturligtvis undvikas om man 

har tillgång t i l l instrument med automatisk temperaturkompensation, övriga problem är 

mera svårlösta. Kanske måste nya mätmetoder utvecklas för lakvatten. För att reducera 

osäkerheten måste reaktion och reaktionstid rutinmässigt kontrolleras mot avjoniserat 

vatten och saltlösningar med känd konduktivitet. Spädning av prover bör undvikas, vi l 

ket innebär att man måste ha en serie mätceller med olika cellkonstant men med likvär

digt uppträdande för övrigt. Konduktiviteten bör uppmätas direkt efter provuttag och 

pH-mätning och utan omrörning för att få mättal som representerar den studerade mil

jön så bra som möjligt. 

Torrsubstanshalt (TS): 

Svensk standard för torrsubstansbestämning i avloppsvatten (SS 02081013) anger en 

torktemperatur om drygt 100°C (105 ± 3 °C). Eftersom många lättflyktiga ämnen 

kunde förväntas uppträda i lakvattnen, som t ex ättiksyra med kokpunkten 118.8 °C, 

kunde det misstänkas att vissa TS-komponenter skulle gå förlorade vid 105 °C. Därför 

utfördes i inledningen av försöken prov med torkning vid temperaturer mellan 50 och 

105 °C. Över ca 75° uppmättes något lägre TS-värden (3-10%) och 70° valdes därför 

som torktemperatur. Den i standarden rekommenderade torktiden om 2 timmar för 

vatten var otillräcklig för alla prov och dess 20 timmar för slam var otillräcklig för en 

del av proven - även vid 105°. Proven fick i stället torka t i l l konstant vikt vilket nor

malt tog mindre än två dygn. 

I efterhand visade det sig att stora TS-förluster inträffade trots den sänkta torktempera

turen. Detta uppdagades genom det faktum att observerade TS-halter för vissa prover 

understeg TOC. Vid avslutandet av försök L l kunde det också konstateras att TS-för-

lusten i fyllnadsmassan var vida större än vad som kunde framräknas ur TS-data på ut

runnet lakvatten. Med anledning av detta har TS på några frysta parallellprov analyser

ats efter pH-justering (för att öka fettsyrornas protolyseringsgrad och fälla ut dem som 

salt). Justering gjordes med tillsatser av varierande mängd 1.0 M NaOH och detta gav 

från i storleksordningen 10 % t i l l 500 % högre TS-halt än torkning av ojusterade prov. 

I figur 2.38 redovisas några observationer av TS med och utan pH-justering på paral

lella prover och de olika mätvärdenas relation. 
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Figur 2.38 L l : Lakvattnets halter av TS, mätt utan (TSst) och med (TSluth) 

bastillsats (NaOH). Ett provresultat visas ej i figuren. Det var taget 

dag 3 och innehöll 26,7 TSst g/1. 

I takt med att fettsyreproduktionen skjuter fart ökar skillnaden mellan de olika TS-vär-

dena. Effekten var större för surare prov - förmodligen speglar detta huvudsakligen 

fettsyrornas flyktighet. De TS-halter som redovisats i föregående avsnitt är alltså inte 

ett mått på utlakningen av TS utan ett mått på organiska makromolekyler och oorganisk 

TS. Skillnaden mellan prov med bastillsats och vanlig TS-mätning ger även ett enkelt 

mått på totalhalten av flyktiga nedbrytningsprodukter, som korta fettsyror. I figur 2.38 

kan därför tillväxten av fermenterande bakterier indirekt följas genom den tilltagande 

avvikelsen mellan de olika TS-måtten i försökets inledning, samma tendens ges även av 

pH-data. En nackdel med bastillsats är dock att den tenderar att öka den nödvändiga 

torktiden vid höga tillsatser - för några prov med 5-10 vol-% tillsats av 1.0 M NaOH 

var vatteninnehållet ännu 30 - 60 % efter 4 timmars torkning vid 105 °C (lägre med lä

gre tillsats). 

I efterhand har flera undersökningar utförts vid Upplagsgruppen, UG, på LuTH, för 

att testa TS-mätning med pH-justering (TSiuth) i jämförelse med standardmetoden 

(TSstandard). Det visar sig att man vid 105°C förlorar 100 % av de lättare fettsyrorna 

som ättiksyra, propionsyra och smörsyra. Med en pH-justering t i l l pH 9 före torkning 

vid 105°C erhålls en retention av 60-80 % av samma syror. 

Den metod som nu normalt används för TS-mätning på lakvatten vid UG avviker från 
svensk standardmetod på följande punkter: 

- Lakvattnet pH-justeras t i l l cirka pH 9 genom tillsats av 0,1 M NaOH, tillsatt mängd 
bestäms genom vägning. 

- Torkning sker vid 105°C under ett dygn. 
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Ett nytt problem som tillstöter på grund av pH-justeringen är att kväve kan avgå i gas

fas, dvs NH-4 + + OH- NH.3 (gas) + H20.Vid en serie prov med ammoniumsalt 

motsvarande mellan 1 och 5 g NH4 per liter har vi kunnat observera mellan 4 och 18 % 

viktreduktion med TSiuth jämfört med TSstandard- Standardmetoden gav här 96 -103 % 

utbyte. För lakvatten från acidogena upplagsdelar är kvävehalterna normalt avsevärt 

lägre än halten av korta fettsyror så felet i TS-bestämningen blir betydligt mindre med 

TSiuth än med standardmetoden. Däremot kan metoderna bli relativt likvärdiga då man 

har att analysera lakvatten från metanogena upplag där fettsyrahalterna är på nivån 

något tiondels gram eller lägre och kvävehalterna kan nå upp emot 1 g/1. 

I figur 2.39 visas hur pH i ett lakvatten från ett upplag i acidogen fas förändras vid t i l l 

sats av lut. Lakvattnet hade en total kvävehalt om knappt 0,7 g/1, medan halten av korta 

fettsyror var drygt 7 g/L I början finns en buffertkapacitet, sannolikt dominerad av 

oprotolyserade fettsyror. När dessa förbrukats skiftar pH skarpt och därefter stiger pH 

proportionellt mot tillsatsen. 
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Figur 2.39 Kumulativ dosering av natriumhydroxid t i l l 50 ml lakvatten från 

upplag i "sur" nedbrytningsfas (S Sunderbyn 891214). 

Resultaten talar för att svensk (och många andra länders) standard för TS-analys av av

loppsvatten är olämplig för vatten som kan misstänkas innehålla fettsyror. Eftersom 

fettsyror är vanligt förekommande i lakvatten och ofta utgör en betydande del av löst 

organiskt material kan inte standardmetoden rekommenderas inom upplagsforskning. 

Däremot kan differensen mellan de olika TS-analyserna användas for att spegla uppla

gets nedbrytningstillstånd och kan utnyttjas i detta syfte, liksom även för en enkel 

skattning av fettsyrainnehållet. 

Slutligen skall man inte glömma att även om TSi u th ger ett avsevärt bättre mått på TS-

innehållet än TS st så existerar flyktiga komponenter som påverkas i ringa omfattning av 

pH-justeringen. Lakvattnet vars pH-förändring redovisas i figur 2.39 innehöll som 

exempel 3 g etanol per liter. 
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TOC: 
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Mätning av totalhalt organiskt kol är en tämligen omständlig process med mänga felkäl

lor. I samband med modellförsöken kunde det konstateras att olika provspädningar gav 

skilda värden. Ett par stickprov gav vid handen att för prov med hög fettsyrahalt kan en 

total provspädning om 40 ggr ge upp t i l l 50 % högre värden än en spädning om 20 ggr. 

Förutom direkta spädningsfel, som kan ge någon procents inverkan på mätresultatet kan 

detta möjligen vara en effekt av varierande syrakoncentration. Vid skogshögskolan i 

Umeå, där TOC-analyserna gjordes, har man noterat upp t i l l 50 % skillnad på TOC-

värden då provens HN03-halt varierat från 0.15 t i l l 0.30 vol-% (muntlig kommunika

tion, B . Andersson, SLU Umeå). För att undvika dessa problem (och för att kunna 

upptäcka dem) bör olika spädningar på några prov av varje undersökt serie testas. Det 

kan konstateras att upp t i l l 50 % avvikelse, räknat frän lägsta värdet, har observerats i 

Ll-serien. 

Sammantagna kan fel i mätning av TOC och TS ge upphov t i l l helt orimliga relationer 

mellan dessa parametrar. I figur 2.40 visas lakvattnets TS (standard), TOC och VS i 

försök L l . Det kan observeras att totalhalten organiskt kol överstiger TS-halten för 

flera prover. Det största mätfelet ligger utan tvivel i TS. 
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Figur 2.40 L l : Lakvattnets halter av TS, TOC & TS:s glödgningsförlust under 

försöksfas 3 & 4 (vattentillsats 0.5 1/vecka respektive 5 1/dygn). Den 

streckade vertikala linjen markerar övergången mellan försöksfaserna. 

Som avrundning t i l l detta avsnitt om analys och mätproblem kan det noteras att de ob

serverade svårigheterna inte är unika. Vid ett rundtest (DeWalle et al. 1981) med tio 

lakvatten vid 32 laboratorier i Kanada och USA redovisas en standardavvikelse på 32 % 

för den storhet som uppmättes med bäst precision (COD) och för den med sämst 

precision (Cd) var standardavvikelsen 210 %! 

Detta sätter kanske mätproblemen i sitt rätta perspektiv. Det föreligger tveklöst ett stort 

behov av metodutveckling och standardisering inom upplagsforskning. 
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2.4.3 Samband mellan studerade lakvattenegenskaper. 

Trots de reservationer som framförts i föregående avsnitt avseende analysernas preci

sion har resultaten av samtliga undersökningar gett resultat som låter sig uttolkas i 

termer av nedbrytningstillstånd och omsättning av organiskt material. Detta framgår av 

jämförelser mellan olika storheter, som det relativa överflöd av mätta storheter kop

plade t i l l omsättningen av organiskt material gjort möjliga - deras inbördes utveckling 

säger ofta mer om förändringar i de studerade processerna än de enskilda parame

trarnas absoluta nivåer. Det bör påpekas att det inte existerar direkta mått för de 

biologiska omsättningsprocesserna, utan alla undersökta storheter är indirekta 

observationer av dessa. Dessutom är samtliga uppmätta storheter utom gashaltsanalyser 

och pH-mätningar ospecifika analyser - en konduktivitetsmätning säger t i l l exempel inte 

vad som leder ström, bara något om mediets resistivitet, vilket i sin tur bl a speglar 

antal- och storlek av elektrolytens joner och lösningens viskositet. 

För att bättre förstå och beskriva de studerade processerna och olika mönster av 

beroende mellan olika storheter presenteras några jämförelser mellan olika mått som 

beror av lakvattens organiska innehåll. Gasdata och slutsatser därav har tidigare 

behandlats ingående i (Lagerkvist 1987) och har även berörts i avsnitt 2.4.1. T i l l grund 

för jämförelserna tjänar framförallt data från Ll-försöket. Jämförelser har gjorts 

mellan: 

Konduktivitet, TS och COD. 

TOC och COD. 

COD, N , P och pH. 

Konduktivitet och TS: 

Med undantag för de tre första mättalparen har en förbluffande god korrelation erhål

lits mellan uppmätt TS och konduktivitet. Med tanke på vad som ovan har sagts om TS-

analysernas pH-beroende torde detta innebära att förhållandet mellan flyktiga kompo

nenter och dem som uppmäts med konventionell TS-mätning har varit relativt stabilt se

dan väl fettsyraproduktionen har etablerats. 

Sammanhörande mätningar för TS och konduktivitet finns för L l beträffande fas 1, för 

andra hälften av fas 3 och för fas 4. Under dessa försöksavsnitt verkar relationen mel

lan "flyktig" respektive "icke-flyktig" TS ha varit stabil. De första värdena i fas 1 gav 

emellertid inte samma goda korrelation t i l l linjen i figur 2.41. Det saknas samman

hörande värden för urtappning (fas 2) och under första delen av fas 3 då L l mottog en 

måttlig vattentillsats (otillräcklig provmängd för TS-analys). Särskilt under slutet av 

urtappningsfasen kan det förväntas att det TS-värde, som kan beräknats ur konduktivi-

tetstalet med relationen ovan, har större fel. Relationen har dock utnyttjats i den föregå

ende resultatredovisningen för att få en grov bild av TS-utvecklingen under de icke 

uppmätta faserna. 
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Figur 2.41 L l : Regression av TS mot konduktivitet under samtliga försöksfaser (de 

tre första värdena har strukits). TS = ln (0,00008 * (Konduktivitet^ + 

1,36). 

I figur 2.42 visas observationer av TS mätt efter pH-justering tillsammans med TS som 

beräknats ur konduktivitetstal. 
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Figur 2.42 L l : TS-värden uppmätta efter pH-justering och beräknade TS värden. 

En regression av TS mätt efter pH-justering mot uppmätta konduktivitetstal har givit 

sambandet som utnyttjats för de i figur 2.42 redovisade beräkningarna. TS mätt efter 

pH-justering gav ett enklare samband t i l l konduktivitetstalen än konventionellt mätt TS. 

Trots betydligt färre antal sammanhörande observationer än med konventionell TS 

kunde ett linjärt samband erhållas med nästan lika god precision: 

TS = 0,013 * Konduktivitetstal + 1.098 

Regressionslinjen för detta samband hade korrelationskoefficienten R = 0,97. Det första 
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sarnmanhängande talparet (från inledningen av Ll-serien) avviker från denna trend och 

ingår inte i regressionen. 

Mot bakgrund av den goda överenstämmelsen kan man anta att konduktivitetstalen i det 

aktuella lakvattnet t i l l stor del beror av fettsyrahalten. Slutsatsen blir att 

konduktivitetstalen speglar lakvattnets verkliga TS-halt bättre än konventionell TS-

mätning - åtminstone i det aktuella fallet. Dock får man göra reservationen att dataun

derlaget är litet. 

Ytterligare en slutsats, som kan dras, är att - med kalibreringar utförda - kan konduk-

tivitetsmätning ersätta TS-bestämning vid en längre mätserie i en given utlakningssitua-

tion. Att man dessutom erhåller en uppfattning om verklig TS-halt som i vissa fall 

bättre anknyter t i l l verkligheten än konventionell TS-mätning ger, gör att förenklingen 

även kan bli en förbättring. 

Konduktivitet och COD: 

En indikation på att konduktivitetstalen t i l l stor del beror på fettsyrainnehållet i avfall 

under acidogen nedbrytning (som i L l ) erhålls även från R-seriens mätdata. I figur 

2.43 har sammanhörande data för COD och konduktivitetstal redovisats som kvoter. I 

de acidogena försöken R l och R3 råder i stort sett en konstant relation mellan konduk

tivitet och COD. Föratom att den är konstant är den lägre än både under aerob ned

brytning (de första 20 dygnen i försök R2 och R4) och metanogen nedbrytning (efter 

dag 91 i försök R4). 
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Figur 2.43 R l - R4: Kvoten mellan uppmätta konduktivitetstal och COD-halter. 

Detta orsakas av att halten löst organiskt material är större vid acidogen nedbrytning än 

vid de andra båda nedbrytningstillstånden då organiskt material omsätts t i l l koldioxid, 

metan och vatten. Det kan konstateras att relationen mellan COD och konduktivitet och 

dess förändring kan användas som indikator för övergång mellan olika nedbrytnings

tillstånd. Möjligen kan även de absoluta nivåerna på kvoten utnyttjas för att bestämma 

dominerande nedbrytningstillstånd i en upplagsmiljö. 
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Figur 2.44 L I och L2: Kvoten mellan uppmätta konduktivitetstal och COD-halter. 

I figur 2.44 visas samma kvots utveckling i försök L I och L2. Värdena för L l ligger 

nära de som observerats i R-serien under acidogen nedbrytning. Under avtappningsfa-

sen, dvs från dag 116 och 44 dygn framåt, närmar sig kvoten det värde som R2 och R4 

uppvisat under aeroba förhållanden för att sedan åter avklinga mot acidogen nivå då 

vattentillsatserna återupptas i försöksfas 3. För försök L2 finns bara COD-observatio-

ner för de 126 första försöksdygnen. Då var vattentillsatsen konstant 0,5 1 per vecka 

och därför kan vi bara följa kvoten från det aeroba begynnelsetillståndet och över i nå

got som i jämförelse med R2 (se figur 2.23) kan tolkas som ett metanogent tillstånd. 

TOC och COD: 

Relationen mellan totalhalten organiskt material och kemisk syreförbrukning beskriver 

det organiska materialets oxidationsgrad och ger därmed indirekt ett mått på den ke

miska miljö varur provet hämtats. Innan man drar alltför många slutsatser av sådana 

jämförelser bör man ingående kontrollera TOC och COD-data. Tidigare har något 

nämnts om mätproblem vid TOC-analys, osäkerheterna är inte mindre vid COD-mät-

ning. Här ska kort uppräknas några vanliga felkällor vid COD-mätning: 

- Fettsyror och andra lättflyktiga organiska komponenter kan avdunsta under provbe

redningen, t ex vid tillsatsen av svavelsyra. 

- Aromatiska kolväten, pyridin och andra kväveföreningar oxideras i liten utsträckning 

vid en COD-analys, vilket kan ge en underskattning av syreförbrukningen. 

- En rad oorganiska föreningar oxideras, vilket i och för sig inte är fel om man betrak

tar COD som ett mått på möjlig syreförbrukning i en recipient, men som kan ge missle

dande resultat om man utan vidare tolkar COD som ett mått på organisk förorening. 

Reducerade former av metaller som järn och mangan samt sulfider är exempel på lak-

vattenkomponenter som påverkar COD. 
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Sedan oxidationsmedel, som syre och nitrat-kväve, har förbrukats och anaerobi har ut

vecklats, så sker den dominerande nedbrytningen fermentativt, dvs med elektronförfly

ttningar inom organiskt material. Kolet i det organiska substratet och bildade produkter 

har då samma medeloxidationstal. Metanbildning ur ättiksyra (CH3COOH) kan 

illustrera detta: En elektrondonator (H) flyttas över till den mer reducerade metylgrup

pen (CH3) och bildar metan (CH4), samtidigt som karboxylgruppen oxiderats ytterli

gare ett steg till CO2. Nettoeffekten blir att kolet behåller sitt medeloxidationstal. 

Om man ser t i l l aktuella substrat i avfall kan man vänta sig att kol i nedbrytningspro

dukterna bör ha ett medeloxidationstal som ligger i intervallet mellan cellulosa och fett, 

dvs från 0 t i l l -2. Med det höga pappersinnehåll som svenskt hushållsavfall har, kan man 

vänta sig att lakvatten på sikt håller organiska komponenter med ett medeloxidationstal 

nära 0. I färskt avfall kan man vänta sig att lättlösta komponenter som proteiner bidrar 

t i l l ett lägre medeloxidationstal. 

I fallet ättiksyra CH3COOH, med medeloxidationstalet = 0, innebär detta att 2 mol O2 = 

64 g behövs för att oxidera en mol ättiksyra, vars TOC är 24 g/mol. Kvoten mellan 

COD och TOC blir alltså 2.67. Kolets medeloxidationstal kan beräknas ur; 

„ . , c COD 
O c = 4 - 1,5 x — — ( G u j e r & zehnder 1983) =* 4 - 1.5 * (64/24) = 0 

Bland mera reducerade nedbrytningsprodukter finns fettsyror som stearinsyra, 

C18H36O2, med oxidationstal lite högre än - 2 (-1.78). COD/TOC blir här = (26 * 32) / 

(18 * 12) = 3.85. Ett annat exempel är vanlig alkohol, C 2 H 5 O H , med COD/TOC = 4. 

Med tanke på tillgängliga substrat kan man därför misstänka att högre COD/TOC-kvo-

ter än 4 eller lägre än 2,5 återspeglar inverkan av andra processer än fermentation, el

ler att åtminstone en av de uppmätta storheterna ger en missvisande bild av organiskt 

lakvatteninnehåll. I figur 2.45 visas samtliga observationer av COD/TOC i modellför

söken grupperat i tjugo intervall. 

Av figur 2.45 framgår att merparten av uppmätta observationer ligger inom ett inter

vall som kan förväntas vid fermentativ omsättning av typiskt svensk hushållsavfall. 

Extremvärdena t i l l vänster kan antas bero på inverkan av respiration och/eller mätfel 

och till höger på skalan måste mätresultaten ifrågasättas. 

I figur 2.46 visas kvoten COD/TOC i lakvatten från försök L I och L2 tillsammans. 

Försök L2 började ca 125 dygn efter försök L l och observationerna för L2 är i figur 

2.47 inordnade efter kalendertid från den dag försök L l startade. 

Anders Lagerkvist, Upplagsgruppen, LuTH 



Tvåstegs anaerob nedbrytning - alternativ behandlingsteknik för upplagt hushållsavfall 

Sida 82 

1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 
COD/TOC 

Figur 2.45 Histogram över samtliga uppmätta COD/TOC-kvoter. 

I figur 2.47 syns att en tydlig gruppering av två olika typer av värden och det kan för 

L l tolkas som effekten av övergången från driftfas 1, med hög vattentillsats, t i l l 

urtappningsfasen som inleds efter ca 115 dygn. 
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Figur 2.46 L l : Regression av TOC mot COD under de två första försöksfasema. 

En annan möjlig orsak t i l l denna skillnad är att de femton första TOC-värdena är analy

serade med en annan spädningsgrad än de efterföljande, en eventuell överskattning av 

dessa TOC-värden (eller underskattning av de följande) kan ge den observerade skillna

den mellan kvoterna i vänster och höger halva av figur 2.47. Några av de högsta kvo

terna registrerades i kolonn L l under avtappningsfasen och i L2 under den period då 

kolonnen mottog lite vatten, dvs situationer då lufttillgången varit relativt god. Att en 

delvis oxiderande miljö skulle generera mera reducerade nedbrytningsprodukter verkar 
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osannolikt, därför kan man förmoda att det är värdena på höger halva av figur 2.47 och 

2.48 som bör justeras nedåt. Ett annat argument som talar för denna tolkning är den 

snedfördelning åt höger som kan observeras i figur 2.45. 
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L I och L2: Kvoten COD/TOC. Värdena är ordnade efter försök Ll :s 

tidsaxel, försök L2 startade då L l hade pågått ca 125 dygn. 

Däremot kan trenderna inom varje halva av figuren betraktas som mer säkert fast

ställda. Det man då tydligast kan observera är en gradvis sänkning av kvoten, dvs 

gradvis högre oxidationstal på nedbrutet substrat, under L l : s första belastningsfas. 

Något mindre tydligt gäller samma tendens i fas 3. När det gäller den första belast

ningsfasen kan man tolka detta som att en gradvis större andel av nedbrutet material är 

cellulosa, medan mera reducerade föreningar som fetter utgör en minskande andel av 

nedbrutet material. En alternativ förklaring vore att en ökande andel av utlakat material 

utgörs av föreningar som oxiderats mindre väl vid COD-analysen. 

5,5 

5 

4,5 

S 4 

3,5 CJ 
O 
H 
O 
O 
CJ 

3 

2,5 

2 

1,5 

1 

o 
* o 

A& i t 

• A 
A • 

T . * a m 
• • «J 4 A - ° A o 

A A A Ö » # . O O O B ° _ 8 o 4 * 

25 50 75 100 

Tid [dygn] 

125 150 

A 

- i — i — i — i — i — i — i — i 

O R l 

• R2 

AR3 

* R4 

175 

Figur 2.48 R1-R4: Kvoten COD/TOC. 

Observationerna av COD/TOC från urtappningen av modellerna L I och L2 ger ett 

mera slumpartat intryck, vilket även kan sägas om motsvarande kvoter från R-serierna 
(figur 2.48). Med undantag från inledningen fluktuerade dessa kring 3-4 under de för-
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sta 170 försöksdygnen. De första 8 (R2 och R4) respektive 9 (Rl och R3) proverna i 

varje serie är analyserade med en lägre utspädningsgrad än de efterföljande. Det kan 

även noteras att den, efter ca 100 dygn, begynnande metanbildningen i modell R2, inte 

sätter några påtagliga spår beträffande COD/TOC-kvoten. Fastän fermentationsproces-

sen har gått ett steg vidare har alltså inte substratets medeloxidationstal ändrats. 

COD. N & P: 

Det har ibland hävdats att fosforbrist kan vara en bidragande faktor t i l l den påfallande 

långsamma materialnedbrytningen i avfallsupplag. Denna misstanke grundar sig på det 

faktum att fosforhalterna ofta är låga, kring något eller några mg per liter, i lakvatten 

från avfallsupplag. 

Det har även observerats vid experiment, från bland annat det s k Montain View pro

jektets modellskaleförsök, att buffring och tillsats av närsalter kan ha en påskyndande 

effekt på etableringen av metanbildning i blandat hushållsavfall (Leuschner 1987). 

Samtidigt är det visat att det särskilt vid anaerob behandling av organiskt material finns 

en potential att öka lösligheten och biotillgängligheten av i apatiten ingående fosfor 

(Fällman 1986). 

Apatittillsats valdes därför som en av de två studerade "påskyndningsmetoderna" t i l l R-

serierna. Detta visade sig nu inte ha någon stimulerande effekt på metanbildningen, men 

det organiska materialets variation i relation t i l l närsaltemas uppvisar mycket karakte

ristiska mönster, vilka kan vara intressanta som jämförelsematerial vid bedömning av 

nedbrytningstillstånd i upplag. 

En "nollhypotes" skulle kunna vara att syreförbrukande ämnen jämte N och P går i 

lösning, och förblir i lösning, i proportion t i l l befinüig mängd: En rimlig modifikation 

på denna hypotes skulle vara att endast KF bidrar till de lösta haltema under försökens 

inledning. De blandade fyllnadsmaterialen och KF hade följande COD:N:P-förhål-

landen; L l = 640: 5: 1, R l & R4 = 19.5: 0.14: 1, R2 & R3 = 700: 5: 1, KF = 360:5:1. 

Uttrycks detta som kvoter får vi de relationer som sammanställts i tabell 2.10. 

Tabell 2.10 Relation mellan COD, N-tot och P-tot i lakvatten enligt "nollhypotes". 

Försök COD/N-tot COD/P-tot N-tot/P-tot 

[g/mg] [g/mg] [-] 
L l 0,13 0,64 5 
R l & R 4 0,14 0,02 0,14 
R 2 & R 3 0,14 0,70 5 
KF 0,07 0,36 5 

Av figurerna 2.49 - 2.52 framgår att lakvattnet vid samtliga försök når COD/N-tot kvo-
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ter som ligger nära KF-fraktionens efter ungefär en månad, medan det tar drygt tre 

månader för N-tot/P-tot att nå samma relationer som i KF. De relationer mellan COD, 

N-tot och P-tot som fyllnadsmaterialet totalt har i de olika modellerna uppnås aldrig i 

uppmätta lakvattenhalter. Man kan konstatera dels att ansatsen i sin helhet är för grov, 

dels att utgående från den materialklassificering som gjorts är det ändå troligt att pap

persfraktionen bara bidrar i liten utsträckning t i l l utlakad TS. Samma information er

hölls för övrigt av de i föregående avsnitt diskuterade COD/TOC-kvoterna. 

Med tanke på variationer av material och driftbetingelser är kvotemas utveckhng an

märkningsvärt lika i de olika modellerna. Samtidigt avviker lakvattnens totalhalter av 

COD, N-tot och P-tot starkt från varandra i de olika försöken. I slutet av de redovisade 

sekvenserna har L l ett lakvatten med 1,06 g COD/1 och i R l har lakvattnet halten 60,5 

g/1. Att COD/N-kvoterna ändå är ungefär desamma i L l och R l , liksom i övriga för

sök, tyder på att det finns gemensamma faktorer som reglerar de lösta ämnenas sam

mansättning. Sannolikt är fermentationsprocessen och dess produkter likartade i samt

liga modeller (fram t i l l en viss tidpunkt). Kolonn L l hade efter 110 dygn genom

strömmats av ca 75 kg vatten per kg TS och förlorat ungefär en femtedel av TS, medan 

R l och R3 på samma tid knappt har avtappats (och tillförts) en deciliter vatten/kg TS. 

Att kvotemas utveckling ändå är så lika visar att utlakningen kan varieras inom vida 

intervall utan att näringsbalans och nedbrytningstillstånd äventyras. 

Om man jämför de observerade COD/N-kvoterna i acidogen respektive metanogen ned

brytningsfas med data från upplag finner man en relativt god överensstämmelse: 

COD/N-kvoter om ca 0,02 har observerats vid "sur utlakningsfas" och ca 0,002 i 

"metanfas" (Ehrig 1980; se även (Wilde 1986)). Den N/P-kvot som kan bildas ur Ehrigs 

data (ca 230) avviker däremot starkt från här uppmätta värden. Ehrig noterar heller 

ingen skillnad för denna kvot i de olika faserna, vilket däremot tydligt kan urskiljas i 

har redovisade resultat. Observera hur övergången t i l l metanogen nedbrytning, med 

start kring det 70:e försöksdygnet i försök R2, åtföljs av ändringar av både COD/N och 

N/P (se figur 2.50 och 2.51). Sannolikt är övergången mera glidande i verkliga 

avfallsupplag, där olika nedbrytningstillstånd j u existerar parallellt. 
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Figur 2.49 L l : Kvoten COD/N t ot och N t ot/P tot under den första driftfasen. 
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Figur 2.50 R1-R4 : Kvoten COD/N t o t . 
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Man bör kunna finna spår av samma utveckling även i verkliga avfallsupplag. N-tot/P-

tot är alltså en möjlig indikator på nedbrytningstillstånd som förtjänar att vidare 

undersökas i fält. 

Relationen COD/P-tot varierar i betydligt mindre utsträckning, se figur 2.52. Att P-tot 

följer COD-halternas utveckling kan misstänkas bero på de pH-förändringar som 

inträder då fettsyror omvandlas t i l l gas. 
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Figur 2.52 R1-R4 : Kvoten COD/P t o t. 
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Att fosforhalterna beror av pH understöds även av de data som presenteras i figurerna 

2.53 och 2.54, i den förstnämnda figuren har en tredjegradsfunktion inlagts som hygg

ligt följer haltutvecklingen, det verkar alltså vara ett beroende sammansatt av flera 

jämvikter. 
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Figur 2.54 R1-R4 : Linjär regression av P-tot mot pH. 

Att pH samvarierar med fosforhalten är omisskännligt och transformeras fosforhalterna 

genom logaritmering erhålls även en god linjär korrelation t i l l pH-data, se figur 2.54. 

Att just använda logaritmering som transformering av fosforhalterna ligger j u nära t i l l 

hands då man söker samband med pH som i sig är en logaritm. Observera även att 

relationen är invers, dvs högre pH ger lägre fosforhalt. Detta och den goda 

anpassningen t i l l tredjegradsfunktionen som visas i figur 2.53 är ju ganska rimlig om 

fosfor i lösning domineras av fosfatjoner (t ex ortofosfat) i olika komplex med 

vätejoner. 
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2.4.4 Uppnådd styrning av nedbrytningstillstånd och materialflöden. 

Försök LI och L2. Utlakning av TS. 

Försök L l simulerar ett ungt upplag ur biologiskt perspektiv - det förhärskande ned

brytningstillståndet var acidogent med undantag för en kort period vid start och mot 

slutet av driftfas 2 (ingen vattentillsats). Att nedbrytningen i huvudsak skett acidogent 

framgår tydligt genom de tidigare redovisade lakvattenparametrama. Trots att vatten-

tillsatserna har gett upp t i l l ett par storleksordningar högre hydraulisk belastning än vad 

som kan förväntas uppträda i verkliga upplag har inga tecken på att det acidogena ned

brytningstillståndet skulle försvagas uppträtt, utan i stället tycks vattentillsatserna för

stärka det acidogena nedbrytningstillståndet. Detta framgår t i l l exempel av pH-observa-

tionema som redovisas i figur 2.6 och 2.7. 

Den hydrauliska belastningen varierades i de olika försöksfasema på ett sätt som visas i 

figur 2.1 och redovisas i tabell 2.2. Driftfas 1 varade från försöksstart t i l l dygn 116, 

fas två från dygn 116 t i l l 160, fas 3 från dygn 160 t i l l 276 och fas 4 från dygn 276 till 

försökets avslutande vid dygn 301. 

I figur 2.55 redovisas uppmätta och beräknade TS-halter. De med svarta markörer re

dovisade haltema baseras på konventionellt mätt 3 TS (TS-st) och TS uppmätt efter pH-

justering (TS-luth). TS-haltema som visas med ofyllda markörer är beräknade på 

grundval av samvariation mellan konduktivitetsvärden och de olika TS-analyserna (se 

avsnitt 2.4.3). 
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Figur 2.55 L 1: TS halter i lakvatten. 

Det kan konstateras att de olika försöksfasema resulterar i skilda TS-koncentrationer 

oavsett vilket sätt analyserna utförts på. Det framgår vidare ur figur 2.55 att avvikel

serna mellan beräknade och uppmätta TS-halter är som störst under inledningen och 

3 Med vissa avvikelser från standardmetoden; torktid 1-2 dygn (till konstant vikt) i stället för 2h, 
temperatur 70°C i stället för 105 °C. 
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under försöksfas 2, dvs de perioder då nedbrytningstillståndet i största utsträckning har 

kunnat påverkas av aerob omsättning. 

I figur 2.56 visas hur utlakningsintensiteten för TS har varierat under försöket. TS har 

beräknats ur uppmätta konduktivitetstal med hjälp av det samband som observerats 

mellan TSiuth och konduktivitet. Med de så beräknade TS-haltema har medelvärden bil

dats för specifik utlakning i varje mätperiod som bildats mellan påföljande observatio

ner av konduktivitet. Specifik utlakning har beräknats för varje mätperiod som : 

Spec, årlig utlakning 
TS-halt [g/1]* Tillsatt vattenmängd [1] * 365 [dygn] 

Resterande TS-mängd [g] * Mätperiod [dygn] 
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Figur 2.56 L 1: Specifik utlakningstakt för TS. 

Utlakningstakten avklingar i inledningarna av fas 1 och 4. En snabb minskning sker 

även i inledningen av fas 2. Avklingningen i fas 1 och 4 kan tolkas som en utvasknings-

effekt - i båda fallen ökas j u den hydrauliska belastningen jämfört med föregående 

driftfas - och det krävs några omsatta porvolymer innan ett nytt jämviktsläge infinner 

sig. Utvaskning kan dock inte ensamt förklara att utlakningen efterhand stabiliseras på 

en bestämd nivå - vilket tydligt syns beträffande fas 1. Den språngvisa förändringen i 

inledningen av fas 3 kan inte heller förklaras med utvaskning - här är ju inflödet ett par 

storleksordningar lägre än vid driftfas 1 och 4 och förändringen är trots detta mera 

abmpt. En parallellitet t i l l pH-förändringarna som redovisats i figur 2.7 kan noteras 

och slutsatsen kan därför dras att förändringen återspeglar en miljöförändring - infly

tandet av aerob nedbrytning avklingar då vattentillsatserna återupptas och porvoly

merna vätskefylls. Vattentillsatsen i sig fungerar alltså som ett styrmedel för miljön i 

avfallet. 

Utlakningens intensitet samvarierar med den hydrauliska belastningen och i den senare 

delen av varje belastningsfas påverkas utlakningsintensiteten minst av "överhäng" från 

föregående driftfas och - i förekommande fall - inverkan av aerobi. De sista observa

tionerna på utlakningsintensitet var ca 0,43 [l/år] i driftfas 1, 0,014 i driftfas 3 och 0,25 
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i driftfas 4. Avsätts dessa värden mot den hydrauliska belastningen vid respektive 

driftfas erhålls en relation mellan vattentillsats och utlakning som visas i figur 2.57. 

Justeras värdet för driftfas 4 från 0,25 t i l l 0,22, vilket är ett rimligt jämviktsvärde med 

tanke på befintliga data (se figur 2.56) så stiger korrelationen t i l l 1.00. Samtidigt 

minskas interceptet t i l l 0,012. 

-10 0 10 20 30 40 50 60 

Lakvattentillsats [m/år] 

Figur 2.57 L 1: Specifik utlakningstakt för TS som funktion av vattentillsats. 

Det kan alltså konstateras att det går att styra utlakningsintensiteten med den hydrauliska 

belastaingen, givet att nedbrytningstillståndet är detsamma. Inom de två tiopotenser som 

den hydrauliska belastningen har varierats kan ingen tendens t i l l att nedbrytnings

processen skulle begränsa utlakningstakten observeras. I stället tyder linjäriteten på att 

begränsningen ligger i transportprocessen. 

Observationer som gjorts beträffande nedbrytning av avfall i verkliga upplag pekar mot 

halveringstider om några år t i l l några decennier vid fullständig anaerob, det v i l l säga 

metanogen, nedbrytning. Det dominerande utflödet av nedbrutet material sker i gasfas 

medan utlakningstakten är flera storleksordningar lägre. T i l l exempel redovisar 

(Colombi et al. 1984) en halveringstid för kol i upplagt avfall på drygt 20 år. Enligt 

deras data omsattes årligen 3 % av upplagt kol t i l l gas medan endast 0,006 % lämnade 

upplaget med lakvatten. Jämför man den i försök L l observerade variationen av utlak-

ningsintensiteter - från en halveringstid om 2,5 år och uppåt - kan man konstatera att en 

lika stor styrning tycks vara möjlig under acidogena förhållanden som vid fullständig 

anaerob omsättning. Jämförelsen mellan TS-utlakning och observationen av kolavgång 

är något haltande och modellen representerar bara grovt förhållanden som kan etableras 

i verkliga upplag, men helt klart indikerar resultaten att det finns en stor möjlighet att 

styra utlakning (och nedbrytning) med hydraulisk belastning - av resultaten att döma 

(fig 2.57) kan nedbrytningsprocesserna påskyndas med en faktor trettio !. 
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Totalt uppmättes vid försök L l , genom mätningar på ingående och resterande fastma

terial efter försöket, en TS-förlust av 5,16 kg eller 35 % av ursprunglig TS-mängd. I 

figur 2.58 visas ackumulerad TS-utlakning som beräknats dels från uppmätta TS st-hal-

ter och dels TS-halter som beräknats ur uppmätta konduktivitetstal med det samband 

som observerats mellan TSiuth och konduktivitet. Som tidigare observerats så visar TS s t 

dåligt de höga halter av korta fettsyror som uppträder under acidogen nedbrytning och 

detta illustreras även av den ackumulerade utlakningen - särskilt under fas 1 och 3. 

Däremot ger sambandet mellan TSiuth och konduktivitet inte en god representation av 

utlakningen under aeroba eller semiaeroba förhållanden vilket är särskilt tydligt vid in

ledningen av försöket. 

Vare sig med de uppmätta TSst-halterna eller de beräknade TSiuth-halterna kan hela den 

observerade TS-reduktionen förklaras, de förklarar ca 62 respektive 70 %. Båda sätten 

att beräkna totalt utlakad TS indikerar ändå klart att avgången av torrsubstans t i l l större 

del har skett med lakvatten och inte i gasfas. Beträffande TS]uth-halterna kan man vänta 

sig att 60-80 % av de korta fettsyrorna hålls kvar. 
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Figur 2.58 L 1: Ackumulerad TS uüakning beräknad på uppmätta TS s t- halter och 

beräknade från uppmätta konduktivitetstal. 

Utlakningen beräknad på basis av uppmätt TS st tillväxer snabbare än utlakning som ba

seras på beräknade TSiuth-värden (från konduktivitetstal) t i l l och med den tredje obser

vationen och därefter ökar den sistnämda mest. Detta indikerar en kvalitativ förändring 

av lakvattnet och kan tolkas som övergången t i l l acidogent nedbrytningstillstånd. Om 

man kombinerar kurvorna i figur 2.58 på så sätt att de observerade TS-halterna utnytt

jas för att beräkna de första tre mängderna och att därefter konduktivitetstalen utnyttjas 

för att beräkna utlakad mängd TS, så erhålls en totalt utlakad mängd om 4,5 kg. Läggs 

30 % t i l l de beräknade TS-mängdema för att kompensera för förluster av korta fett

syror och alkoholer blir den beräknade totala utlakningen 5,3 kg vilket motsvarar 103 

% av uppmätt TS-reduktion. 

I försök L2 var försöksmaterialet förbehandlat genom luftning och det var dessutom 
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lagrat längre tid än försöksmaterialet som utnyttjades i L I . L2 kan därför sägas repre

sentera ett ur biologiskt perspektiv mera åldrat avfall. Att döma av hur pH har ut

vecklats under försöket (figur 2.5) så har nedbrytningen i försök L2 inte dominerats av 

acidogen nedbrytning. Samma information ger relationen konduktivitet/COD, som för 

L2 varierar mellan vad som i R-serien kunde observeras under aerob och metanogen 

nedbrytning (figur 2.43 och 2.44) och däröver. I försöket utnyttjades två hydrauliska 

belastningar; under de första 150 dygnen (fas 1) var belastningen 0.36 [m/år] och under 

de avslutande 25 dygnen (fas 2) var den 26. Figurerna 2.8 och 2.11 visar att 

övergången från den lägre t i l l den högre hydrauliska belastningen medför en sänkning 

av pH som följer parallellt med avklingande TS-halter och konduktivitetstal - detta kan 

tolkas som en skiftning mot ett mera acidogent nedbrytningstillstånd. Några få 

observationer av TSiuth finns för fas 1 och de uppvisar försumbara skillnader med 

TSstandard mot slutet av fas 1, medan en observation från fas 2 (dygn 164) visar en 

skillnad om drygt 20%. Det är sannolikt att den ökade vattentransporten kan stimulera 

befintliga acidogena miljöer och generera nya i delar av avfallet vilket resulterar i 

denna pH-reduktion och ökar andelen flyktigt material i TS. Jämfört med observerade 

differenser mellan de olika TS-måtten om flera hundra procent i lakvattnet från L l kan 

det ändå konstateras att miljön i L2 inte har dominerats av acidogen nedbrytning. 

En indikation på att nedbrytningstillståndet skilt sig avsevärt mellan L I och L2 erhålls 

även då man jämför konduktivitet och TS. Konduktivitets- och TS-värden uppvisar i L2 

inga enkla relationer som de gjorde i L l . TS-utlakning beräknades på grundval av sam

bandet mellan konduktivitetstal och TS st som erhållits ur mätdata från Ll-serien (figur 

2.41) vilket resulterade i helt orimliga utlakningstal - slutvärdet var drygt fem gånger 

större än ursprungligt inbyggd TS. Liknande överskattningar av TS-halter erhålls då 

samma relation används med R-seriens konduktivitetstal - konduktiviteten regleras up

penbarligen inte på samma sätt som i L l av acidogen nedbrytning av organiskt material. 
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Figur 2.59 L 2: Ackumulerad TS utlakning beräknad på uppmätta TS st- halter och 

beräknade med hjälp av uppmätta konduktivitetstal. 

I figur 2.59 visas ackumulerad utlakad TS-mängd i försök L2. De utlakade mängderna 
har beräknats dels på grundval av observerade TSst-halter, och dels med hjälp av kon-
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duktivitetstal och det i försök L l observerade sambandet mellan konduktivitet och 

TSiuth. Den totala TS-reduktionen uppmättes genom prov på fastmaterialet före och ef

ter försöket t i l l 2,5 kg. Relationen mellan konduktivitet och T S m m (se figur 2.42) ger en 

skattning av utlakad TS som ungefär motsvarar uppmätt TS-förlust medan de uppmätta 

TS-halterna endast kan förklara drygt 40 % av den under försöket uppkommna TS-

förlusten. Med tanke på vad som ovan sagts beträffande skillnaden mellan TSstandard och 

TSiuth hgger förmodligen den verkligt utlakade TS-mängden någonstans mellan dessa 

två beräkningar. Även om utlakad TS beräknas med observerade TSstandard-halter utgör 

de en så stor del av observerad TS-förlust att någon avsevärd gasbildning inte kan ha 

ägt rum under försök L2. Temperaturobservationerna (figur 2.5) visar på en påtaglig 

inverkan av aerob nedbrytning under de första 30 dygnen, men en viss kvardröjande 

övertemperatur kan noteras över de första 100 dygnen. Det är därför sannolikt så att 

L2 först mot slutet av försöket når metanogena förhållanden. 

Specifik utlakningstakt (utlakning av TS per tid och befintlig TS) visas i figur 2.60. Den 

totala variationen är snarlik den för motsvarande försöksfaser i försök L l (fas 3 och 4) 

men den absoluta nivån är ungefär en tiopotens högre. 
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Figur 2.60 L 2: Specifik TS utlakning beräknad på uppmätta TS s t- halter och be

räknade med hjälp av uppmätta konduktivitetstal. 

En rimlig förklaring t i l l den högre utlakningstaken i försök L2 under försöksfas 1 

(fram t i l l dag 150) jämfört med utlakningen vid motsvarande hydrauliska belastning i 

försök L l (fas 3) är att denna försöksfas i försök L l föregicks av en betydligt högre 

hydraulisk belastning (under fas 1) och att det för utlakning tillgängliga (lösliga) mate

rialet kan ha reducerats väsentligt innan fas 3. Dock kan man notera att utlakningen un

der försöksfas 1 i försök L2 sjunker under ett par månaders tid för att sedan stabiliseras 

på en nivå ca 10 gånger högre än motsvarande driftfas i försök L l . 

Ytterligare en skillnad t i l l L l är att utlakningstakten under den högre hydrauliska be

lastningen (från dag 150) inte visar några tendenser t i l l utjämning på en högre nivå -
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den tenderar att närma sig utlakningstakten i fas 1. De sista beräknade utlakningstak-

terna i respektive driftfas avviker mindre än en tiopotens från varandra oavsett beräk-

ningssätt. Med det samband mellan hydraulisk belastning och utlakningstakt som obser

verats vid försök L l så skulle skillnaden mellan de båda försöksfaserna i försök L2 var 

ungefär 16 gånger, dvs med utgångspunkt från de sista observationerna i driftfas 1 

skulle det kunna förväntas en utjämning på en utlakningsintensitet om ca 1,1 respektive 

2,8 under driftfas 2 (beroende på beräkningssätt). Någon tendens t i l l utjämning på 

denna nivå kan inte utläsas av figur 2.60 och sambandet mellan hydraulisk belastning 

och utlakningsintensitet är alltså inte detsamma i L2 som i L l . Möjligheterna att styra 

utlakningen med olika hydraulisk belastning förefaller vara betydligt mindre under det 

blandade nedbrytningstillstånd som sannolikt rått i L2. Om dessa resultat beträffande 

TS-halter och konduktivitetsvärden speglar skillnaden mellan biologiskt "åldrat" avfall 

och färskt avfall kan man vänta sig andra utlakningsförlopp i avfallsupplag än de ofta 

antagna första ordningens samband, där uttransporten är proportionell mot befintlig 

materialmängd. I stället förefaller en mera komplicerad följd av utlakningstrender vara 

möjlig. 

Sammanfattningsvis kan det konstateras att för både L I och L2 har observerade ut-

lakningstakter vida överstigit vad som rapporterats från svenska avfallsupplag och sär

skilt för det acidogena nedbrytningstillståndet kan det konstateras att en betydande 

styrmöjlighet föreligger genom att variera den hydrauliska belastningen. 

Försök Ll. Utlakning av närsalter. 

Det existerar få goda observationer på materialbalanser över avfallsupplag i allmänhet 

och det gäller även beträffande svenska avfallsupplag. Bland de bättre tillgängliga sven

ska lakvattenundersökningar som finns är de som utförts av Jan-Erik Meijer under sjut

tiotalet (Meijer 1980). I tabell 1.2 har dessa utnyttjats tillsammans med bland annat 

Gunnar Hovsenius avfallsanalyser från det så kallade Laxå-projektet (Hovsenius 1979) 

för att skatta halveringstider för några komponenter i upplag. För kväve är den 

beräknade halveringstiden 940 år. Stora osäkerheter vidlåder de beräknade halverings-

tiderna och de skall därför endast betraktas som exempel på möjliga storleksordningar. 

Meijers data om lakvattenhalter härrör t ex delvis från utspädda och filtrerade vatten 

och avfallsupplag innehåller j u även andra avfall än (Hovsenius) hushållsavfall. Jämfört 

med observerade utlakningsintensiteter från upplag (Colombi 1984) finner man dock att 

de i tabell 1.2 angivna halveringstiderna är rimliga. 

Meijer observerade medianvärden i lakvatten om 80 mg/1 för kväve och 1.1 mg/1 för 

fosfor. I försök L l finner man beträffande kväve att utgångsvärdet är i storleksord

ningen detsamma men att det sjunker under typiskt rapporterade lakvattenhalter - t i l l 

ungefär en fjärdedel - mot slutet av den första driftfasen. Med tanke på det ca 250 ggr 

högre lakvattenflödet innebär det en kraftigt ökad uttransport. För fosfor gäller att 

haltema t i l l en början vida överstiger rapporterade lakvattenhalter och att haltema först 
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vid slutet av den första driftfasen når en nivå som är jämförbar med dessa värden. 

Detta innebär att utlakningstakten är ett par tiopotenser högre än vad som Meijer upp

mätt vid upplag. 

De i L l observerade utlakningshastigheterna (figur 2.61) avklingar under försöksfas 1 

t i l l värden av ca 0,04-0,1 för kväve och 0,1-0,2 för fosfor. Detta motsvarar halverings
tider om 17 - 7 år för kväve och 7-3 år för fosfor. 

10,00 g 
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Figur 2.61 L 1: Specifik utlakningstakt för kväve och fosfor. 

Jämfört med en halveringstid om knappt 2000 år för kväve (tabell 1.4) motsvarar de 

observerade utlakningstakterna en minst 100-faldig intensifiering av utlakningen. 

Beträffande fosfor har utlakningsintensiteten höjts än mera. Skalas utlakningen av kväve 

och fosfor mot utlakningen av TS (figur 2.56) så kan det noteras att utlakningen av 

närsalterna efterhand avtar och att en utplåning sker på en nivå som är 4-10 gånger 

lä gre än TS-utlakningen. Detta kan tolkas som att ett upptag av dessa salter sker i 

tillväxande biomassa. Sannolikt regleras i så fall utlakningen delvis av sakernas 

omsättning i biomassan - det är överskottet som återfinns i lakvattnet. Utvecklingen 

över tiden av utlakad kväve- och fosfor (figur 2.62) tyder på att kvävet hålls kvar 

effektivare än fosfor - vilket passar bra med antagandet att upptag i bakterier är en 

reglerande faktor eftersom behovet av kväve överstiger fosforbehovet (sammansättoing 

av bakteriers organiska TS = C60H87O23N12P (McCarty 1970)). 

Det kan slutligen noteras att mindre än hälften av ursprungligt fosforinnehåll finns kvar 

efter försöksfas 1 medan motsvarande reduktion av TS inte inträffade under hela för

sökstiden. Denna relativt omfattande utlakning av närsalter kan på sikt möjhgen vara en 

faktor som försvårar populationsskiften i mikrofloran och på så sätt försvårar en över

gång t i l l metanogena förhållanden, dvs stabiliserar det rådande nedbrytningstillståndet. 
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Figur 2.62 L 1: Utlakning och kvarvarande mängd kväve och fosfor. 

Försök Ll. Utlakning av metaller. 

Av samtliga observerade metallhalter som ligger t i l l grund för de medelvärden som re

dovisas i tabell 2.7 är det bara ett mätvärde (på bly) som ligger i nivå med observerade 

medianvärden på lakvattenhalter från upplag (Meijer 1980). Ändå är det, med tanke på 

materialet och den höga hydrauhska belastningen, såpass höga metallhalter, att man kan 

misstänka kontaminering av vissa prover. Skulle de uppmätta halterna på ett korrekt sätt 

återspegla lakvattnets sammansättning innebär det att metallutlakning från upplag med 

hushållsavfall i hög utsträckning kan härröra från matavfalls- och pappersfraktionerna! 

Tidigare experiment har visat liknande tendenser, dvs stigande metallfrakter då en hö

gre andel matavfall blandats in i avfall som lakas (Heie 1982). Dock bör inte alltför 

långtgående slutsatser dras av dessa observationer, dataunderlaget är ännu ganska litet. 

Analyser av bly- och kopparhalter utfördes på lakvattenprover tagna under de 80 första 

dygnen av försök L l . Under denna period föreligger ingen tendens t i l l systematisk av

klingning av vare sig bly eller koppar. Skattar man totalt utlakade mängder med upp

mätta halter för den period då mätvärden finns tillgängliga och med medelhalterna 

0,014 och 0,018 mg/1 för bly och koppar för resterande försökstid erhålls en total

summa för utlakad koppar om 0,75 g/ton avfall (färskvikt) och 0,57 g för bly under 

försökets 301 dygn. Detta motsvarar knappt 4 respektive 1 promille av uppmätta medi

anvärden i hushållsavfall (Hovsenius 1979). Försöksmaterialet består j u av från hus

hållsavfall utsorterad pappers- och KF-fraktion och därför motsvarar den beräknade 

utlakningen sannolikt en större andel av befintliga mängder. Jämfört med observerad 

utlakning för tungmetaller om 0,2 promille per år (Colombi 1984) har vi alltså en viss 

intensifiering. Jämfört med omsättningen av total TS är det dock en rätt låg utlaknings-

takt - med tanke på att förutsättningarna för utlakning - lågt pH och hög andel löst or

ganiskt material i TS - är goda, förefaller det som om endast en mindre del av koppar-

och blyinnehållet skulle vara tillgängligt för utlakning. 
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Försök Rl- R4 

R-seriens försök kompletterar L-seriens genom att belysa inverkan av lakvattenrecirku-

lation. R-seriens modeller är även t i l l skillnad från L-seriens utformade så att bildad gas 

skall kunna insamlas. Genom konditioneringen med lufming testades aerob förbehand

ling som en metod att skynda på etableringen av metanbildning i avfall. T i l l samtliga 

modeller tillsattes 12 kg KF blandat med 4 kg finmalet pappersavfall4. Blandningen som 

tillsattes modellerna R l och R4 innehöll även 3 kg apatitmjöl (medelkorndiameter ca 35 

(xm). Slutligen tillsattes 10 kg vatten t i l l samtliga modeller och kontinuerlig recir-

kulationspumpning startades 87-02-27. Modell R2 och R4 luftades med 100 mbar 

tryckluft från 86-02-24 t i l l 86-03-18. Luftflödet genom modellerna var ca 1 liter per 

minut. 

I inledningen uppvisar samtliga försök en "mättnadskurva", dvs en inledningsvis rask 

ökning av lakvattnens TS-halt som sedan gradvis saktar in. En sådan haltutveckling är 

även den förväntade vid recirkulationsförsök. Vattenmängden ökas j u inte medan 

däremot olika ämnen går i lösning under försöket. Analogt med differenserna i 

nedbrytningsgrad, som framgår ur tabell 2.8, så uppvisar de luftade modellerna en 

betydligt lägre TS-halt i lakvattnet. Att detta inte är en effekt av förkomposteringen, 

utan främst en effekt av påskyndad metanbildning framgår t ex av TS-halternas 

utveckling - direkt efter luftningen stiger TS-haltema i de luftade kolonnerna och 

närmar sig de oluftade modellemas nivåer, för att sedan vända neråt igen - i respons t i l l 

gasbildning. Fastän tämligen stora fluktuationer råder i början av försöken grupperar 

sig modellerna tydligt och stabilt efterhand -de luftade modellerna för sig och de 

oluftade för sig - apatittillsatsen ger däremot ingen tydlig effekt på TS-nivåerna -

möjligen kan man spåra en viss fördröjningseffekt - förändringen av TS-nivåema sker 

på liknande sätt som i modeller utan apatittillsats, men med en viss eftersläpning. 

Nedbrytningstillståndet förefaller alltså ha en stark inverkan på fosforns löshghet. För 

modell R4 är fosforhalten vid sista analysen endast en sjättedel av den högsta uppmätta 

halten. Vid anaerob nedbrytning kan COD:N:P-behovet skattas som 100 : 0,44 : 0,08, så 

denna kraftiga reduktion av fosfor (samtidigt som kvävehalterna stiger) kan knappast 

bero på normal fosforkonsumtion vid celluppbyggnad, utan en kemisk/fysikalisk fast

läggning av fosfor äger sannolikt mm, endera utanför, eller så i mikroorganismerna. 

Samtidigt som totalhalterna av löst TS i lakvatten avklingar kan man för modell R2 ob

servera att COD/TOC-kvoten bibehålls (fluktuerande mellan olika prov i intervallet 3-

5), det är ytterligare en indikation på att det är fråga om en övergång mellan två fer

mentationer; fettsyrabildning och fettsyrabildning + metanbildning. 

Styrningen till acidogent nedbrytningstillstånd i L I , R l och R3 genomfördes utan pro

blem med vattentillsats. Från analyserna av pH, COD och TOC som redovisats i figu

rerna 2.17, 2.20 och 2.21 framgår att övergången t i l l stabilt acidogena miljöer tog min

dre än 20 dygn i R l och R2. Acidogent nedbrytningstillstånd kunde återupprättas i L l 

4 Ur fraktionen "återvinnbart papper", se tabell 2.3. 
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efter en period av torka då porerna delvis luftfyllts. Vid jämförelse med resultaten från 

försök L l kan man konstatera att recirkulationen har påskyndat etableringen av acido

gen miljö. Den acidogena miljön är stabil och visar inga tendenser t i l l försvagning ef

ter 500 dygn då försöken avbröts. 

I L2, R2 och R4 förbehandlades avfallet genom luftoing i syfte att etablera metanogent 

nedbrytoingstillstånd. I R2 och R4 märks inflytandet av en delvis acidogen miljö i pe

rioden efter luftningen som sjunkande pH och stigande halter av organiskt material i 

lakvattnen. Emellertid tycks en metanogen population ha etablerats under förluftningen 

och den tar så småningom överhanden. Övergången mellan acidogent dominerad miljö 

t i l l dominerande metanogen miljö tar ungefär 100 dygn i R2 och ungefär den dubbla 

tiden i R4 (p g a luckor i mätprogrammet kan inte tidpunkten anges noggrannare). Vid 

den ökade hydrauliska belastningen (150 försöksdygn efter luftning) i försök L2 verkar 

det metanogena nedbrytningstillståndet tendera att ge vika för ett acidogent nedbryt

ningstillstånd. Detta märks framförallt genom avklingande pH och stigande utlakning av 

TS. Vid jämförelse mellan R2 och R4 med L2 förefaller det som recirkulationen har 

haft en intensifierande och stabiliserande effekt för etableringen av metanogent ned

brytningstillstånd. Detta kan ha sin förklaring i att recirkulationen medför en mera ho

mogen fördelning av mikroorganismer och buffrande ämnen. 

Vid R-seriens avslutande genomfördes ett antal prov med dosering av ättiksyra. Två 

tillsatser om 10 ml utfördes i samtliga modeller. Därigenom kunde nedbrytningstill

ståndet i de olika modellerna verifieras. I figur 2.20b kan doseringamas pH-effekt mär

kas som en sänkning om ca 0,5 pH-enheter efter dygn 430 i försök R l och R3 och en 

något lägre pH-sänkning i försök R2 och R4. I R I och R4 resulterade doseringen inte i 

någon gasproduktion men pH återhämtar sig efter en tid t i l l samma nivå som före 

doseringarna. I R2 och R4 resulterade tillsatsen av ättiksyra i en omedelbar gas

produktion. Gasbildningen kunde observeras genom gaspåsarnas svällning ca 10-15 mi

nuter efter tillsats. Respons i samma tidskala har tidigare observerats vid tester på TU 

Hamburg-Harburg (H.-H. Spendlin, personligt meddelande, 1987). I R4 tillsattes flera 

doser ättiksyra - upp t i l l 30 ml per dosering vilket motsvarar en volymbelastning av ca 

0.5 kg COD/m 3 reaktorvolym, räknat på fyllnadsmaterialets volym. Belastningen tycks 

inte ha överskridit den metanogena populationens kapacitet. 

De observerade metallhalterna i lakvattnen utvecklar sig mot ungefär en tiopotens högre 

halter än vid Ll-försöket. Detta innebär en avsevärt lägre mobilisering av metaller vid 

recirkulationsförsöken. Jämfört med observerade halter i lakvatten från upplag (Meijer 

1980) är metallhalterna i samtliga modeller höga. För koppar, bly och kadmium ligger 

de betydligt högre. Med undantag av järn uppvisar metallhalterna inga klara tendenser 

att påverkas av nedbrytningstillståndet. 
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2.5 Slutsatser 

De utförda modellförsöken visar att nedbrytningstillstånd i avfallsmaterial kan styras. 

- I genomflödeskolonnerna har det visats att nedbrytningen kan styras mot acidogen 

nedbrytning även efter perioder med delvis aerob miljö. Vidare kan acidogen nedbryt

ning vidmakthållas med hög vattengenomströmning och låga TS-halter i lakvattnet. 

- 1 recirkulationsmodellerna har acidogen nedbrytning (hög halt av organiskt material i 

lakvatten i kombination med lågt pH) vidmakthållits i över ett år både med och utan t i l l 

sats av pH-buffrande apatit. Försöken med aerob förbehandling uppvisar däremot en 

övergång t i l l stabil metanbildningsfas, både med och utan apatittillsats. 

Det har också visats att nedbrytning av hushållsavfall kan accelereras. 

- 1 genomströmningsförsöken har utlakning av flyktigt organiskt material kunnat varie

ras genom olika hydraulisk belastning. I försök L l lakades totalt 36 % av det ingående 

försöksmaterialets organiska material (mätt som glödgningsförlust, VS) ut på 300 dygn 

och utlakningsintensiteten för TS kunde under perioden varieras mellan nivåerna 1-40 

% (av befintlig mängd) per år. 

De nedbrytningsresultat som uppnåtts under försökstiden tar årtionden i anspråk i van

liga avfallsupplag. Försöken har visat att nedbrytningen i två skilda steg är möjlig och 

ger stora styrmöjligheter jämfört med en blandad process. 

Direkt överföring av här uppnådda resultat t i l l upplagstillämpning i fullskala är dock 

inte att rekommendera. Styrning av nedbrytningen i en tvåstegsprocess i upplagsmiljö 

är sannolikt möjligt att genomföra även i fu l l skala, men dimensioneringsunderlag 

måste först tas fram genom fältstudier i olika skalor och med olika randbetingelser. 

Det finns praktiska problem som först måste både identifieras och lösas innan tekniken 

kan användas rutinmässigt. Ett par exempel som observerats vid test av anaerob lak

vattenrening i upplagsmiljö är t ex igensättning av dränerings skikt och låg gasbildnings-

takt p g a låg lakvattentemperatur vintertid (Mennerich 1986). De potentiella fördelarna 

i form av ökad: stabilisering, sättning och gasbildning är så påfallande att en teknikut

veckling på detta tema kan motiveras både av ekonomiska skäl och av miljövårdsmotiv. 

Tidigare ej rapporterade samband mellan olika lakvattenvariabler har observerats. Ett 

exempel är en stark korrelation mellan P-tot och pH. Kvoterna mellan ett antal lak-

vattenkomponenter tycks utvecklas i mycket karakteristiska mönster - oberoende av 

utlakad mängd och halt, men beroende av nedbrytningstillstånd. En sådan kvotbildning 

som mycket tydligt visar utvecklingen av metanogena förhållanden är N-tot/P-tot. Det 

går dels att utvinna information om avfallets nedbrytningstillstånd ur dessa kvoter och 

dels kan de användas för att skapa förenklade analysprogram. 

Många metodproblem har observerats under försöken. Bland annat har det konstaterats 

att standardmetoden för TS-analys av avloppsvatten är olämplig vid lakvattenundersök-

ningar - särskilt för lakvatten från avfall under acidogen nedbrytning. 
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3 FÄLTFÖRSÖK I P I L O T S K A L A 

3.1 Inledning 

Här beskrivs det första kontrollerade försöket där en tvåstegs anaerob nedbrytning, 

TSAAD, etablerats på ett avfallsupplag. Studien har utförts vid Södra Sunderbyupplaget 

i Luleå kommun. 

Försöket är inriktat mot forskningsfrågor rörande möjligheten att etablera och vid

makthålla och styra TSAAD i upplagsmiljö. Dessutom studeras den materialstyrning 

som under fältmässiga förhållanden kan etableras genom TSAAD. 

Framställningen baseras delvis på tidigare publicerade arbeten av Lagerkvist (1991; 
1994) och Lagerkvist et al. (1989a; 1989b; & 1990). 

3.1.1 Bakgrund och forskningsfrågor: 

De i kapitel 2 redovisade laboratorieundersökningarna visade att en styrning mot acido

gen och metanogen nedbrytning i princip var möjhg genom att endast använda vatten

tillsats respektive luftning som styrmedel. Laboratorietestema utfördes emellertid under 

relativt ideala förhållanden beträffande temperatur, homogenitet, tillgänglig yta och 

anaerobi som svårligen kan reproduceras i fält och laboratorieundersökningarna kan 

därför inte sägas visa att motsvarande styrning är möjlig i praktisk tillämpning på av

fallsupplag. 

Här redovisad fältundersökning utformades därför t i l l ett studium av etableringen av 

TSAAD och främst då steg 1, det v i l l säga en stabil acidogen miljö, i fält. Den spontana 

bildningen av acidogena förhållanden i upplag med färskt avfall har observerats i 

många sammanhang. Däremot har inte en flerårig acidogen nedbrytning beskrivits vid 

de få välkontrollerade fältförsök som genomförts. Dessa har som regel varit inriktade 

mot etablering av metanogena förhållanden. Beträffande det metanogena nedbrytnings

steget, steg 2 i TSAAD, var det genom tidigare försök demonstrerat att olika varianter 

av förluftning (resulterande i aerob omsättning) var en väl fungerande metod att eta

blera det även i större skala (Damiecki 1987). Etableringen av steg 2 är därför inget 

forskningstema i sig i denna studie. Däremot utnyttjades steg 2 för att studera effekten 

av sönderdelning av avfall. Samma avfall användes som i steg 1, men i steg 2 hade det 

först malts t i l l mindre än 10 cm "partikelstorlek". Denna ökning av den tillgängliga 

ytan antogs öka intensiteten i de aktuella nedbrytningsprocesserna. Därigenom antogs 

det vara möjligt att tydligare se de förändringar av främst lakvattensammansättning som 

inträffar i samband med växlingen mellan olika nedbrytningstillstånd då metanogen 

nedbrytning etableras. 

Steg två, härefter kallat "rötcellen", utformades så att den skulle kunna utsättas för be

lastningar av vatten och föroreningar från lakcellen upp t i l l och över dess kapacitet och 

belastningsvariationens effekt studerades. 
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Fältförsöket utformades så "icke-idealt" som möjligt, innebärande att det inkluderade en 

rad förhållanden som kunde förmodas vara ogynnsamma för etableringen av TSAAD. 

Tanken bakom denna strategi var demonstrativ: Om det skulle vara möjhgt att etablera 

och styra TSAAD under försökets förhållanden skulle det därigenom vara demonstrerat 

att det med stor sannolikhet är möjligt att etablera processen på andra svenska upplag 

med hushållsavfall. De faktorer som beaktades var temperatur, homogenitet, tillgänglig 

yta och anaerobt: 

Temperatur: 

- Anläggningen byggdes "nedgrävd" i en äldre del av S Sunderbyupplaget utanför Luleå 

och dess sidor och botten var tätade med polyetenliner. Därigenom kunde en låg tempe

ratur , vilket kunde antas begränsa intensiteten i de biologiska processer som leder t i l l 

utbildandet av surt nedbrytningstillstånd, förutses av tre skäl: 

- Årsmedelvärdet (i Luleå) för lufttemperaturen är ca + 3 °C. 

- Inget nämnvärt värmeflöde kan påräknas från kringliggande avfall som är ca 30 år 

gammalt och t i l l stor del bestående av rivningsavfall. 

- Linern (samt vattenlås på lakvattendräneringen) förhindrar uppkomsten av en force

rad luftning genom "skorstenseffekt" och uppkomsten av en därmed följande kom-

posteringsvärme. 

Homogenitet och tillgänglig yta: 

- Hela säcksopor (hushållsavfall) tillfördes testcellen. Genom att hanteringen i samband 

med uppläggningen (med grävskopa) endast medförde en obetydlig sönderdelning och 

måttlig komprimering kunde homogenitet och tillgänglig yta antas bli relativt låg jäm

fört med vanliga hushållsavfallsupplag. Detta innebar att förutsättningarna för styrning 

t i l l surt nedbrytningstillstånd genom vattentillsats försämrades av främst två skäl: 

- En stor del av avfallet var inneslutet i både påsar och säckar av plast. Genom den 

skonsamma uppläggningen förblev en stor andel av påsarna och säckarna intakta, vilket, 

jämfört med konventionell uppläggning, innebär minskade möjligheter för fuktutbred

ning och fuktupptag i avfallet. 

- Genom att säckar och påsar förblev intakta och inpackningen endast innebar en måttlig 

komprimering (til l ca 0.6) skapades en stor och sannolikt även starkt varierande porvo

lym. En stor och ojämn porositet i avfallet ökar sannolikheten för att stråk skall uppstå 

där perkolerande lakvatten på kort tid kan dräneras ut ur avfallet. 
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Anaerobi: 

- Genom att testcellen byggdes med endast 3 meters fyllnadsdjup och ca 1 m täckskikt 

motsvarar den ett normalt upplags översta pall (lager), dvs den del av ett upplag där in

verkan av konvektivt eller diffusivt intransporterat syre bör vara som störst. Detta in

nebär att det förelåg en relativt stor risk att anaerobin inte skulle kunna vidmakthållas 

och att den för utbildandet av acidogent nedbrytningstillstånd nödvändiga, höga, fett

syrakoncentrationen, skulle kunna begränsas genom aerob omsättning. 

Forskningsfrågor beträffande lakcellen: 

- Är det möjhgt att i fält styra t i l l acidogen nedbrytning enbart genom att tillsätta 

och recirkulera vatten ? 

- Går det att nå en "mättad" acidogen nedbrytning, med så höga fettsyrakoncen

trationer att en fortsatt fettsyraproduktion hämmas ? 

- Kan det acidogena nedbrytningstillståndet bibehållas under en utsträckt tid trots 

inverkan från säsongsvariationer avseende temperatur och utspädning (med 

infiltration av smältvatten t ex)? 

- Vilka effekter har det acidogena nedbrytningstillståndet på mobihseringen av 

riskämnen ur upplagt avfall ? 

- Hur hög stabiliseringsgrad kan nås i lakcellen utan att den acidogena miljön ut

armas ? 

T i l l de första fyra frågorna skall svar ges i denna avhandling. Den femte frågan kan 

ännu bara besvaras med utgångspunkt från laboratorieförsök, men på sikt kommer 

försöksanläggningen att generera resultat som kan belysa detta spörsmål. 

Forskningsfrågor beträffande rötcellen: 

- Vilken belastning av framförallt organiskt material är möjlig med bibehållen 

metanogen miljö ? 

- Kan man driva steg två intermittent, vilken är responstiden för gasbildning ? 

- Fyllnadsmaterialet i rötcellen är mera sönderdelat än lakcellens, vilket effekt har 

det på lakvattenkvaliteten under de olika nedbrytningsfaserna? 

- Vad avskiljs i rötcellen och t i l l vilken grad ? Hur sker avskiljningen ? 

Den sista frågan är fortsatt föremål för studier och kan bara översiktligt behandlas här. 
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3.2 Material och metoder 

3.2.1 Anläggningsbeskrivning 

Anläggningen är placerad i en äldre del av S Sunderbyupplaget ca 15 km nordväst om 

Luleå. En systemskiss över anläggningen visas i figur 3.1. 

Anläggningen har tre olika recirkulationssystem, testcell med cirkulationsbrunn, rötcell 

med cirkulationsbrunn och en liner-brunn med självständigt arbetande lakvattentillför-

sel. I liner-brunnen testas olika tätskiktsmaterial "liners" genom att utsättas för färskt 

lakcellvatten med upp t i l l 50 kPa övertryck. Denna del av anläggningen kommenteras ej 

vidare här. Från lakcellens cirkulationsbrunn tas lakvatten ut t i l l rötcellen. Det kan en

dera tillsättas t i l l rötcellens cirkulationsbrunn eller direkt t i l l rötcellens övre eller undre 

sida. 

Figur 3.1 Anläggningen med sina delsystem. 

Testcellen anlades genom att en grop schaktades ut ur det befintliga upplaget och en vall 

byggdes runt gropen så att cellens botten kom ca 3 meter under och dess överyta kom 1 

- 1,5 meter över ursprunglig upplagsyta. Dubbla dränerings- och tätskikt installerades i 

cellens botten och sidor. I figur 3.2 visas testcellens fysiska utformning med en sektion i 

cellens längdriktning. 

Cirkulationsbrunn 
Perforerade rör för lakvattenspridning 

g I 
Täckskikt av grus, sand, bark och jord 

Liner 

Lysimetrar i övre 
dräneringsskikt 

Figur 3.2 Mittsektion av testcellens längdsnitt. 
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Som tätskikt användes en 0,5 mm tjock, glasfiberarmerad polyetenfolie (Monarflex 

500). Plastfolien skyddas av en ca 3 mm tjock geotextil som lades under och över tät

skikten, under det undre tätskiktet är geotextilen endast 0,5 mm tjock. Figur 3.2 har en 

vertikalskala om ca 1:200 och en horisontalskala om ca 1:300. Cellens bredd är hälften 

av längden. Testcellen fylldes med 457 ton hushållsavfall med en genomsnittlig densitet 

av 0,65 ton/m 3. Bottenarean på testcellens avfallsfyllnad är ungefär 152 m 2 och toppa

rean är cirka 354 m 2 , släntarean är ca 310 m 2 (vertikal projektion är ca 200 m 2 ) Total 

avfallsvolym är ca 710 m 3 . Fyllnadshöjden för avfall är ca 2,8 m och täckskikten är t i l l

sammans ca 1,3 m. Genomsnittlig lutning på cellens sidor är 1:1,12. 

Testcellen är uppdelad i en referensdel (referenscell), till höger och en cirkulationsdel 

(lakcellen), t i l l vänster i figur 3.2. Referensdelen är placerad "uppströms" lakcellen och 

tillsätts inget vatten utöver naturligt infiltrerad nederbörd. Lakvatten från referensdelen 

recirkuleras med övrigt vatten över lakcellen, se figur 3.3. Lakvattnet distribueras över 

lakcellen med hjälp av en perforerad ø 50 mm PEM slang, se figur 3.4. Den är lagd di

rekt på avfallet, under det ca 20 cm tjocka gmslager som utgör det första täckskiktet 

över avfallet. Ovanför distributionsledningen för lakvatten ligger insamlingsrör för gas. 

Spridarrör 

Kontrollcell Lakcell 

Cirkulationsbrunn 

Pumpar 

Figur 3.3. Cirkulation av lakvatten över testcellen. 

Mätbrunn 

Spridarslang för lakvatten 

C 
Lakvatten 
in 

8 m 

Lakcell 

Lysimeter —y\ 4 | 

J X ^ ^ ^ ^ Y t l y s i m e t e r 

c n GD DD 

8 m 

Kontrollcell 

Figur 3.4. Placering av spridarslang och lysimetrar över testcellens bottenyta. 
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I figur 3.5 visas installationerna för nedbrytningssteg 2, dvs rötcellen och dess cirkula

tionsbrunn med sina anslutningar. 

Rötcellen har en volym av ca 3 m 3 . Ursprungligen fylldes den med ett bottenskikt om 

0,4 m 3 grus, 2 m 3 grovmalet avfall (662 kg ur samlingsprovet) och ytterligare ca 0,3 

m 3 grus som täckskikt. Total ursprunglig fyllnadshöjd var ca 2,4 m och porvolymen 

var ca 720 liter. 

Inledningsvis drevs rötcellen som en anaerob biobädd, dvs lakvatten fördelades på 

överytan och läts perkolera genom fyllnadsmassan. Efter drygt ett år med varierande 

hydraulisk belastning var rötcellen igensatt och matningen växlades t i l l uppströms flöde 

(inmatning i botten). Trots den ändrade flödesriktningen var fyllnadsmassan mycket tät 

och därför togs ungefär hälften av avfallet och merparten av det övre grusskiktet bort 

och ersattes med ett plastnät. 

1 t 
Uppvärmd 
gasledning 

RÖTCELLEN 
Recirkulation 

för rötcellen 

Från Lakcell 

Avlopp 

Cirkulations

brunn 

I 

y 
Figur 3.5. Sektion av rötcell med kringinstallationer. 
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3.2.2 Mätinstallationer 

Spridarslangens högra begränsning hgger 0,5 m t i l l höger om testcellens mitt. För att 

kontrollera lakvattnets horisontella spridning och för att observera naturhg infiltration 

och lakvattenbildning har i referenscellen byggts in 6 insamlingskärl, s k lysimetrar. I 

figur 3.4 visas placeringen av spridarslang och lysimetrar i horisontalplan ritat över 

testcellens botten. En lysimeter, med en horisontell area av 0,8 m 2 , är placerad ome

delbart under täckskiktet, den benämns fortsättningsvis ytlysimeter. Övriga lysimetrar 

refereras fortsättningsvis t i l l som bottenlysimetrar eller lysimeter 1, 2, 3, 4 och 5. De 

har vardera arean 0,4 m 2 och är placerade i det övre dräneringsskiktet, närmast under 

avfallet. Lysimetrarna 1, 2, 3, 4, och 5 är placerade på ett horisontellt avstånd av 1,5; 

3,5; 5,5; 4,1 respektive 6,7 m från spridarröret för lakvattencirkulationen. 

Parallellt med testcellens längdaxel och ca 2 dm från centrum av testcellen har sonder 

för temperatur och peglar för sättningsmätningar installerats. Deras fördelning över 

sektionen visas i figur 3.6. Peglama är placerade direkt på avfallets överyta. 
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Figur 3.6. Sektion i testcellens längdaxel. Sonder och peglars placering. Versaler 

och siffror i fetstil markerar sonder, romerska tal markerar peglar, 

övriga tal visar temperaturmätpunkternas placering. 

3.2.3 Provbehandling och analyser 

Provtagning och hantering av undersökt avfall redovisas separat i avsnitt 3.2.4. 

På uttagna lakvattenprover har pH och konduktivitet mätts direkt vid provuttag, TS och 

VS har vanligvis mätts på färska prov och övriga analyser är utförda på prov som för

varats frysta vid ca -20°C. Varje lakvattenprov har normalt tagits i halvliters polyeten-

flaska i fält och på laboratoriet vid LuTH neddelats i sju subprover om 25 ml (i 25 ml 

burkar av polyeten) efter det att prov för TS-mätning har tagits ut. 

Gasprover har tagits med 5 ml spruta genom membran vid provpunkterna på fältan

läggningen. Proven har sedan överförts t i l l provrör av glas (volym ca 26,2 ml) med 

gummiproppar. Provrören har före användandet sköljts och fyllts med argon t i l l ca 3 
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atmosfärers övertryck. Vid provtagning evakueras först övertrycket av argon med 

samma kanyl (ø 0,4 mm) som sedan utnyttjas vid provtagningen. En konventionell 5 ml 

"engångsspruta" för sjukvårdsbruk används. Sprutan sköljs upprepade gånger i en ström 

av den gas som skall provtas innan provet tas ut. 

Analyser har utförts med samma metoder som angivits i kapitel 2, med några undantag 
som beskrivs här. 

Fastprovsanalyser 

- Metallers fastläggningstyp i rötcellens fyllnadsmassa har undersökts med ett sekven

tiellt utlakningsförfarande där materialet stegvis utsätts för allt aggressivare lösnings

medel (Calmano 1989). Lakmedier i de olika stegen redovisas i tabell 3.1. 

Tabell 3.1 Redoxsekvenslakning, använda lösningsmedel och metallfraktioner. 

Laksteg Medium Metallfraktion 

I 1 M ammoniumacetat, pH 7.0 utbytbara katjoner 

I I 1 M natriumacetat, pH 5.0 karbonater 

I I I 0.1 M hydroxyammoniumklorid, lätt reducerbar fas 

pH 2.0 (Mn-oxid, amorf Fe oxid) 
I V 0.2 M ammoniumoxalat + måttligt reducerbar fas (amorf + delvis 

0.2 M oxalsyra, pH 3 kristalliserad Fe oxid) 
V väteperoxid, 30% metaller bundna t i l l organiskt material 

och svavel 
V I koncentrerad salpetersyra restfraktion (t ex silikater, kristallin Fe-

oxid) 

- Cellulosa, hemicellulosa och lignin i analysprov på avfall har bestämts med en metod 

som ursprungligen utvecklats för att analysera djurfoder (Goering & van Soest 

1970). 

Lakvattenanalyser 

- AOX i lakvatten är mätt enligt DIN 38409, del 14, på en Haberkorn & Braun AOX-
SystemM2000C. 

- Elementanalyserna på lakvatten är utförda på ICP-MS vid SGAB Analys AB i Luleå 

efter uppslutning i HNO3. Analysmetod enligt USEPA standard 200.7 (USEPA 

1985) med modifieringar enligt SGAB Analys pm 92-02-05 (SGAB 1992). 

- Fettsyror har analyserats vid MISLU, Mikrobiologiska Institutionen vid Sveriges 
Lantbruksuniversitet i Uppsala. Bestämningen har skett gaskromatografiskt enligt 
den metod som beskrivs av Örlygsson et al. (1993). 
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- TS. Mätning av torrsubstanshalt i vatten har konsekvent utförts genom torkning vid 

105 °C under ett dygn. Före torkning har provet pH-justerats t i l l ca pH 9 genom 

tillsats av 0,1 M NaOH. I de nu pågående försöken utprovas om skillnaden mellan 

den här beskrivna mätmetoden och standardmetoden (SS 02081013) kan användas 

som ett enkelt mått på syrabildningshastighet. 

Gasanalyser: 

- Gasanalyser har utförts vid MISLU enligt gaskromatografiska metoder beskrivna av 

Örlygsson et al. (1993). Prover om 5 ml uttogs vid cellerna och förvarades i 

provrör av glas med butylgummiproppar. Före analys mättes övertrycket i rören 

och vanligen uppmättes ett övertryck motsvarande nära 5 ml tillsatt gas. Trycket i 

provrören varierade normalt med upp t i l l motsvarande 1 ml tillsatt gas vid 

analysen. I vissa prov avvek trycket mer från det förväntade och de uppvisade 

även avvikande biogashalter. Förmodligen speglar detta ett provtagningsfel. 

- Gasflödesmätningar är utförda med en Ritter TG3 trumgasmätare av polypropen 

(Wilhelm Ritter AG, Bochum). 
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3.2.4 Undersökt avfall 

Försöksupplaget fylldes med hushållsavfall från Luleå, Boden och Piteå. Det var ett ty

piskt svenskt hushållsavfall, dvs rikt på organiskt material. Avfallet samlades in under 

oktober månad 1988, vilket för orten innebär att det inte var kraftigt påverkat av vått 

höstavfall (trädgårdsrensningar) och det var även opåverkat av den säsongsmässiga ök

ningen av torra material som sker mot årets slut. 

Provbehandling: 

Då testcellen fylldes togs ett 11,28 ton stort samlingsprov ut ur ett slumpmässigt urval 

av de 89 ankommande avfallsfrakterna. Provet motsvarar ungefär 2,5 % av tillfört av

fall . Provet lagrades på området i en container, övertäckt med presenning, fram t i l l i 

mitten av maj månad 1989 då provbehandlingen vidtog enligt figur 3.7. 

468 700 kg 

Generalprov 
i container 

457 420 kg 7 Lakcell 

11 280 kg 

Grovmalet 
avfall 

Hammarkvarn 
460 kg 

viktförlust 
vid 

malning 

1200 kg i 
48 stickprov 

10 820 kg 

Rötcell 

662 
kg 

Deponering \ 
9620 kg \ 

25 kg för 
TS och 
GF analys 

Hammarkvarn 
415 kg 

finmaldes 

410 kg för 
batch-försök Neddelning genom 

kvartering. 

4 * 1,5 kg 
för analys 

LJ I J 

m 1 r>3 

v>3 i3 5>5 

Figur 3.7. Schematisk framställning av provbehandlingen. 
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Grovmalningen utfördes i en hammarkvarn vid Blåbergsupplaget i Sundsvall. Den ge

nomfördes på ca en timme och resulterade i en största "partikelstorlek" om ca 10 cm i 

diameter. Efter malningen vägde provet 10,82 ton. Differensen om ca 460 kg beror 

sannolikt t i l l stor del på vattenförlust under malningen. Det malda avfallet samlades i 

två containrar innan det kördes ut och lades på en asfalterad yta. 

Från olika ställen ur avfallshögarna uttogs sedan 48 st delmängder, om ca 25 kg var

dera. Dessa förpackades i plastsäckar och transporterades med lastbil t i l l Luleå. 

Av den totala provmängden malet hushållsavfall, ca 1200 kg, reserverades 760 kg för 

fyllning av rötcellen. Rötcellen fylldes med 660 kg och 100 kg sparades ute vid för

söksområdet för eventuell efterfyllning i rötcellen. 

Återstoden, ca 440 kg, förvarades i ett frysrum vid ca - 20 °C i avvaktan på vidare 

provbehandling. 

Med undantag för 25 kg, som utnyttjades direkt i grovmalet tillstånd för TS- och VS-

bestämning, innebar den vidare provbehandhngen att avfallet underkastades ytterligare 

en malning ned t i l l en partikeldiameter om ca 1 cm. Det finmalda avfallet skulle sedan 

utnyttjas för kemisk karakterisering av lakcellens fyllnad, dels genom mätning av sam

mansättning, dels genom provrötning i s.k. batchreaktor. 

Finmalningen utfördes i en hammarkvarn på avdelningen för Mineralteknik, LuTH. 

Innan malningen skedde den 27, 28, 29/9 utfördes provmalningar och byte av roster-

stänger. Det malda avfallet frystes ånyo in vid en temperatur av -20 °C i väntan på ned-

delning. 

Ur den mängd på ca 415 kg som malts två gånger, togs genom kvarteringar ut 4 st pro

ver om 1,5 kg vardera. Kvarteringen tillgick så att allt material blandades och fördela

des jämnt på en plastpresenning. Ytan delades symmetriskt i fyra delar och tre delar 

fördes åt sidan. Återstående fjärdedel blandades på nytt och fördelades på en kvadratisk 

yta, varpå denna yta delades i fyra delar osv. Vid delningen behölls alltid samma läge 

på den fjärdedel som delades vidare. 

Resultatet blev en kvarteringsserie med följande mängder: 100 kg, 25 kg, 6 kg och slut

ligen 1,5 kg. All t material som fanns kvar efter den första provneddelningen blandades 

samman vid början på nästa provneddelning. Enligt denna kvarteringsmetod uttogs 4 st 

analysprover om 1,5 kg vardera, vilka har utnyttjats för de analyser som redovisas i ta

bell 3.1. 

Anders Lagerkvist, Upplagsgruppen, LuTH 



Tvåstegs anaerob nedbrytning - alternativ behandlingsteknik ßr upplagt hushållsavfall 

Sida 112 

Fastprovsanalyser 

Mätning av torrsubstans, TS, utfördes först på det grovmalda materialet. Tre prover 

om ca 7 kg vardera torkades vid 105 °C t i l l konstant vikt. Med ledning av det första 

provets torkningsförlopp (figur 3.8) användes 4 dygn som torktid för följande prover. 

TS i proverna varierade mellan 53 och 56 % och var i medeltal 55 %. Lägger man 

därtill hela den viktförlust som uppstod vid grovmalningen kan TS före grovmalning 

skattas t i l l 52,8 %. 

Proverna glödgades sedan vid 775 °C och befanns innehålla 720 g glödgningsförlust, 

VS, per kg TS i medeltal (standardavvikelse = 32 g). 

Senare utfördes mätning av TS och VS på två av analysproven. De uppvisade i medeltal 

62 % TS och 70 % VS. Differenserna t i l l det grovmalda avfallets TS- och VS-värden 

är rimliga med tanke på den värmeutveckling som finmalningen medförde. 

0 20 40 60 80 100 120 140 

Tid [h] 

Figur 3.8 Grovmalet avfall. Viktminskning som funktion av torktid. 

Tidigare har redovisats data för TS och VS i hushållsavfall om 64 respektive 70 % 

(Lagerkvist & Karlsson 1983). Dessa värden har beräknats på grundval av en 

plockanalys omfattande drygt 8 ton hushållsavfall som utfördes i Luleå 1981 (Gustafson 

1982). Jämfört med de tidigare studierna kan det konstateras att både det grovmalda 

generalprovet och de finmalda analysproverna hade ungefär förväntad VS-halt medan 

TS-halten var oväntat låg - särskilt i det grovmalda avfallet. 

TiU en del kan skillnaden mellan förväntade och uppmätta TS- och VS-värden förklaras 

med den biologiska nedbrytning som materialet underkastats under lagring, men den 

relativt höga glödgningsförlusten visar att nedbrytningen ej kan ha varit så omfattande 

att den kan sägas förklara någon större del av differensen. En mera betydande felkälla 

är sannolikt att nederbörd har trängt in i avfallet under lagringen ute vid fältanlägg

ningen. Containern var täckt av en presenning, men förmodligen har överytan inte varit 

så jämn att all nederbörd avrunnit, utan en del har samlats i fördjupningar och kan ha 

läckt in genom presenningen. Dessutom har nederbörd kommit in i containern under 

Anders Lagerkvist, Upplagsgruppen, LuTH 



Tvåstegs anaerob nedbrytning - alternativ behandlingsteknik för upplagt hushållsavfall 

Sida 113 

den tid den stod öppen för fyllning. Slutligen är det förväntade provtagningsfelet större 
för det grovmalda avfallet än för analysproverna. Därför används resultaten från tork

ning och glödgning av analysproverna i den följande framställningen. 

Tabell 3.2 Data om det använda hushållsavfallet [g/kg TS]. 

[g/kgTS] rg/kgTsi 

Glödgningsförlust (775 °C) 700 Kol 404,9 

Glödgningsrest 300 Väte 57,0 

Cellulosa* 347 Kväve 9,5 

Herm-cellulosa* 77 Syre (beräknat) 282,2 

Lignin* 170 Svavel 1,7 

Analyserna är utförda på prover som lagrats drygt ett år i frysrum. *(Lagerkvist & Chen 1993). 

Analyserna som sammanställts i tabell 3.2 är ej helt jämförbara. TS och VS har mätts på 

flera prov omfattande flera kg, elementanalyserna och analyserna av organiska huvud

komponenter har utförts på mindre prover som dessutom lagrats längre än proven för 

torrsubstans och glödgningsrest. Samma avfallmaterial utnyttjades (i finmalet skick) t i l l 

försök där inverkan på nedbrytningen av cellulastillsatser studerades (Lagerkvist & 

Chen 1993). Från dessa försök kan det noteras att ca 55 % av VS omsattes t i l l gas under 

metanogen nedbrytning (ca 40 % av TS). Under acidogena förhållanden noterades vid 

dessa försök en högsta utlakningtakt om ca 2 kg/kg TS och år (dvs motvarande en 

fullständig utlakning på 6 månader). 
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3.3 Experimentellt program 

Försökens huvudsakliga inriktning är att studera etableringen av de två anaeroba mil

jöer som tillsammans utgör TSAAD. 

Lakcellen har under de första tre åren drivits med tre olika hydrauliska belastningar: 

- 0-0,5 år utan cirkulation 

- 0,5-2,5 år med cirkulation och lågt (intermitttent) uttag av lakvatten 

- 2,5 -3,0 med cirkulation och ett ökat (kontinuerligt) uttag av lakvatten, som högst 

uttogs knappt 10 liter per timme. Räknat per lakcellens nominella area motsvarar det 

högsta kontinuerliga uttaget ungefär 1,3 m/år. 

Under de första 2,5 åren studerades enbart etableringen av acidogena förhållanden 

medan undersökningarna i perioden därefter är inriktade mot att studera utlakningshas-

tigheten och hur den kan varieras. Dessa undersökningar kommer att fortgå ytterligare 

1,5 år och behandlas därför icke här. 

Rötcellen har fyllts med samma material som lakcellen, men i malet tillstånd. Därför 

ger de första månadernas drift av rötcellen i "surt" tillstånd en möjlighet att göra vissa 

jämförelser med lakcellen. 

Rötcellen har underkastats belastningsvariationer. Den har beskickats intermittent med 

olika stora doser och den har beskickats kontinuerligt med olika flöden tills dess att dess 

kapacitet för nedbrytning av tillfört substrat har övermättats. 

Anders Lagerkvist, Upplagsgruppen, LuTH 



Tvåstegs anaerob nedbrytning - alternativ behandlingsteknik för upplagt hushållsavfall 

Sida 115 

3.4 Resultatredovisning med kommentarer 

3.4.1 Etablering av tvåstegs anaerob nedbrytning. 

3.4.1.1 Etablering av acidogen nedbrytning i lakcellen. 

Lakcellen färdigställdes samtidigt som den första riktiga köldperioden inträffade vin

tern 88/89 och därför kom det översta avfallsskiktet att tjälas. Under vintern lämnades 

cellen utan vattentillsats och den spontant utbildade komposteringsfasen tilläts verka. I 

mars 1989 tillsattes 12,3 m 3 vatten portionsvis som visas i figur 3.9. De första tillsat

serna gjordes med varmvatten för att temperaturen i det ytliga avfallsskiktet (där distri

butionsledningen för lakvattnet är placerad) fortfarande var så låg att det kunde finnas 

is i skiktet och risk för isbildning. Följande vattentillsatser gjordes med kallvatten. Både 

varm- och kallvatten togs från kommunens nät. 

14 i 

89-03-15 89-03-29 89-04-12 
Tid [datum] 

Figur 3.9. Mängden tillsatt vatten (m3) under etableringsfasen och dess temperatur. 

Ingen återrinning hade registrerats innan 89-04-12, därefter tog det knappt två dygn att 

fylla den första mätbrunnen (ca 0,47 m 3 ) med återrunnet lakvatten. Återpumpningen av 

lakvatten t i l l cellen startades 89-04-14. Under resten av april månad ökade lakvatten-

tillflödet t i l l ett maximalt flöde om ca 50 liter per timme. 

Det först uppträdande lakvattnet hade ett pH under 5 - vilket tyder på att en acidogen 

nedbrytning hade etablerats redan innan vattentillsatsen. Under de första sex månaderna 

som lakvattnet recirkulerades steg pH sakta och stabiliserades på en nivå om ca 5,5. 

Samtidigt ökade lakvattnets elektriska konduktivitet och stabiliserades på en nivå kring 

0,9 - 1 S/m. Observerade pH- och konduktivitetstal visas i figur 3.10, särskilt stabihte

ten i pH-värdena indikerar en dominerande acidogen nedbrytning. 
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Figur 3.10. Recirkulerat lakvattens pH och konduktivitetstal under de sex första 

månaderna. 

En annan indikation på en stabil acidogen miljö är den relativt höga koncentrationen av 

organiska ämnen i lakvattnet, vilket i figur 3.11 illustreras av uppmätta TOC, BOD7 

och COD-halter. Det kan noteras att det mellan dessa summaparametrar inställer sig 

närmast konstanta relationer. För COD/TOC-kvoten gäller att de inledande värdena lig

ger klart högre än vad som är rimligt med utgångspunkt från det organiska materialets 

sammansättning. Detta innebär att det endera finns ett mätfel, som medför en under

skattning av TOC-halten alternativt en underskattning av COD-halten, eller så finns det 

icke-organiska ämnen som påverkar mätresultaten. 

Utöver täckning av avfallet, vattentillsatser och recirkulation av lakvatten har ingen åt

gärd vidtagits för att påverka nedbrytningstillståndet i lakcellen. 

KJ I ' 1 1 ' 1 j  

89-03-30 89-06-28 89-09-26 

Tid [datum] 

Figur 3.11 TOC, BOD7 och COD i recirkulerat lakvatten under de sex första måna
derna. 
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I slutet av maj -89 startades recirkulation i rötcellen. Samma utveckling mot stabila aci

dogena förhållanden, som observerats i lakcellen, ägde då rum i rötcellen. Som 

fyllnadsmaterial t i l l rötcellen användes provmaterial som tagits ut vid fyllnad av 

lakcellen, det hade först mellanlagrats i container ett (vinter-) halvår och sedan 

grovmalts. Att materialet raskt utvecklar en acidogen miljö tyder på att ingen väsentlig 

aerob omsättning har skett under lagringen. Lakvatten recirkulerades över rötcellen 

tills i mitten av ju l i månad samma år, då styrning mot metanogent tillstånd inleddes. 

Med hjälp av en kompressor doserades då luft i grusskiktet under avfallet. Utgående 

luftflöde i rötcellens topp registrerades. Uppmätta flöden visas i figur 3.12. Under den 

första månaden registrerades ytterst små luftflöden ut, vilket visade sig bero på läckage. 

En större läcka mellan rötcellens vägg och lock och några mindre åtgärdades. Med 

läckagen åtgärdade kunde utflödande gas registreras och totalt registrerades 400 m 3 , 

eller ca 3,8 kmol syre. Med antagande om att gasflödet genom rötcellen varit detsamma 

under perioden med lågt uppmätt gasflöde skulle genomströmmad syremängd vara ca 

4,7 kmol. För att (vid en reaktion med fullt utbyte) fullständigt oxidera rötcellens 

kolinnehåll hade ungefär 12 kmol syre behövts. 

400 H 

300 

Registrerad 
luftvolym 200 

[m3] 

100 

o 

Luftinblåsning 
startas 

Locket till 
rötcellen tätat 

89-06-23 89-07-13 89-08-02 89-08-22 89-09-11 89-10-01 89-10-21 89-11-10 

Tid [datum] 

F igur 3.12 Tvångsluftning av rötcellen, kumulativ lufttillsats. 

Avsikten var att driva den aeroba förbehandlingen tills dess att en avmattning kunde ob

serveras i temperaturutvecklingen - temparaturavklingningen antogs då indikera att 

lättnedbrytbart organiskt material hade förbrukats. I början av september installerades 

en mätpunkt för temperatur i rötcellen och den 22 september, när temperaturen sjönk 

under 30 °C (se figur 3.13) avbröts luftningen. Rötcellen tillfördes därefter 250 liter 

renvatten för att ersätta det som förlorats under luftningen. 
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Figur 3.13 Temperaturutvecklingen i rötcellen. 

Efter det att luftningen avbrutits uppträdde fenomenet att gasmätaren började gå lång

samt baklänges. En förklaring t i l l detta är att cirkulerande vatten upptog koldioxid som 

sedan avgick från cirkulationsbrunnen, som stod i jämvikt med atmosfären. En sådan 

koldioxidavskiljning kan bara ge ett negativt flöde genom gasmätaren då den totala 

gasbildningen är låg. 

Den 4:e oktober sattes en första lakvattendos om 90 1 från lakcellen t i l l rötcellen. J30D-

innehållet i lakcellens cirkulation var vid denna tid drygt 15 g/liter. Utvecklingen av 

gassammansättningen efter lakvattentillsatsen visas i figur 3.14. 
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Figur 3.14 Biogashalternas utveckling efter den första lakvattentillsatsen. 

De i figur 3.14 redovisade metanhalterna indikerar att rötcellens konditionering för 

metanbildning varit framgångsrik. Med undantag för de två första proverna som uttogs 

1990 framgår en konsekvent stigande biogasandel, förmodligen beror dessa två provers 

höga luftinnehåll på provtagningsfel. I figur 3.15 redovisas observerade pH och kon-
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duktivitetstal i rötcellens recirkulerande lakvatten under och i perioden närmast efter 
luftningen. I figur 3.16 visas TOC, BOD7 och COD-värden för samma period. 
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Figur 3.15 Recirkulerat lakvattens pH och konduktivitetstal under de sex första må

naderna. 

Övergången från acidogent nedbrytningstillstånd t i l l ett aerobt och begynnande metano

gent nedbrytningstillstånd syns tydligt i lakvattnet, men med en viss fördröjning jämfört 

med gashalternas utveckling. I perioden efter luftning kan man observera att relationen 

mellan de olika summaparametrarna för organiskt material har en storleksvariation 

sinsemellan som inte uppträder under stabilt acidogena förhållanden. Observera särskilt 

hur, mot slutet av mätserien, BODy-halterna och COD-halterna minskar relativt total

halten organiskt kol i lösning. COD/TOC-kvoten är Uka orimligt hög som i lakcellens 

vatten. 

89-06-03 89-07-23 89-09-11 89-10-31 89-12-20 

Tid [datum] 

Figur 3.16 TOC, BOD7 och COD i recirkulerat lakvatten under de sex första måna
derna. 

Slutsatsen är att luftningen har möjUggjort utvecküngen av en metanogen mikroflora i 

rötcellen. Samma avfallsmaterial är i lakcellen aUtjämt acidogent. 
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3.4.2 Försöksresultat från lakcell och kontrollcell 

3 A.2.1 Temperaturmätningar. 

I figur 3.17 visas det första halvårets temperaturmätningar i provpunkt G, som ligger 

centralt i testcellens recirkulationsdel (dvs lakcellen). Mätpunkt 30 ligger ca 0,5 m un

der avfallets överkant, 29 och 28 ligger 1 respektive 2 m djupare (se figur 3.6). 

Fyllningen avslutades den 28/10 1988 och i mitten av november månad samma år var 

samtliga täckskikt utom matjorden på plats. Under denna tid var lufttemperaturen kring 

0°C eller lägre. Avfallsmassan uppvisar däremot en högre temperatur - varmare på 

större djup. Fram t i l l den första vattentillsatsen (91-03-17) avklingar temperaturen 

svagt i de undre två mätpunkterna medan temperaturen tilltar kraftigt i den övre mät

punkten under de sex veckor som följer på uüäggningen av täckskikten och sedan av

klingar förändringstakten. Uppenbarligen är den, jämfört med lufttemperaturen, för

höjda temperaturen en följd av aerob omsättning av avfallet. Denna process avstannar 

emellertid efter ca 2 månader. De första två vattentillsatserna gjordes med 55 ° varmt 

vatten, 89-03-17 tillsattes 2,4 m 3 och 89-03-21 tillsattes 2,8 m 3 . Tillsatserna åtföljdes 

av stigande temperaturer i alla tre mätpunkterna. I punkt 30 steg temperaturen ca 5 °C, 

i punkt 29 ca 1° och i punkt 28 var temperaturhöjningen knappt en halv grad. 

Temperaturstegringen skedde tämligen parallellt i alla provpunkterna och maximal 

temperatur uppmättes efter fem dygn i punkt 30 och efter fyra dygn i de båda andra 

mätpunkterna. Parallelliteten tyder på att vattentransporten skedde snabbt. Den första 

mätningen efter den första vattentillsatsen skedde 89-03-20 medan den första mätningen 

efter den andra tillsatsen skedde samma dag. Man kan notera att maximal temperatur-

stegring noterades samma dag eller efter en dag vid den andra vattentillsatsen och där

efter avklingar temperaturerna. Det är därför troligt att den första vattentillsatsen gav 

ett större temperaturtillskott än vad som kunde utläsas 89-03-20. 
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Figur 3.17 Första halvårets temperaturmätningar i stav G. I förklaringsrutan anges 

djup i relation t i l l det färdiga täckskiktet. Under mätperioden var mät

punkterna ca 0,5 meter närmare upplagsytan än vad som anges i förkla
ringsrutan. 
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I mars 1989 installerades en automatisk temperaturövervakning och i följande diagram 

redovisas ett par dygnsmedelvärden per vecka. Det stora antalet observationer gör att 

inga mätvärdesmarkörer kan användas i figurerna. I och med att cirkulationen inleds 

utjämnas temperaturskillnaderna mellan olika nivåer i lakcellen något. För övrigt följer 

temperaturen en årsrytm som är tydligare ju närmare ytan mätpunkten är belägen. 

Årstidsvariationerna och skillnaderna mellan lakcell och kontrollcell visas i figurerna 

3.18, 3.19, 3.20 och 3.21. Här representeras lakcellen av mätdata från temperaturstav H 

och kontrollcellen av temperaturstav O. De i figurerna angivna avstånden t i l l markytan 

gäller från tidpunkten efter det att det sista täckskiktet lagts på. 

H34(- l ,25m) | 

-O 56 (-1,25 m) 

88-10-28 89-10-28 90-10-28 91-10-28 

Tid [datum] 

Figur 3.18 Säsongsvariationer i överkant av avfallet i testcellens båda delar. 

Temperaturen i överkant av avfallet (figur 3.18) nådde i båda delarna av testcellen sitt 

högsta värde i slutet av sommaren. Lakcellen hade på denna nivå en temperaturvariation 

om drygt 10 °C från de högsta temperaturerna i augusti t i l l de lägsta i maj. 

Variationerna var något större i kontrollcellen - särskilt då under det första året innan 

täckskiktet kompletterades i november 1989 med ca 0,3 m matjord. 
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Figur 3.19 Säsongsvariationer i mitten av avfallet i testcellens båda delar. 

Temperaturvariationerna på nivån 1,5 m ned i avfallet (figur 3.19) uppvisar mindre 

kraftiga variationer över ett år - kring 5 °C för både lakcell och kontrollcell. Den hög-
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sta temperaturen uppnås på denna nivå under oktober - november och den lägsta under 

juni månad. Medeltemperaturen för lakcellen tenderar att vara något lägre än kontroll

cellens och minska någon grad per år medan kontrollcellens medeltemperatar förändras 

mindre tydligt. 

I underkant av avfallet (figur 3.20) är säsongsvariationerna endast 2-3 °C och tempera

turen i kontrollcellen tenderar att vara lägre än i lakcellen. Sammantaget visar mätning

arna på de olika nivåerna att en jämnare temperaturprofil utvecklats i lakcellen än i 

kontrolldelen. I jämförelse med temperaturen under testcellen och lufttemperaturen ut

vecklades i både lakcell och kontrollcell en övertemperatur. Det kan även noteras att 

temperatursvängningarna fortplantas ned i cellen med knappt ett halvt års fördröjning 

från nivån 1,25 m t i l l 3,7 m under markytan (jmfr figurerna 3.18-20). 
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Figur 3.20 Säsongsvariationer i underkant av avfallet i testcellens båda delar. 

Några typiska exempel på temperaturprofiler från testcellens båda delar, inklusive täck

skikt och undergrund, visas i figur 3.21. 
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Figur 3.21 Säsongsvariationer i temperaturprofil hos testcellens båda delar. 
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3.4.2.2 Vattenbalans 

Beräkningsförutsättningar: 

Vatteninnehållet i testcellen bestäms i huvudsak av ursprungligt vatteninnehåll och in

strömmande samt utströmmande vatten. Dessa faktorer beaktas här vid beräkningen av 

testcellens vattenbalans. Dessutom förekommer bildning och konsumtion av vatten i 

cellen samt gasformig vattentransport t i l l och från cellen, dessa faktorer beaktas inte. 

Som angivits i avsnitt 3.2.4 har avfallets ursprungliga vattenhalt uppmätts t i l l mellan 38 

och 47 %. I redovisade beräkningar har 38 % vattenhalt använts ( j f r avsnitt 3.2.4). De 

457 ton avfall som har tillförts testcellen innehöll ca 174 ton vatten. Per kvadratmeter 

innehöll testcellen ca 1,14 ton vatten, beräknat över cellens bottenarea och 0,49 ton 

beräknat över avfallets överyta. Vid beräkning av infiltration och utlakning har 

uppmätta flöden använts som representerande flöden över avfallets övre yta, dvs ytan 

354 m2. 

Recirkulation av lakvatten har antagits påverka halva avfallsmängden, respektive halva 

överytan. Vid beräkningen av vattenhalter i avfallet har tillsatt respektive uttaget vatten 

från lakcellen relaterats t i l l halva avfallsmängden i testcellen, dvs 228,5 ton våtvikt. 

Sannolikt innebär detta en överskattning av recirkulationens influensområde vilket gör 

att verkliga vattenhalter i lakcellens påverkade del är högre än de beräknade samtidigt 

som avfallet är torrare längs cellens kanter dit recirkulationsvattnet inte når. Om lak

vattnet sprids t i l l 45° från en lodlinje utgående från spridarslangen (och avfallet är jämt 

distribuerat i cellen) skulle ca 140 ton avfall påverkas av cirkulationen. Av observerade 

lakvattenmängder och kvaliteter i kontrollcellens botten kan man sluta sig t i l l att lak-

vatten sprids mellan 1,5 meter och 3,5 meter (motsvarande 28,2 respektive 51,3° avvi

kelse från lodlinjen) under sjunkningen genom avfallet. Beräkningar av avfallets fukt

halt redovisas nedan för två fall. I det första fallet har halva testcellen antagits bli på

verkad av lakvattencirkulationen och i det andra fallet har den påverkade avfallsmäng

den beräknats utifrån antagandet att spridningsvinkeln (från lodlinjen) för lakvattnet är 

45°. 

Kontrollcell: 

Infiltrationen har uppmätts i en lysimeter placerad i täckskiktet ovanför avfallet. 

Uppmätta flöden visas i figur 3.22 i relation till yta; kg eller mm per ytenhet, samt i 

relation t i l l avfallsmassan (TS = torrsubstans, VV = våt vikt). 

Lakvattenbildningen i kontrollcellen är uppmätt i fem lysimetrar placerade i dräne

ringsskiktet under avfallet. Lysimeter 1 är placerad närmast cirkulationsdelen av 

testcellen. Som framgår av figur 3.23 avviker de uppmätta vattenmängderna i både 

lysimeter 1 och lysimeter 5 genom att de är påtagligt högre respektive lägre än från 

övriga lysimetrar. Från lysimeter 5 kan inget mätbart flöde observeras efter sommaren 
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-90. För beräkning av vattenbalansen över testcellen bortses därför både från lysimeter 
1 och 5, den förstnämnda är klart påverkad av recirkulationen och beträffande den sist

nämnda kan det misstänkas att funktionen har upphört. 
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Figur 3.22 Kontrollcell. Uppmätt infiltration per avfallsyta och -massa. 
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Figur 3.23 Kontrollcell. Uppmätt lakvattenutflöde per avfallsyta. 

I figur 3.24 visas infiltrationen t i l l och lakvattenflödet från kontrollcellen och den 

resulterande magasineringen av vatten i avfallet. För beräkningen har kvartalsvisa 

värden för de olika flödena använts, de är beräknade genom linjär interpolering från 

uppmätta flöden. Först mot slutet av de första två åren syns avfallets vattenhållande 

kapacitet närma sig mättnad genom en tilltagande lakvattenbildning. Över hela testcellen 

har ca 160 m 3 infiltration av nederbörd skett eller ca 350 kg per ton avfall (våt vikt). 
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Figur 3.24 Kontrollcell. Ackumulerad infiltration och lakvattenbildning. 

Om avfallets ursprungliga vatteninnehåll inkluderas erhålls den utveckling för vatten-

haltema i avfallet som visas i figur 3.25. Liksom för figur 3.24 är redovisade data ba

serade på interpolerade medelvärden av uppmätta flöden. Avfallets fukthållande för

måga är som synes drygt 50 % av våtvikten eller mer än ett ton per ton torrsubstans. 

Ansatsen från försökets början att minst 40 % fukthalt skulle behövas för att etablera ett 

recirkulationsflöde i lakcellen var uppenbarligen försiktig. 
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Figur 3.25 Kontrollcell. Magasinerat vatten i cellen. 

Lakcell: 

För lakcellen tillkommer två termer i vattenbalansen; tillsatt vatten och uttaget vatten. 

Uppmätta tillsatser och uttag av vatten visas i figur 3.26. På grund av testcellens kon

struktion inkluderas även lakvatten från kontrollcellen i lakcellens cirkulation, men för 
den mätperiod som behandlas här är detta bidrag försumbart då lakvattenbildningen i 

kontrollcellen var obetydlig (jmfr f ig . 3.23). 
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Figur 3.26 Lakcell. Tillsatt vatten och uttaget lakvatten. 

Totalt har under den redovisade perioden uppmätts en tillförsel av 81,6 m 3 och ett uttag 

av 39 m 3 vatten. Den tillsatta vattenmängden är något överskattad genom att 1,4 m 3 som 

tappats ur den undre dräneringen är inräknad. Detta är sannolikt t i l l stor del läckage 

från lakcellen. Tyvärr är det inte möjligt att kvantifiera hur stor del av detta vatten som 

härrör från lakcellen. 

I figur 3.27 visas kvartalsvis resulterande vattenhalter i lakcellen då hänsyn tagits t i l l 

ursprunglig vattenhalt, infiltration, tillsatt och uttagen vattenmängd. Kvartalsvisa vär

den har bildats genom att närmaste (före helt kvartal) observation har använts. För ut

taget vatten har samma metod använts för värden fram t i l l 90-12-31 och därefter har 

linjär interpolation av mätdata använts (kontinuerligt vattenuttag startades i februari 

-91). För den med asterisk markerade dataserien har vatteninnehållet beräknats för fal

let att recirkulerande lakvatten spridits i 45° vinkel från spridarslangen under sjunk-

ningen och på så sätt kommit att påverka ca 140 ton (våtvikt) av det upplagda avfallet. 
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Figur 3.27 Lakcell. Magasinerat vatten i cellen. 
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Med tanke på den fukthållande förmåga som observerats i kontrollcellen är det sanno

likt att den med asterisk markerade dataserien i figur 3.27 bättre representerar lakvatt

nets verkliga utbredning i lakcellen än den vattenhalt som beräknats på basis av hela 

lakcellens avfallsmängd. Dock skall det påpekas att det tar tid för avfallet att absorbera 

tillfört vatten. Det relativt intensiva flöde som påfördes lakcellen i samband med att re

cirkulationen startades kan därför initialt ge ett högre lakvattenflöde än vad vattenhalten 

för sig skulle ge anledning t i l l . Efter ett antal cirkulationer skulle sedan en allt större 

del av cirkulatet absorberas i avfallet och om inget ytterligare vatten tillfördes skulle 

lakvattenbildningen i det närmaste upphöra. Den i figur 3.28 redovisade pump

frekvensen och motsvarande ytbelastning talar för att så faktiskt skett. Den första flö

destoppen inträffar i samband med en tillsats av drygt 12 m 3 vatten och sedan sker en 

gradvis avklingning. 

Räknat på lakcellens basyta (ca 8,5 * 8,5 m) har vattencirkulationen hållits kring nivån 

3-6 mm/dygn, motsvarande ungefär 1-2 m infiltration per år. I jämförelse med kon

trollcellen innebär det ungefar en tiopotens intensifierad vattenbelastning per tidsenhet. 

Ibland har återrinningen tenderat att minska och då har ytterligare vattentillsatser 

gjorts. Vissa flödestoppar har även noterats med 4-5 gånger så stort flöde, t ex i sam

band med snösmältning. 
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Figur 3.28 Lakcell. Cirkulationsvattenflödets variation över tiden. 

I figur 3.29 jämförs vattenhalternas utveckling i de båda halvorna av testcellen. 

Sammanfattningsvis kan det noteras att naturligt tillkommande vatten och avgående lak-

vatten har lämnat ett nettobidrag om drygt 500 kg vatten per ton torrt avfall och total 

vattenmängd har stigit t i l l ca 1,2 ton per ton TS eller knappt 55 % av våtvikten. I lak

cellen, eller snarare den del av lakcellen som påverkas av lakvattencirkulationen, har 

ytterligare vatten påförts och resulterande vattenhalt har som mest varit nära 2 ton 

vatten per ton torrt avfall för att mot slutet av perioden avklinga t i l l ca 1,7 ton. 

Motsvarande fukthalt är ca 62 % av våtvikten. Med hänsyn tagen t i l l fritt vatten i gras, 

ledningar, rör och brunn kan fukthalten i lakcellens påverkade avfall skattas t i l l ca 60 

%. Den kraftiga variationen av lakcellens fukthalt under 1991 pekar mot möjligheten att 
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mellanlagra lakvatten i avfall - i detta fall har ca 0,3 ton vatten per ton torrt avfall på 

kort tid tillförts och avtappats. På volymbas motsvarar det en magasinsvolym om ca 120 

liter per kubikmeter. 
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Figur 3.29 Testcell. Jämförelse av ackumulerade vattenmängder i kontrollcell och 

lakcell. Asteriskmärkt dataserie är beräknad med utgångspunkt från att 

endast 140 ton (deponerad FV) avfall påverkats av cirkulationen, j f r 

figur 3.27. 

3.4.2.3 Lakvattenanalyser 

Från testcellens båda halvor har prover tagits med olika frekvens och regelbundenhet. 

Lakcellen med sin cirkulation har provtagits oftare än kontrollcellen vars provtagnings

punkter är bottenlysimetrama. Förutom att antalet tagna prov skiljer är som regel den 

tid som lakvattnen lagrats olika. I bottenlysimetrama kan provens lagringstid uppgå t i l l 

månader medan lakcellen provtas ur recirkulationsflödet med en uppehållstid på dygn. 

Detta bör beaktas då jämförelser görs mellan de olika vattnen. 

Dessa olikheter t i l l trots kan man konstatera att varken kontrollcell eller lakcell utveck

lat markant skilda nedbrytningstillstånd under försökstiden. Som framgår av 

mätresultaten är skillnaden mellan cellerna snarare kvantitativ - i lakcellen sker en 

acidogen nedbrytning med större intensitet än i kontrollcellen. 

Lakvattnens pH och konduktivitet 

Elektrisk konduktivitet och pH har mätts direkt vid provuttag. Elektrisk konduktivitet 

ger ett mått på halten lösta joner i lakvattnen och därmed en indikation på hur uppfuktat 

materialet är och hur intensiv nedbrytningen är. I figur 3.30 visas en sammanställning 

av uppmätta konduktivitetstal i testcellens olika lakvatten. Alla konduktivitetstal är om

räknade t i l l standardtemperaturen 25 °C. För att göra bilden klarare redovisas kontroll-
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cellens lakvatten som ett medelvärde av lysimetrarna 2, 3 och 4. Tendenserna är snar

lika för samtliga dessa lakvatten. Däremot avviker konduktivitetstalens tendens i lak-

vatten från lysimeter 1, som är placerad närmast lakcellen, på ett markant sätt från öv

riga lysimetrars lakvatten. Efter ca ett års cirkulation i lakcellen inträder en skarp ök

ning av både vattenmängd och konduktivitet hos lakvattnet från lysimeter 1. 

Konduktivitetstalen i detta vatten stiger t i l l och över det cirkulerande lakvattnets och 

förändras sedan parallellt med detta och närmar sig mot slutet av mätperioden samma 

nivå som cirkulerande lakvattens. Det kan tolkas som om cirkulationen efter hand på

verkar en större yta och efter ca ett år når t i l l lysimeter 1 som är placerad ca 1,5 meter 

i sidled från lakvattencirkulationens distributionsledning. 
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Figur 3.30 Elektrisk ledningsförmåga i lakvatten från testcellen. LC = lakcellens 

cirkulationsvatten, L l = lakvatten från lysimeter 1. L2-4 = medelvärden 

från observationer på lakvatten från lysimeter 2, 3 och 4. 

Lakvatten från övriga lysimetrar uppvisar måtdiga konduktivitetstal (och lakvattenflö-

den) fram t i l l den tredje våravrinningen då avfallet synes ha nått fuktmättnad. 

Lysimeter 5 har endast gett mätbara lakvattenmängder under ett år och har därför an

tagits vara ur funktion. Den gav under sin operativa tid liknande lakvatten som lysime

trarna 2-4. 

Efter en relativt kraftig stigning under de första veckorna med cirkulation av lakvatten 

har pH i lakcellens cirkulationsvatten legat mycket stabilt kring 5.5 - 5.6, se figur 3.31. 

Variationen i pH-värdena tenderar att minska mot slutet av mätperioden. pH-värdena i 

kontrollcellens lakvatten ligger t i l l en början klart över lakcellens men tenderar att 

närma sig samma nivå. Under mätperioden kan ingen tendens t i l l övergång t i l l metano

gen nedbrytningsfas skönjas genom observerade pH-tal. 
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Figur 3.31 pH i testcellens lakvatten. LC = lakcellens cirkulationsvatten, L l = lak-

vatten från lysimeter 1. L2-4 = medelvärden från observationer på lak-

vatten från lysimeter 2, 3 och 4. 

Lakvattnens TS- och VS-halt 

Torrsubstans (TS, eng. "total solids") och glödgningsförlust (VS, eng. "volatile solids") 

används som mått på totalhalten respektive halten organiskt material i lakvatten. Dessa 

mått i kombination ger även information om nedbrytningstillstånd och nedbrytningens 

intensitet. En relativt konstant, eller långsamt föränderlig relation mellan TS och VS 

indikerar att nedbrytningstillståndet är stabilt. Då TS och VS har ungefär samma storlek 

kan det indikera ett acidogent nedbrytningstillstånd och att lakvattnets TS domineras av 

lösta organiska fermentationsprodukter. 

Totalhalten organiskt kol, TOC, biologisk syreförbrukning under sju dagar, BOD7, 

samt kemisk syreförbrukning, COD (genom reduktion av dikromat), ger samma typ av 

information som TS och VS men fokuserat på lakvattnens organiska innehåll. En kon

stant eller långsamt föränderlig relation mellan TOC, BOD7 och COD indikerar ett 

stabilt nedbrytningstillstånd och speglar dessutom vilka substrat som omsätts. För det 

acidogena nedbrytningstillståndet kan konstanta (och höga) halter av TOC, BOD7 och 

COD indikera att ett mättnadstillstånd etablerats där vidare nedbrytning och fermenta

tion av organiska polymerer hindras av höga halter fermentationsprodukter. 

I figur 3.32 och 3.33 visas utveckhngen av TS respektive VS i testcellens lakvatten. På 
grund av begränsad mängd prov har endast ett fåtal analyser av TS och VS utförts på 
lakvatten från lysimetrar. 
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Figur 3.32 Torrsubstans i testcellens lakvatten. LC = lakcellens cirkulation, L l = 

lakvatten från lysimeter 1, L2,4 lakvatten från lysimeter 2 och 4. 
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Figur 3.33 Glödgningsförlust i testcellens lakvatten. LC = lakcellens cirkulation, L l 

= lakvatten från lysimeter 1, L2,4 lakvatten från lysimeter 2 och 4. 

För både lakcell och kontrollcell förefaller halten flyktigt material (VS) utgöra en rela

tivt hög och konstant andel av totalhalten organiskt material. För övrigt pekar dessa pa

rametrar på samma trender som kunde utläsas av konduktivitetsmätningama - men med 

betydligt mindre fluktuationer. Efter en inledande stegring stabiliseras både TS- och 

VS-halt i lakcellens cirkulationsvatten efter ca ett år och fluktuerar sedan kring nivå

erna om 20 respektive 15 g/1. Kontrollcellen genererar först mot slutet av mätperioden 

större lakvattenmängder. Lysimeter 1 avviker minst från lakcellen, både beträffande 

lakvattenkvantitet och -kvalitet. Övriga lysimetrar uppvisar högre halter och lägre lak

vattenmängder än lysimeter 1. Om det är samma nedbrytningsprodukter (föreliggande i 

samma form) i lakvattnen skulle lysimeterlakvattnens högre halter motsäga att ett mätt

nadstillstånd avseende lösta fermentationsprodukter uppnåtts i lakcellen. 
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Lakvattnens TOC-, BOD7 och COD-halt 

Det organiska materialets sammansättning påverkar lakvattnens TOC-, BOD7- och 

COD-halter och deras inbördes storlek. I figurerna 3.34 - 3,36 visas erhållna mätresul

tat för dessa variabler. 
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Figur 3.34 TOC-koncentrationer i testcellens lakvatten. LC = lakcellens cirkulation, 

L l = lakvatten från lysimeter 1, L2-5 = lakvatten från lysimetrarna 2, 

3, 4 och 5. 
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Figur 3.35 BOD7-koncentrationer i testcellens lakvatten. LC = lakcellens cirkula

tion, L l = lakvatten från lysimeter 1, L2-5 = lakvatten från lysime

trarna 2, 3, 4 och 5. 

Som framgår av figurerna verkar inte de uppmätta halterna av organiskt material i lak

vattnet från lysimetrarna falsifiera resonemanget om mättade förhållanden i lakcellen. 

Visserligen observeras i några lakvattenprov från lysimetrarna högre halter än i lakcel-

lens cirkulationsvatten, men kontrasten mellan de högsta observerade halterna i lak-
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vatten från lysimetrarna och lakcellens cirkulationsvatten är mindre än koncentrations

differensen mellan lakvatten från olika lysimetrar. För övrigt skall det understrykas att 

mätosäkerheten är en viktig förklaring t i l l variationen, observera t ex hur i det första 

redovisade provet från lysimeter 1 har uppmätts en TOC-halt som är ca fem gånger 

större än sammanhörande BOD och COD-värden. Det är inte sannolikt, som 

TOC/COD-kvoten indikerar, att medelsammansättningen av detta lakvattenprovs orga

niska material skulle motsvara en mera oxiderad förening än myrsyra! 

För alla summamåtten för det organiska materialet kan det emellertid observeras att L l 

avviker från övriga lakvatten från kontrollcellen på motsvarande sätt som konduktivi

tetstal och TS- och VS-halter. Med utgångspunkt från placeringen av L I och L2 skulle 

man - åtminstone i denna riktning - kunna skatta en spridningsvinkel för cirkulations

vattnet om minst 28° men mindre än 51° eftersom lakvattnet från L2 ej uppvisar samma 

påverkan. Den observerade lakvattenbildningen, se figur 3.23, styrker även den anta

gandet att L l påverkats av cirkulationen. 
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Figur 3.36 COD-koncentrationer i testcellens lakvatten. LC = lakcellens cirkulation, 

L l = lysimeter 1, L2-5 = lakvatten från lysimetrarna 2, 3, 4 och 5. 

Lakvattnens innehåll av korta fettsyror 

COD-halten i recirkulerande lakvatten planar ut på kring ca 40 g/1 ungefär ett år efter 

testcellens färdigställande, vilket är 50 gånger högre än rapporterad medianhalt (Meijer 

1980) från kommunala avfallsupplag, men bara 10-20 gram lägre än vad som observe

rades vid de i kapitel 2 beskrivna laboratorieförsöken. Olika nedbrytningstillstånd och 

provtagningssätt förklarar en stor del av skillnaden till Meijers fältdata. Att det är fråga 

om ett utpräglat acidogent nedbrytningstillstånd som råder i lakcellen illustreras klart 

av lakvattnets höga fettsyrahalt, drygt 60 % av COD kan identifieras som fettsyror med 

2-6 kol (total fettsyrahalt är ca 15 g/1). I figur 3.37 visas uppmätta fettsyrakoncentratio

ner i testcellens lakvatten. Mätvärdena för de olika fettsyrorna är omräknade t i l l 

ekvivalent COD-halt och summerade. 
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Differensen mellan de olika lakvattnens fettsyrahalt utvecklar sig på liknande sätt som 

redovisats ovan för andra parametrar som beskriver lakvattnets organiska innehåll, dvs 

lysimeter 1 uppvisar tidigare än övriga lysimetrar stigande koncentrationer och lysime-

trarnas lakvatten når fettsyrakoncentrationer som - uttryckta som COD-halter - över

skrider cirkulerande lakvattens. I figur 3.38 visas fördelningen av fettsyror i lakcellens 

cirkulationsvatten. Här har olika isomerer grupperats efter antal ingående kolatomer. 
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Figur 3.37 Fettsyrakoncentration (C2-C6) uttryckt som ekvivalent COD-koncentra-

tion i lakcellens cirkulationsvatten och i lakvatten från lysimeter 1-4. 
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Figur 3.38 Fettsyrakoncentrationer i lakcellens cirkulationsvatten. 

I samband med att den totala fettsyrahalten i lysimetrarnas lakvatten stiger så förändras 

fördelningen mellan olika fettsyror. Av den totala fettsyrahalten utgörs i lysimetrarnas 

lakvatten en större andel av de kortaste fettsyrorna (C2-C4) än vad som kan observeras 

i lakcellens cirkulationsvatten. För de längre av de analyserade fettsyrorna (C5- och C6~ 

föreningar) gäller motsatsen och lysimetrarnas lakvatten, når inte, med undantag av 

lakvatten från lysimeter 1, upp t i l l haltema i lakcellens cirkulationsvatten. I figurerna 
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3.39 och 3.40 illustreras detta av de olika lakvattnens halter av etansyra (ättiksyra) 

respektive pentansyra (valeriansyra). 
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Figur 3.39 Ättiksyrakoncentrationer i testcellens lakvatten. 
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Figur 3.40 Pentansyrakoncentrationer i testcellens lakvatten. 

Eftersom de uppmätta fettsyrorna representerar en så betydande del av lakvattnens or

ganiska halt är det rimligt att anta att fettsyrasammansättningen skulle kunna indikera 

medeloxidationstalet för organiskt material i lakvattnen. Detta skulle betyda att lysime

trarna lämnar ifrån sig ett lakvatten med mera oxiderat organiskt material än vad som 

cirkulerar i lakcellen. Av figurerna 3.34 och 3.36 framgår klart att så är fallet vid för

sökets inledning, TOC/COD - kvoten är då betydligt lägre i lakcellens cirkulationsvatten 

än i lysimetrarnas lakvatten. Denna skillnad utjämnas emellertid efterhand (samtidigt 

som fukthalten ökar i kontrollcellen) och vid tiden för den kraftiga haltökningen av or

ganiskt material i kontrollcellens lakvatten är medeloxidationstalen i det närmaste lika i 

lakvattnen från de båda delarna av testcellen. Samma tendens syns ännu tydligare då de 

Anders Lagerkvist, Upplagsgruppen, LuTH 



Tvåstegs anaerob nedbrytning - alternativ behandlingsteknik ßr upplagt hushållsayfall 

Sida 136 

analyserade fettsyrornas TOC-halt beräknas. Dessa visas i figur 3.41. Observera att fett

syrorna förklarar ca 80 % av TOC i lakcellen och runt 100 % i kontrollcellen ! 

Skillnaden i fördelningen av fettsyror motverkas tydligen av att annat organiskt mate

rial i kontrollcellens lakvatten innehåller en högre andel reducerade föreningar än i lak-

cellens cirkulationsvatten - kanske döda celler eller celldelar. Vid de modellförsök som 

utfördes med provmaterial från testcellen uppvisade de acidogena modellerna en "mätt-

nadshalt" av fettsyror kring 25 g/1 (Lagerkvist & Chen, 1993), men totalhalten min

skade då koncentrationen av hexansyra steg över ca 3-4 gram per liter. En möjlig för

klaring t i l l de skilda totalkoncentrationerna av fettsyror i testcellens delar kan vara att 

koncentrationen av de längre fettsyrorna sätter gränsen. (McCarty & McKinney 1961). 

En annan möjlig påverkande faktor kan halten av pH-buffrande material utgöra. I lak

cellen har en större utlakning ägt rum av buffrande ämnen och därigenom kan toleran

sen för höga fettsyrakoncentrationer minska 
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Figur 3.41 Fettsyrakoncentration (C2-C6) uttryckt som ekvivalent TOC-koncentra-

tion i lakcellens cirkulations vatten och i lakvatten från lysimeter 1-4. 

Lakvattnens innehåll av näringsämnen 

Näringsämnen som fosfor, järn, kalium, kalcium, kväve, magnesium och svavel är 

nödvändiga för alla levande varelser (liksom även mangan, molybden, koppar och 

zink), men kan vid höga koncentrationer orsaka olika slags problem. För de flesta es-

sentiella grundämnen finns ett koncentrationsintervall, olika för olika organismer, 

inom vilket ämnet gynnar organismens tillväxt, medan lägre eller högre koncentratio

ner inverkar hämmande eller dödande. För vissa ämnen, t ex tyngre metaller, är detta 

koncentrationsintervall, ofta kallat för "livsfönstret", relativt begränsat och det är, i in

dustrisamhället, inte extremt ovanligt att livsfönstrets koncentrationer överskrids. Dessa 

ämnen betraktas därför ofta som riskämnen trots att de behövs i vissa koncentrationer 

för alla levande varelser. 
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Näringsämnena fosfor, järn, kalium, kalcium, kväve, magnesium och svavel vars kon

centrationer diskuteras i detta avsnitt hör inte t i l l dem som förväntas ge upphov t i l l akut 

giftighet annat än i mycket höga koncentrationer eller i särskilda förekomstformer, 

svavel kan t ex verka giftigt i form av svavelväte. Däremot kan kontrasten mellan kon

centrationerna i lakvatten och potentiella recipienter vara stor nog att orsaka en kraftig 

påverkan av recipientemas ekologi och ge konsekvenser i form av övergödning, igen-

växning, ökad syreförbrukning och därmed en förändrad konkurrenssituation mellan 

olika arter. De allra högsta koncentrationerna kan förväntas uppträda i själva upplaget 

och en eventuell toxicitet borde i första hand kunna förekomma där. Framförallt kan 

metanbildande och andra anaeroba mikroorganismer exponeras för höga koncentratio

ner som, om toxicitet uppträder, kan äventyra lakvattenbehandlingen före utsläpp till 

recipient. Däremot är det inte troligt att det under upplagets anaeroba nedbrytningsfaser 

skulle uppstå någon brist på näringsämnen i det koncentrat av organiskt material hus

hållsavfall utgör och dessa ar rimligen inte särskilt intressanta som regulatorer av anae

rob nedbrytning av hushållsavfall i avfallsupplag. Emellertid har det, både bland sven

ska och utländska forskare, ibland antagits (Nilsson et al. 1991), (Leuschner 1987) att 

näringsämnen som fosfor och kväve skulle kunna begränsa organismtillväxten och 

därmed nedbrytningstakten i upplag. Beträffande fosfor har laboratoriestudierna 

(kapitel 2) indikerat att fosforhalten i sig inte är begränsande för anaerob nedbrytning 

av hushållsavfall. Vad gäller kvävets roll som regulator (genom brist) kan man konsta

tera att kvävehalten ofta är den enskilda föroreningsparameter som starkast påkallar 

behandling av lakvatten - det vore knappast fallet om det förekom kvävebrist i uppla

gen. 

Den sannohkt mest kritiska situationen för omsättningen av organiskt material är såle

des för höga koncentrationer av de uppräknade näringsämnena. Det är ett väl etablerat 

faktum att höga koncentrationer av ett antal ämnen, däribland de ovan uppräknade, har 

en negativ inverkan på anaerob nedbrytning och särskilt då på metanbildningssteget. 

Särskilt uppmärksammat är effekten av höga kvävehalter - där det antas att ammoniak

halten är den starkast påverkande faktorn (McCarty & McKinney 1961). 

Observerade kväve- och/os/öräalter visas i figurerna 3.42 och 3.43. Dessa element har 

endast analyserats som totalhalter. Liksom för de ovan beskrivna summaparametrarna 

avseende organiskt material uppvisar både kväve- och fosforhalterna gradvis stigande 

halter i lakcellens cirkulationsvatten under ca ett års tid för att sedan stabiliseras på en 

nivå kring knappt ett gram per hter för kväve och 20-30 mg/1 för fosfor. Det kan note

ras att fosforhalterna uppvisar en större relativ spridning än kvävehalterna. Lakvattnet 

från lysimeter 1 uppvisar ett ökat kväveinnehåll, upp t i l l och över cirkulationsvattnets 

halter, innan motsvarande utveckling märks i lakvattnet från övriga lysimetrar, vilket 

ansluter t i l l observationerna beträffande organiskt material. Fosforhalterna utvecklades 

på liknande sätt men med den skillnaden att lakvattnet från lysimeter 1 inte nådde 

halter, som var högre än cirkulationsvattnets under mätperioden. De övriga 

lysimetrarna gav däremot lakvatten som i några fall hade fosforhalter i nivå med eller 

över cirkulationsvattnets. 
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Figur 3.42 N-tot -koncentrationer i testcellens lakvatten. LC = lakcellens cirkula

tion, L l = lakvatten från lysimeter 1, L2-5 = lakvatten från lysime

trarna 2, 3, 4 och 5. 
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Figur 3.43 P-tot-koncentrationer i testcellens lakvatten. LC = lakcellens cirkulation, 
L l = lysimeter 1, L2-5 = lakvatten från lysimetrarna 2, 3, 4 och 5. 

Totalhalterna av kväve och fosfor i lakvattnen nådde mot slutet av mätperioden halter 

en tiopotens över rapporterade medianhalter (Meijer 1980) från svenska upplag. 

Skillnaden t i l l dessa data var mindre för näringsämnena kväve och fosfor än för 

analyserna som beskriver organisk halt. Detta indikerar att medianupplaget ej domine

rades av acidogen nedbrytning (organisk halt reduceras, särskilt i relation t i l l kvävehalt, 

då metanogen nedbrytning etableras). Jämfört med de i kapitel 2 behandlade recirkula-

tionsförsöken är kvävehalterna något lägre, medan fosforhalterna är avsevärt lägre. 

Troliga förklaringar t i l l denna skillnad är dels att substratet som användes i 

modellförsöken innehöll en något högre andel kväve- och fosforföreningar och dels 

innehöll en mindre andel pH-buffrande material. Det lägre pH som utbildades vid 
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laboratorieförsöken möjliggjorde en större mobilisering av fosfor (se avsnitt 2.4.3) än 

vad som medgavs i lakcellen. 

Järnhalterna i testcellens lakvatten (figur 3.44) avviker från ovan redovisade koncen

trationsförändringar genom att alla lakvatten uppvisar ungefär samma halter efter bara 

någon månads försökstid. Det tar ungefär samma tid att uppnå en koncentrationsnivå 

om runt 200 mg/1, som sedan järn stannar kvar på, genom försöksperioden. 

Variationerna är visserligen hundratals mg/1, men ingen konsekvent ökning eller 

minskning av järnhalten sker med tiden. Det är uppenbart att järnhalten inte regleras av 

mikroorganismernas upptag utan snarare av miljön i testcellen. Jämfört med den av 

Meijer (1980) angivna medianhalten om 30 mg/1 är de här observerade halterna klart 

förhöjda. Meijer redovisar dock en spridning mellan 0,7 - 290 mg/1 och den här obser

verade spridningen är 59-293 mg/1. Järnhalterna påverkas starkt av lakvattens passage 

genom jord, vilka en del av Meijers prover har gjort, så jämförelsen kan av den anled

ningen vara irrelevant. 
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Figur 3.44 Fe-tot-koncentrationer i testcellens lakvatten. LC = lakcellens cirkula

tion, L l = lysimeter 1, L2-5 = lysimetrarna 2, 3, 4 och 5. 

För kalciumhaltema (figur 3.45) i testcellens lakvatten tar det betydligt längre tid innan 

halterna når en "mättnadshalt". Det tycks som om kalciumhalten i kontrollcellens lak-

vatten sakta men konsekvent stiger mot den nivå som utbildats i lakcellen under hela 

mätperioden och utvecklingen av de olika lakvattnens kalciumkoncentrationer påminner 

närmast om den för lakvattnens COD-innehåll (figur 3.36). Lakcellens cirkulations-

vatten innehåller mellan 0,33-1,91 g Ca/1, med ett medelvärde på ca 1,35 g/1 över de 

sista 5 observationerna (standardavvikelse 0,07 g/1). För lysimeter 1 är motsvarande 

observationer 0,11 - 2,55 respektive 2,30 g/1 (standardavvikelse 0,18 g/1) och för övriga 

lysimetrar varierar observerade kalciumhalter i lakvattnen mellan 0,10 - 3,04 mg/1 och 

medelvärdet av de sista 5 observationerna är 1,93 g/1 (standardavvikelse 1,08 g/1). 
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Figur 3.45 Kalciumkoncentrationer i testcellens lakvatten. LC = lakcellens cirkula

tion, L l = lysimeter 1, L2-5 = lysimetrarna 2, 3, 4 och 5. 

^a/juminnehållet (figur 3.46) i testcellens lakvatten förändras med tiden på liknande sätt 

som kväve, fosfor och fettsyrakoncentrationen; koncentrationerna i lakvattnen från ly

simetrarna 2-5 ligger länge långt under halterna i lakcellens cirkulationsvatten men 

ökar kraftigt mot slutet av mätperioden. Observerade kaliumhalter i lakcellens cirkula

tionsvatten är från 0,29 t i l l 1,28 g/1, de sista fem observationerna har medelvärdet 0,91 

g/1 (standardavvikelse 0,07 g/1). Motsvarande tal för lakvatten från lysimeter 1 är 0,02 -

1,63 g/1 respektive 1,44 g/1 (standardavvikelse 0,19 g/1) och för övriga lysimetrar 0,01 -

3,13 g/1 samt 1,44 g/1 (standardavvikelse 1,27 g/1). 
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Figur 3.46 Kahumkoncentrationer i testcellens lakvatten. LC = lakcellens cirkula

tion, L l = lakvatten från lysimeter 1, L2-5 = lakvatten från lysime

trarna 2, 3, 4 och 5. 

Halten av magnesium (figur 3.47) i lakvattnen från testcellen utvecklas efter samma 

mönster som kalciumhalterna, dvs kontinuerhg stegring i lakvattnen från kontrollcellen 

upp t i l l och över koncentrationerna i lakcellens cirkulation. Observerade magnesium-
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halter i lakcellens cirkulationsvatten är frän 61 till 311 mg/1, de sista fem observatio
nerna har medelvärdet 0,21 g/1 (standardavvikelse 0,01 g/1). Motsvarande tal för 
lakvatten från lysimeter 1 är 0,03 - 0,41 g/1 respektive 0,35 g/1 (standardavvikelse 0,04 
g/1) och för övriga lysimetrar 0,03 - 0,77 g/1 samt 0,49 g/1 (standardavvikelse 0,26 g/1). 

800 -

700 -

600 -

500 -

"Si 400 -
B 

300 -

200 -

100 -

0 -

oMg-LC 
• Mg-L2-5 
oMg-Ll 

o 
°oo. • o 6 V » ° 

°8 

8-12-31 89-12-31 90-12-31 
Tid [år-månad-dag] 

91-12-31 

Figur 3.47 Magnesiumkoncentrationer i testcellens lakvatten. LC = lakcellens cirku
lation, L l = lysimeter 1, L2-5 = lysimetrarna 2, 3, 4 och 5. 

Svave/halterna (figur 3.48) varierar på ett särskilt sätt. Inledningsvis sjunker svavelhal
terna i kontrollcellen (lysimeter L2-5) för att sedan stiga kraftigt mot slutet av mätpe
rioden. En liknande utveckling kunde även observeras beträffande samma lakvattens 
elektriska konduktivitet (figur 3.30). 
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Figur 3.48 Svavelkoncentrationer i testcellens lakvatten. LC = lakcellens cirkulation, 
L l = lysimeter 1, L2-5 = lakvatten från lysimetrarna 2, 3, 4 och 5. 

I lakcellens cirkulationsvatten stabiliseras svavelhalten däremot snabbt på en hög nivå. 
Observerade svavelhalter i lakcellens cirkulationsvatten är från 75 till 243 mg/1. De 
sista fem observationerna har medelvärdet 0,21 g/1 (standardavvikelse 0,02 g/1). 
Motsvarande tal för lakvatten från lysimeter 1 är 0,02 - 0,31 g/1 respektive 0,27 g/1 
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(standardavvikelse 0,03 g/1) och för övriga lysimetrar 0,4 mg/1 - 0,55 g/1 samt 0,31 g/1 
(standardavvikelse 0,25 g/1). 

De observerade halterna av olika växtoäringsämnen i lakvattnen tycks ha det gemensamt 
att de mot slutet av mätperioden ligger nära de nivåer som i ett tidigare skede har utbil
dats i lakcellens cirkulationsvatten. Cirkulationsvattnets halter är relativt stabila trots 
stora fluktuationer av temperatur och hydraulisk belastning och dessa halter kan därför 
vara representativa för acidogen uüakning ur hushållsavfall. I tabell 3.3 har medelvär
dena av de sista fem observationerna av halter i lakcellens cirkulationsvatten samman
ställts tillsammans med data om andra lakvatten samt data om för metanogen nedbryt
ning starkt inhiberande koncentrationer. Effekten på metanbildande organismer är 
starkt beroende på ämnenas förekomstform, den form som de inhiberande koncentra
tionerna avser anges i tabellen inom parentes. Man kan förmoda att ammonium är den 
dominerande kvävespecien i lakcellens cirkulationsvatten. Mennerich (1987) redovisar 
för ett acidogent lakvatten en NH3/NKjeldahl-kvot på ca 0,8. 

Observerade lakvattenkoncentrationer vid svenska upplag avseende järn, fosfor och 
kväve är ungefär en tiondel av de i lakcellens cirkulationsvatten. Med tanke på skillna
der i provtagning och upplagsmiljö är det en ganska rimlig skillnad som inte behöver 
tas till intäkt för att koncentrationerna i lakcellens cirkulationsvatten är exceptionellt 
höga. Med ett möjligt undantag av svavel ligger samtliga näringsämneskoncentrationer 
klart under de koncentrationer som kan förväntas störa anaerob lakvattenbehandling, se 
tabell 3.3. 

Det tycks som om koncentrationen av de olika näringsämnena i kontrollcellens lakvatten 
närmar sig koncentrationen i lakcellens cirkulationsvatten efter olika mönster; För 
somliga ämnen sker tidigt under försöksperioden en snabb ökning av halterna, för an
dra stegras koncentrationerna stadigt under hela försöksperioden medan det slutligen 
finns ämnen som under lång tid förekommer i låga halter för att vid slutet av mätperio
den öka snabbt. Det ligger nära till hands att anta att dessa olika förlopp speglar det 
faktum att olika faktorer inverkar i olika utsträckning på ämnenas frisättning. En för
klaring till det första fallet kan vara att ämnet finns i överflöd men att dess löslighet 
regleras av miljöfaktorer som pH och redoxpotential (övergång till acidogen nedbryt
ning). I de båda övriga fallen verkar tillgängligheten bero av nedbrytningens fortskri
dande som i sin tur verkar sammanhänga med fukthaltens gradvisa ökning. 

Svavelhaltens speciella uppträdande, med en initiell haltreduktion, kan bero på att det 
från början fanns lakbara sulfatjoner som i samband med att ett acidogent nedbryt
ningstillstånd utbildades övergick till mera reducerade svavelföreningar, med lägre lös
lighet. Sedan sker efter relativt lång tid en stegring av svavelkoncentrationen upp till 
och över de initiella halterna, och detta kan möjligen förklaras med att en ökad halt av 
komplexbildare till svavel uppträder i lakvattnet. 
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Tabell 3.3 Observerade koncentrationer av några näringsämnen i olika lakvatten 
och för metanbildning starkt inhiberande koncentrationer [mg/1] . 

Amne Halter Halter vid Medianhalter Stark 
i lakcell modellförsök* i lakvatten** inhibering*** 

Fe 180 150 30 
P 30 270 1,1 
N (NH4+) 840 1580 80 3000 
K(K+) 900 12000 
Ca (Ca2+) 1300 8000 
Mg (Mg2+) 200 3000 
S (S2-) 200 200 
* Medelvärde för de fem sista observationerna i de båda acidogena recirkulationsförsöken (avsnitt 2.3.2), 
** medianhalter i lakvatten från 26 kommunala upplag i Sverige (Meijer 1980), *** (McCarty 1964). 

Lakvattnens innehåll av riskämnen 

Av särskild betydelse vid bedömningen av en alternativ driftteknik för avfallsupplag är 
hur tekniken påverkar utflödet av riskämnen från upplaget. Med riskämnen menas här 
ämnen som kan orsaka skada på ekosystem och människors hälsa redan vid små koncen
trationer. De riskämnen som lämnar avfallsupplag med lakvatten kan i huvudsak grup
peras i två kategorier; farliga grundämnen ("tungmetaller") och xenobiotika, eller na
turfrämmande ämnen. Här inskränks presentationen till grundämnena bly, kadmium, 
krom, mangan, nickel och zink (varav mangan och zink är essentiella) medan de 
naturfrämmande ämnena får representeras av summaparametern AOX, adsorberbara 
organiskt bundna halogener. Halter av farliga grundämnen redovisas i figurerna 3.49 -
3.54 och i tabell 3.4 jämförs de med observationerna från modellförsöken och lakvatten 
från kommunala upplag. 
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Figur 3.49 Blykoncentrationer i testcellens lakvatten. LC = lakcellens cirkulation, 
L l = lysimeter 1, L2-5 = lakvatten från lysimetrarna 2, 3, 4 och 5. 
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Figur 3.50 Kadrmumkoncentrationer i testcellens lakvatten. LC = lakcellens cirku
lation, L l = lysimeter 1, L2-5 = lysimetrarna 2, 3, 4 och 5. 

Bly och kadmiumhalterna är genomgående låga under försöksperioden och ingen dis
tinkt skillnad mellan de olika lakvattnen kan observeras. De observerade halterna visar 
heller ingen klar trend till förändring över tiden, dock kan man ana en reduktion av 
blyhalten under mätperiodens inledning och de tre sista observationerna av kadmium
halten tyder på en inledande haltökning. En stor del av mätdata ligger nära detektions-
gränserna vilket sannolikt bidrar till den stora spridningen i observerade halter. 

Beträffande Aromhalterna utvecklas snabbt en stor koncentrations skillnad mellan lakcel-
lens cirkulationsvatten och de av cirkulationen opåverkade delarna av kontrollcellen. 
Koncentrationerna i lakcellens cirkulation ligger sedan i det närmaste konstant, närmast 
påminnande om haltutvecklingen för järn och svavel. Kromhalten i lakvattnet från ly
simeter 1 når snabbt halter nära cirkulationsvattnets men når aldrig riktigt upp till det
samma och övriga lysimetrars lakvatten når under mätperioden bara upp emot en tion
del av cirkulationsvattnets kromhalt, trots en tydligt stigande trend från försökets start. 
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Figur 3.51 Kromkoncentrationer i testcellens lakvatten. LC = lakcellens cirkulation, 
L l = lysimeter 1, L2-5 = lakvatten från lysimetrarna 2, 3, 4 och 5. 
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Manganhalten i lakvattnen varierar (med undantag för de första två observationerna) 
endast ungefär en tiopotens och för första hälften av mätperioden kan det liksom för bly 
och kadmium inte urskiljas någon tydlig skillnad mellan lakvattnen. Under den andra 
hälften av mätperioden ligger observerade mangankoncentrationer i lysimetrarnas lak-
vatten konsekvent över dem från cirkulationsvattnets, men haltema tenderar att konver
gera mot slutet av mätperioden. 
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Figur 3.52 Mangankoncentrationer i testcellens lakvatten. LC = lakcellens cirkula
tion, L l = lysimeter 1, L2-5 = lakvatten från lysimetrarna 2, 3, 4 och 5. 
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Figur 3.53 Nickelkoncentrationer i testcellens lakvatten. LC = lakcellens cirkulation, 
L l = lysimeter 1, L2-5 = lakvatten från lysimetrarna 2, 3, 4 och 5. 

Beträffande nickel kan en viss parallellitet noteras i haltemas utveckhng mellan cirku
lation och kontrollcell (L2-5). Haltema i dessa vatten stiger svagt under större delen av 
mätperioden och uppvisar en differens på en knapp tiopotens (med vissa variationer) 
som inte förändras särskilt mycket under mätperioden. Lakvattnet från lysimeter 1 av
viker genom att nickelkoncentrationema stiger till och över cirkulationsvattnets (efter 
ungefär halva mätperioden). Därefter ligger koncentrationerna kvar med en tämligen 
konstant skillnad till cirkulationsvattnets. 
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Figur 3.54 Zinkkoncentrationer i testcellens lakvatten. LC = lakcellens cirkulation, 
L l = lakvatten från lysimeter 1, L2-5 = lakvatten från lysimetrarna 2, 
3, 4 och 5. 

Bland de studerade metallkoncentrationerna intar zinkhalten en särställning genom att 
den tydliga behandlingseffekten - observerade halter varierar över nästan fyra tiopo
tenser. En relativt stabil koncentration på något tiotal mg/1 utvecklas snabbt i lakcellen 
medan lysimetrarnas lakvatten först når samma halter efter ungefär halva (Ll) respek
tive mot slutet av mätperioden. 

De i tabell 3.4 sammanställda observationerna indikerar ungefär en tiopotens haltför
höjning i lakcellen jämfört med medianhaltema från kommunala avfallsupplag. 

Tabell 3.4 Observerade koncentrationer av några metaller i olika lakvatten [mg/1] . 

Ämne Halter Halter vid Medianhalter 
i lakcell modellförsök* i lakvatten** 

Pb 0,006 0,19 0,04 

Cd 0,02 0,03 0,005 

Cr 0,37 0,05 
Cu 0,02 0,38 0,05 
Mn 19,5 2,5 

Ni 0,3 0,05 
Zn 13,3 0,6 
* Medelvärde för de fem sista observationerna i de båda acidogena recirkulationsförsöken (se avsnitt 
2.3.2), ** medianhalter i lakvatten frän 26 kommunala avfallsupplag i Sverige (Meijer 1980). 

Storleksordningen av haltdifferensema är desamma som för näringsämnen och orga
niskt material. Ett notabelt undantag utgör blyhalten som ligger en tiopotens under ob
serverade medianhalter. Jämfört med modellförsöken uppvisar även just blyhalten i lak-
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cellens cirkulationsvatten en klart större skillnad än kadmium- och kopparhalterna. Det 
befintliga dataunderlaget medger inga vittgående slutsatser beträffande blyhaltemas ut
veckling, det kan bara konstateras att de uppmätta blyhalterna i lakcellens cirkulations
vatten är oväntat låga, med tanke på det acidogena nedbrytningstillståndet, och att detta 
bör undersökas vidare. Även kopparhalterna är oväntat låga. 

Observerade AOX-halter i lakcellens cirkulationsvatten redovisas i figur 3.55. Endast 
några få AOX-analyser har gjorts på vatten från lysimetrarna, resultaten ligger ca 50 % 
högre än från motsvarande mätningar på cirkulerande lakvatten. 
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Figur 3.55 AOX koncentrationer i testcellens lakvatten. LC = lakcellens cirkulation. 

Haltema i lakcellens cirkulationsvatten stiger under mätperioden till ca 2 mg/1 och visar 
ingen tendens till utplåning under mätperioden. En nivå om 2 mg/1 anges som medel
värde av Ehrig (1980) för både metanogen och acidogen nedbrytningfas. Ehrigs data 
varierar mellan 0,32 och 3,5 mg/1. På enstaka prover har specifika analyser utförts. 
Resultaten från dessa analyser har endast kunnat förklara någon procent av AOX-
värdet. De högsta haltema uppvisade diklormetan, 1,1,1-trikloretan, triklormetan och 
trikloretylen. 

3.4.2.4 Gasanalyser 

Eftersom ingen avgränsning finns mellan lakcell och kontrollcell kan ingen klar dis
tinktion av gassammansättningen mellan testcellens delar uppstå. De i figur 3.56 redovi
sade gashalterna härrör från prov pumpade ur lysimeter 2 i botten av kontrollcellen. 

Gassammansättningen domineras av koldioxid vilket indikerar en acidogen nedbrytning 
av organiskt material. Stigande syrgashalter sammanfaller med sjunkande koldioxidhal
ter och omvänt vilket tyder på att nedbrytningsintensiteten kan ha varierat över tiden. 
En annan förklaring till variationerna kan naturligtvis varierande gasutbyte med atmo
sfären utgöra - ett snötäcke kan ju bidra till att minska gasutbytet och koldioxidhalterna 
förefaller att nå sina högsta nivåer vintertid. 
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Figur 3.56 Gassammansättning i kontrollcellen [vol-%]. Syrehalterna har ett 
relativt stort men varierande fel beroende på provbehandlingen. 

Vid ett tillfälle, sommaren 1990, observerades en metanhalt överstigande 1 volym-%. 
Detta har ej upprepats senare utan metanhalten har stadigt befunnits vara i intervallet 
0,1-0,3 %. 

3.4.2.5 Fastprovsanalyser 

Fyllnadsmaterialet till testcellen provtogs i samband med fyllningen av cellen. Data om 
materialet har redovisats i avsnitt 3.2.4. Lakcellen har senare provtagits vid ett tillfälle, 
i november 1991. De resultat som redovisas i tabell 3.5 härrör från analys av två pro
ver från fyllnadsmaterialet (från 1988) och tre prover uttagna från lakcellen 1991. 

Tabell 3.5 Elementanalyser av fastprover från fyllnadsmaterial till testcell. Enhet är 
g/kg TS om ej annat anges. 

okt-88 okt-88 nov-91 nov-91 91/88 
Komponent mv stav. mv st. av. r-i 
Aska 224,8 2,19 265,3 25,50 1,18 
S 1,7 0,03 1,0 0,06 0,58 
C 404,9 2,47 388,4 4,82 0,96 
N 9,5 0,85 6,5 0,83 0,68 
H 57,0 0,42 51,3 1,52 0,90 
O (diff.) 282,2 0,68 292,3 26,17 1,04 
C/O 1,43 1,33 0,93 
C/N 42,62 60,08 1,41 
C/H 7,10 7,58 1,07 
a s 241 398 1,65 
C/Aska 1,80 1,46 0,81 
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Som synes är variationen upp emot 10 % mellan proverna. Den mest framträdande 
skillnaden mellan provet från 1988 och det från 1991 är svavel och kväveinnehåUet re
laterat till kolinnehållet. Båda svavel och kväve verkar mobiliseras snabbare än kolet. 
Relationen mellan kol och askhalt tycks även förändras, kolet verkar mobiliseras snab
bare är de ämnen som ingår i askan. Övriga förändringar ryms inom ett tioprocentigt 
variationsintervall. 

Även 21 andra grundämnen har analyserats (med ICP) på motsvarande prover efter 
upplösning. I tabell 3.6 redovisas några resultat från analyser där proverna har sy-
rauppslutits direkt efter torkning och i tabell 3.7 visas resultat från parallella analyser 
där proverna även har inaskats före uppslutning. 

Tabell 3.6. Elementanalyser av fastprover från fyllnadsmaterial till testcell. Enhet är 
mmol/kg aska om ej annat anges. Proverna har torkats före syraupplös
ning och analys. Från 1988 har tre prover använts och två från 1991. 

oktober 1988 november 1991 
91/88 mv st. av. mv st.av. 91/88 

Xg/kg aska* 147,8 9,3 129,8 16,1 0,88 
Al 579,9 249,1 633,4 51,6 1,09 
As 0,17 0,00 0,09 0,00 0,52 
Ca 1514 296,4 1672 325,4 1,10 
Cd** 0,04 0,00 0,02 0,00 0,52 
Cr 2,39 0,71 1,75 0,09 0,73 
Cu 55,5 40,1 1,51 0,02 0,03 
Fe 313,4 5,8 328,0 19,7 1,05 
K 382,0 30,96 222,7 2,22 0,58 
Mg 191,6 14,16 211,6 8,34 1,10 
Mn 48,8 2,01 7,8 0,95 0,16 
Na 588,5 55,18 299,5 0,00 0,51 
Ni 1,05 0,17 0,53 0,01 0,50 
P 301,7 62,58 108,6 3,18 0,36 
Pb 6,66 8,27 0,63 0,04 0,09 
Zn 43,7 1,48 13,2 0,27 0,30 

* Summa av de 21 analyserade elementen. **Cd har angivits till halva detektionsgränsen. 

Askans andel av total TS har ökat något med tiden (jfr tabell 3.5). Av askvikten kunde 
ca 15 % av innehållet förklaras med de 21 analyserade grundämnena. Av dessa redovi
sas i tabell 3.6 och 3.7 analysresultat för 15 grundämnen som utgjorde över 99 % av 
den förklarade massan. Provhanteringen medför att upplösningen ej blir fullständig. 
Det kan innebära att de redovisade haltema är i underkant av avfallsprovernas verkliga 
innehåll. Den förklarade andelen av askvikten är lägre för proverna tagna 1991 än de 
från 1988. Detta gäller både för prover som uppslutits direkt efter torkning och för de 
prover som även inaskats före torkning. Förändringen är rimlig med tanke på att lätt 
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mobiliserbara ämnen bör ha lakats ut i viss omfattning under de tre år som gått mellan 
provtagningarna, men beloppet på skillnaden är av ungefär samma storlek som stan
dardavvikelsen. 

Mätvärdena varierar något beroende på provbehandlingen. För alla mätningar gäller att 
andelen Ca och Fe ökar med tiden och andelen As, Cd, Cr, Cu, Mn, Ni, P, Pb samt Zn 
minskar. För Al, K och Mg är förändringen med tiden olika vid olika provbehandling. 
Den största förändringen kan observeras för Cu, Mn, P, Pb och Zn som alla reduceras 
med minst hälften oavsett provbehandlingsmetod. 

Tabell 3.7. Elementanalyser av fastprover från fyllnadsmaterial till testcell. Enhet är 
mmol/kg aska om ej annat anges. Proverna har torkats och inaskats före 
syraupplösning och analys. Från 1988 har tre prover använts och två 
från 1991. 

oktober 1988 november 1991 
91/88 mv st.av. mv st.av. 91/88 

Xg/kg aska* 148,8 30,34 123,2 4,68 0,83 
Al 1919 300,6 956,2 52,4 0,50 
As 0,19 0,06 0,16 0,05 0,86 
Ca 1127 271,9 1487 7,06 1,32 
Cd** 0,01 0,00 0,01 0,00 0,51 
Cr 1,96 0,38 1,66 0,05 0,85 
Cu 17,98 3,56 0,68 0,03 0,04 
Fe 201,9 50,5 212,2 19,0 1,05 
K 169,9 32,6 206,4 13,7 1,21 
Mg 232,9 54,3 186,7 23,9 0,80 
Mn 29,3 5,57 5,57 0,15 0,19 
Na 633,6 137,3 382,6 24,91 0,60 
Ni 0,69 0,15 0,52 0,05 0,75 
P 281,5 77,73 90,56 4,34 0,32 
Pb 0,31 0,05 0,19 0,003 0,62 
Zn 19,84 4,07 5,25 0,34 0,26 

* Summa av de 21 analyserade elementen. **Cd har angivits till halva detektionsgränsen. 
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3.4.3 Försöksresultat från drift av rötcell 

Rötcellen har under sin drift påverkats kraftigt av olika miljöförändringar. En del av 
förändringarna hänger samman med den naturliga utvecklingen av anaerob nedbrytning 
av cellens fyllnadsmaterial och andra beror på planerade experimentella variationer, t 
ex av vattenflöden. Därutöver har även en mängd icke planerade förändringar inträffat, 
som på olika sätt har påverkat rötcellen eller uppföljningen av den. Till dessa kan vi 
räkna haverier av pumpar, ventiler, doppvärmare, mätare och hårddisk till dator, samt 
blixtnedslag och brand. Vanhga problem som igensättning och läckage har även uppträtt 
på rötcell och anslutna utrustningar. 

En mätvärdesredovisning över hela försöksperioden (t o m 1991) kan ej kan ge någon 
entydig bild. I avsnitt 3.4.4 redovisas dock resultat från hela mätperioden för ett urval 
av analyserade lakvattenspecier, för att illustrera variationerna och för att jämföra med 
motsvarande mätningar från lakcellen. I detta avsnitt skall resultatredovisningen följa en 
indelning efter olika drifttillstånd som rått under försöksperioden. De variationer som 
sannolikt betytt mest för rötcellens mikrobiella funktion vid sidan av nedbrytningen av 
filtermaterialet är varierande vattenbeskickning och temperatur. I figur 3.56 visas 
vattenbeskickningen och i figur 3.57 visas temperaturvariationerna. 

1200 n 

1000 

800 

E 600 

400 

200 -I 

• FV-tillsats [1] 
o LV-dos[I] 

LV-kont. flöde [1/h] 

o 
o o ° 

DJ 

O o 

0 
89-12-31 90-12-31 

Tid [år-mån-dag] 

Figur 3.56 Vattendoseringar till rötcellen. 
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Figur 3.57 Temperatur i rötcellen. 
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De varierande driftbetingelserna resulterar i en varierande funktion hos rötcellen. En 
god indikator på en metanogen miljös funktion är gasbildningen som visas i figur 3.58. 

60 

40 

20 

0 

-20 

-40 

-60 

5° o 
o°gj 

o 

o 

o 
e 
co 
# 
o 

3D. 

% ÖOO 

oRC-gasflöde 

89-12-31 90-12-31 
Tid [år-månad-dag] 

Figur 3.58 Gasflöden vid rötcellen. 
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Som framgår av figuren har ibland negativa gasflöden registreras, detta beror främst på 
felfunktion hos anläggningen. I perioder med svag gasbildning och hög vattentillsats kan 
samma fenomen uppkomma pga koldioxidens höga löslighet i vatten. 

Ur alla resultat har urval gjorts som representerar olika drifttillstånd. De perioder som 
beskrivs är dessutom utvalda så att inverkan av olika störningar reduceras. De situatio
ner som redovisas är fyra till antalet: 

1/ 90-01-29 - 90-05-09. Stabil metanogen omsättning av filtermaterialet. Inga större 
tillsatser av lakvatten eller färskvatten. Nedströms cirkulation av lakvatten i rötcel
len. Lakkvoten var ca 4 [kg vatten tillsatt per kg TS]. Temperaturen i rötcellen var 
ca 20 °C. 

I I / 90-11-01 - 91-02-25. Metanogent tillstånd mot slutet av omsättningen av filterma
terialet. En serie satsvisa tillsatser av lakvatten. Uppströms cirkulation i rötcellen. 
Lakkvot ca 10. Temperaturen i rötcellen var ca 20 °C. 

I I I / 91-03-14 - 91-05-20 Metanogen miljö, kontinuerlig lakvattentillsats från ca 2,1 
1/h i periodens början till ca 4,5 1/h i periodens slut, j f r figur 3.56. Temperaturen i 
rötcellen anpassas efter lakcellens till ca 10°. Lakkvoten av rötcellens fyllnadsma
terial förlorar gradvis sin betydelse för utgående vattens sammansättning p g a lak-
vattentiUförseln. 

IV/ 91-05-21 - 91-07-20. Metanogen miljö, gradvis acidifierad genom en kontinuerlig 
lakvattentillsats om ca 9,4 1/h. i övrigt som fas III . 

Före driftfas I ovan har övergången från acidogen nedbrytning till stabilt metanogen 
inträffat, för denna driftfas har data redovisats under avsnitt 3.4.1.2. 
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3.4.3.1 Lakvatten- och gasflöden. 

Data om lakvattendoseringar och vattengenomströmning i rötcellen presenteras i tabell 
3.8. Under driftfas I drevs rötcellen med nedströms cirkulation, mot slutet av perioden 
sjönk permeabiliteten i fyllnadsmaterialet och 90-05-09 ställdes recirkulationsflödet om 
till uppströms flöde. Vid två tillfällen mellan driftfas I och I I öppnades rötcellen; 90-
05-14 och 90-09-20 (dygn 563 och 692). Båda gångerna avlägsnades en del av fyll
nadsmaterialet och slutligen återstod ungefär en tredjedel vilket medgav en tillräcklig 
permeabilitet. Lakkvotema som redovisas i tabell 3.8 hänför sig alla till ursprunglig 
TS-halt i rötcellen, före nedbrytning och utplockning av material. Lakkvoten har störst 
relevans för driftfas I , ju mer lakvatten som tillförts rötcellen desto mera domineras 
miljön av det tillförda lakvattnet. Under driftfas I I och IV kan inverkan av fyllnadsma
terialets läkning försummas och driftfas I I utgör ett övergångstillstånd där en viss in
verkan fortfarande kan skönjas. 

Tabell 3.8 Driftvariationer och uppmätta lakvattenflöden. 

Driftfas I I I I I I IV Enhet 

Start 90-01-29 90-11-01 91-03-14 91-05-21 damm 

Slut 90-05-09 91-02-25 91-05-20 91-07-20 datum 

Cirkulationsflöde 0 0-27 0 0 m3/dygn 

Minsta lakvattentillsats 100 50 2,1 4,7 1 (i), 1/h (m & rv) 

Största lakvattentillsats 220 400 9,4 9,4 l (i), 1/h (in & rv) 

Lakkvot start 4,36 11,56 16,39 33,57 kg H20/kg TS 

Lakkvot slut 8,88 13,49 29,91 60,67 kg H20/kg TS 

Total tillsats 1,6-3,2 4,2-4,9 6-10,9 12,2-22 m3 

I figur 3.56 visas vattentillsatser till rötcellen under projekttiden och i figur 3.58 visas 
gasproduktionen. Batchdoseringarna i driftfas I och I I åtföljs av stigande gasflöden i 
proportion till tillsatserna, se figur 3.59. Man kan även notera en liten och avklingande 
gasproduktion som härrör från nedbrytningen av filtermaterialet. 

Stökiometriskt skall ca 350 liter metan bildas per kg omsatt COD. Avvikelserna från 
förväntad gasbildning (figur 3.59) vid batchdoseringarna beror främst på att en viss 
gasbildning fortfarande sker ur själva filtermaterialet. 
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Figur 3.59 Kumulativ metanbildning och pH, vid tillsats av tre lakvattendoser om 
100, 200 och 400 liter. 

Relationerna mellan uppmätta lakvattentillsatser och gasflöden under driftfas I I I och IV 
redovisas i tabell 3.8. 

Tabell 3.9 Gasflöden under kontinuerlig beskickning av rötcell. 

Driftfas I I I IV Enhet 
Lakvattentillsats (m.v.) ca 3,4 ca 7,6 1/h 
COD-halt (m.v.) 30 34,5 g/1 
Gasbildning (min.) 7,2 23,6 1/h 
Gasbildning (max.) 36 45,5 1/h 
Gasbildning (m.v.) 21 33 1/h 
Metanhalt (m.v.) 73 75 % 
Andel COD i CH4 43 27 % 

Mindre än hälften av tillförd COD återfinns som CH4. Samtidigt är COD-reduktionen i 
lakvattnet i medeltal 80 % under fas III och knappt 40 % under fas IV. Skillnaden upp
kommer dels genom gasförluster och dels genom en eftersläpning p g a att rötcellens 
volym måste bytas ut. Den har under fas I I och IV en våt volym av knappt 2 m 3 . 
Eftersläpningen medför att mängden lakvatten som tillsatts under fas I I I och som har 
hunnit brytas ned under samma period är något mindre än den volym som pumpats till 
rötcellen (sista dygnen av fas III ökades flödet) och omvänt är mängden lakvatten som 
nominellt tillförts under fas IV något större än den lakvattenvolym varur gas har bildats 
under denna period (sista dygnen av fas IV minskades flödet). 
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3.4.3.2 Lakvattenanalyser 

Resultaten från lakvattenanalyser redovisas i detta avsnitts figurer både för lakcell och 
rötcell tillsammans eftersom jämförelsen illustrerar hur rötcellen förändrats mellan 
acidogena och metanogena förhållanden under försöket. Resultaten för lakcellen har 
även redovisats i avsnitt 3.4.2.3. 

Lakvattnens pH, temperatur och konduktivitet 

Rötcellens lakvatten erhåller varierande pH-värden och konduktivitetstal beroende på 
varierande tillsatser av acidogent lakvatten till rötcellen och miljöförändringar, t ex 
varierande temperatur. I tabell 3.10 redovisas läges- och spridningsmått för pH, tempe
ratur och elektrisk ledningsförmåga uppmätt i rötcellens lakvatten. Konduktivitetstalen 
är omräknade till standardtemperaturen 25 °C. De olika driftfaserna inbegriper belast
ningsvariationer från i stort sett opåverkat av lakvattentillsatser från lakcellen i fas I till 
genomslag av acidogena förhållanden pga hög tillsats av lakvatten från lakcellen under 
fas IV. Förändringarna syns tydhgast för den elektriska konduktiviteten, dvs i stort sett 
lakvattnets salthalt, medan pH verkar vara mera buffrat. Från pH-observationerna kan 
fas I och II I bedömas vara stabilt metanogena medan genomslag av acidogent lakvatten 
förekommer under faserna I I och IV. Temperaturerna visar även tydligt inverkan av 
lakvattentillsatserna, under fas I I I och IV inställer sig ungefär samma temperatur i röt
cellen som i lakcellens botten. 

Tabell 3.10 pH, temperatur och elektrisk ledningsförmåga i utgående lakvatten från 
rötcell. 

Försöksfas Min Max Median MV St. av. Antal obs. 
pH: 
I 7,05 7,60 7,20 7,26 0,17 15 
I I 6,11 7,32 6,66 6,68 0,29 42 
I I I 6,88 7,32 7,22 7,15 0,16 11 
IV 6,42 7,22 6,77 6,76 0,27 8 
Temperatur [°C]: 
I 21,0 36,0 26,0 27,0 4,4 15 
I I 15,0 30,0 21,0 22,5 3,5 42 
I I I 9,0 13,0 10,5 10,7 1,4 11 
IV 12,0 19,0 13,0 13,9 2,4 8 
Konduktivitet. [mS/m]: 
I 725 971 892 877 78,7 15 
I I 358 926 646 604 155 42 
I I I 660 1317 1198 1076 266 11 
IV 1212 1483 1445 1401 94 8 
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I figurerna 3.60 och 3.61 visas pH- respektive konduktivitetsvärden i rötcellens (RC) 
och lakcellens (LC) utgående lakvatten. Lakcellens lakvatten har under hela försökstiden 
ett pH nära 5,5 och det visar ingen tendens att ändras mot slutet av perioden. Rötcellens 
lakvatten varierar betydligt mera, dels beroende på att pH verkligen varierar med tem
peratur och belastningsförhållanden, dels även för att det avlästa pH-värdet påverkas av 
gasjämvikter som gör att temperatur och tid mellan provtagning och mätning kan gene
rera en del variationer. Det har vid fältförsöken observerats att pH-värdet i vissa fall 
kan förändras (stiga) med över en halv enhet inom en timme efter provuttag, pH- och 
konduktivitet måste därför alltid mätas på plats. Särskilt viktigt är detta för metanogena 
lakvatten. De redovisade mätningarna är normalt utförda inom 15 minuter efter provut
tag. 
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Figur 3.60 Uppmätta pH-värden i lakvatten från lakcell och rötcell. Luckan i mät-
serierna under hösten 1990 beror på hårddiskhaveri. 
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Figur 3.61 Uppmätta konduktivitetstal i lakvatten från lakcell och rötcell. Luckan i 
mätseriema under hösten 1990 beror på hårddiskhaveri. 
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Den kontinuerliga beskickningen av lakvatten från lakcellen leder snabbt (mot slutet av 
driftfas III) till att skillnaden i salthalt mellan det acidogena och metanogena lakvattnet 
försvinner. Det förekommer under denna period t o m att utgående lakvatten från röt
cellen har något högre konduktivitetstal än lakcellens vatten. Detta fenomen kan delvis 
vara orsakat av den "dödvolym" om ca 2 m 3 som fördröjer lakvattnet i rötcellen, men 
det kan även till en del orsakas av en remobilisering av utfällda ämnen, särskilt resulta
ten från hösten 1991 tyder på detta. 

Lakvattnens TS- och VS-halt 

Observerade TS- och VS-halter (figurerna 3,62-63 och tabell 3.11) följer i stora drag 
den elektriska konduktivitetens förändring, det kan noteras att en tendens finns att rela
tionen mellan TS och VS varierar så att höga värden sammanfaller med en mindre 
skillnad. 

Tabell 3.11 TS- och VS-halt i utgående lakvatten från rötcell. 

Försöksfas Min Max Median MV St. av. Antal obs. 
TS [g/1]: 
I 4,85 10,65 7,80 7,62 1,82 13 
I I 1,95 11,80 3,75 4,45 2,06 51 
I I I 3,40 9,50 8,50 7,32 2,43 11 
IV 9,80 18,50 15,65 15,35 2,89 8 
VS [g/I]: 
I 2,28 7,29 5,67 4,88 1,78 13 
I I 1,28 8,55 2,83 3,15 1,48 51 
I I I 2,24 6,47 5,12 4,81 1,54 11 
IV 6,75 13,47 10,63 10,52 2,11 8 
TS/VS: 
I 2,12 1,46 1,38 1,56 1,02 
I I 1,52 1,38 1,33 1,41 1,38 
II I 1,52 1,47 1,66 1,52 1,58 
IV 1,45 1,37 1,47 1,46 1,37 

Driftfas I uppvisar totalt sett den minsta variationen medan relativvärdena varierar 
minst under fas IV. Nedbrytningsgraden för VS är högre under fas I och II I än vid de 
båda andra driftfallen. 

I figurerna 3.62 och 3.64 kan rötcellens miljöförändringar följas. Under 1989 sker en 
övergång från acidogena förhållanden till metanogena, under 1990 och början av 1991 
är rötcellen överlag metanogen med några momentana genomslag av acidogent lak-
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vatten. Under sommaren 1991 övergår miljön i rötcellen gradvis till acidogena förhål
landen under inverkan av den kontinuerliga (och ökande) lakvattentillförseln. 

30 

25 

20 

10 

5 

0 

* * > « € 0 <ö 
<$? oo 0 ofc O OÖ%o 

Ö ^ O 

o o 

o 
00 oTS-LC 

•TS-RC 

. V 

-12-31 89-12-31 90-12-31 
Tid [år-månad-dag] 

91-12-31 

Figur 3.62 Uppmätta TS-halter i lakvatten från lakcell och rötcell. 
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Figur 3.63 Uppmätta VS-halter i lakvatten från lakcell och rötcell. 

Lakvattnens TOC-, BOD? och COD-halt 

Observerade TOC- BOD7- och COD-halter (figurerna 3.64-66 och tabell 3.12) följer 
en liknande utveckhng som VS-halterna, dock är rötcellens övergäng från acidogena till 
metanogena förhållanden under 1989 skarpare synhg genom de olika summamåtten för 
det organiska lakvatteninnehållet. 
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Tabell 3.12 TOC- BOD7- och COD-halt i utgående lakvatten från rötcell. 

Försöksfas Min Max Median MV St. av. Antal obs. 
TOC [g/1]: 
I 0,37 1,1 0,60 0,66 0,28 7 
I I 0,12 2,40 0,34 0,80 0,81 34 
I I I 1,38 1,96 1,67 1,67 0,41 2 
IV 5,67 7,70 6,68 6,68 1,44 2 
BOD7 [g/1]: 
I 0,01 3,80 1,10 1,69 1,46 7 
I I 0,01 6,40 0,76 1,55 2,01 34 
I I I 2,50 3,60 3,05 3,05 0,78 2 
IV 14,52 14,52 14,52 14,52 - 1 
COD [g/1]: 
I 0,91 6,80 3,40 3,69 2,09 7 
I I 0,02 9,40 0,76 2,77 3,34 34 
I I I 4,95 6,71 5,83 5,83 1,24 2 
IV 19,30 25,08 22,19 22,19 4,09 2 
COD/TOC: 
I 1,52 11,35 6,18 5,99 3,35 7 
I I 0,06 6,06 2,60 2,83 1,34 34 
I I I 3,42 3,60 3,51 3,51 0,12 2 
IV 3,26 3,41 3,33 3,33 0,10 2 

Tyvärr finns endast få resultat från fas I I I och IV, men dessa ansluter väl till resultat 
för perioden närmast efter, vilket kan ses i figurerna. Dessutom kan ytterligare jämfö
relser göras med fettsyraanalyser som redovisas i följande avsnitt. 
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Figur 3.64 Uppmätta TOC-halter i lakvatten från lakcell och rötcell. 
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Ser man ti l l kvoten COD/TOC kan det konstateras att resultaten från fas I och I I 
innehåUer orimliga värden, både orimligt höga och orimhgt låga kvoter uppträder. T o 
m median- och medelvärdena ligger i överkant av vad som är möjligt. Detta är inte 
särskilt ovanligt för metanogena lakvatten beskrivna i litteraturen, t ex finns det i 
dokumentationen från Sardinial993 (Christensen et al. 1993a; Christensen et al. 1993b), 
flera redovisade lakvattensammansättningar som har orimliga COD/TOC-kvoter. Det 
kan delvis bero på att det i metanogent lakvatten föreligger icke-organiska ämnen som 
förbrukar dikromatsyra vid COD-analys. Däremot föreligger detta problem mera säUan 
vid acidogena lakvatten där organiska syror utgör en betydande del av i lakvattnet lösta 
ämnen. De få observationer som finns från fas I I I och IV ligger samtliga inom ett 
rimligt intervall för COD/TOC. 
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Figur 3.65 Uppmätta BOD7-halter i lakvatten från lakcell och rötcell. 
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Figur 3.66 Uppmätta COD-halter i lakvatten från lakceU och rötceU. 
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Lakvattnens innehåll av korta fettsyror 

I tabell 3.13 och figurerna 3.67 och 3.68 redovisas uppmätta totalhalter VFA och ur 
VFA-analyser beräknade COD- och TOC-halter. I figur 3.69 visas den observerade 
fördelningen av fettsyror grupperade efter antalet kol. Skillnaderna mellan acidogent 
och metanogent tillstånd syns tydligt i lakvattnens fettsyrainnehåll. 

Tabell 3.13 VF A-halt i utgående lakvatten från rötcell. 

Försöksfas Min Max Median MV St. av. Antal obs. 
VFA [g/1]: 
I 0,05 0,11 0,08 0,08 0,04 2 
I I 0,05 5,55 0,49 1,81 2,12 30 
III 0,12 3,20 2,01 1,78 1,55 3 
IV 8,19 10,85 9,52 9,52 1,88 2 

TOCvFA [g/1]: 
I 0,02 0,05 0,03 0,03 0,02 2 
I I 0,02 2,77 0,25 0,91 1,07 30 
I I I 0,06 1,49 0,93 0,83 0,72 3 
IV 4,21 5,70 4,96 4,96 1,06 2 

CODvFA [g/1]: 
I 0,06 0,14 0,10 0,10 0,06 2 
I I 0,05 8,73 0,80 2,88 3,41 30 
I I I 0,19 4,50 2,81 2,50 2,17 3 
IV 13,52 18,61 16,07 16,07 3,59 2 
COD/TOC: 
I 2,77 2,86 2,81 2,81 0,07 2 
I I 2,66 3,24 3,16 3,05 0,20 30 
I I I 3,01 3,17 3,02 3,07 0,09 3 
IV 3,22 3,26 3,24 3,24 0,03 2 

Fettsyrorna ger under acidogena förhållanden ett dominerande bidrag till konduktivitet, 
TS, VS, TOC, BOD samt COD i lakvattnen. Under metanogena förhållanden reduceras 
fettsyrainnehållet drastiskt och dess inverkan på uppräknade variabler reduceras i mot
svarande grad. Det kan särskilt noteras att relationen COD/TOC som kan beräknas ur 
fettsyraanalyserna i samtliga fall håller sig inom ett rimligt intervall. Under fas I är 
COD/TOC-kvoten klart lägre än under följande faser, detta kan tolkas som en indika
tion på en längre fortskriden nedbrytning av filtermaterialet jämfört med lakcellens. 

Totalhalten fettsyror med 2-6 kolatomer varierar på motsvarande sätt som TOC och 
BOD och ger relativt sett en kraftigare respons till överbelastningarna i rötcellen än 
summaparametrarna för organiskt material. Genomslagen av acidogena förhållanden 
vid årsskiftet 90/91 syns tydligt i figurerna 3.67 och 3.68. Av fördelningen på fettsyror 
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av olika längd, figur 3.69, framgår samma tendens, där kan särskilt noteras den relativt 
höga halten fettsyror med fyra kol som uppträder i samband med genomslag av acido
gent lakvatten. Smörsyra (butansyra) och dess isomerer uppträder ofta i relativt höga 
koncentrationer under acidogena förhållanden, se figur 3.38. 

18,0 

16,0 

14,0 

12,0 

=• 10,0 

™ 8,0 ] 

6,0 

4,0 -

2,0 -

oVFAtot-LC 
• VFAtot-RC 

0,0 
89-12-31 • • • 90-12-31 

Tid [år-månad-dag] 

91-12-31 

Figur 3.67 Uppmätta VFA (2-6 kol)-halter i lakvatten från lakcell och rötcell. 
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Figur 3.68 Beräknade COD-halter ur VFA i lakvatten från lakcell och rötcell. 

I samband med överbelastningarna tenderar haltema av de kortaste fettsyrorna att tillta 
mer än haltema av de längre. Ättiksyra uppträder vanligen i den högsta halten av de 
analyserade syrorna, men vid överbelastningarna tilltar koncentrationen av övriga 
fettsyror relativt sett mer än ättiksyra, detta tyder på att även acetatbildningen påverkas 
av höga belastningar. 
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Figur 3.69 Fördelning av VFA i lakvatten från rötcell på föreningar med olika antal 
kol. 

Lakvattnens innehåll av näringsämnen 

I detta avsnitt presenteras mätresultat rörande kväve, fosfor, järn, svavel, kalcium, ka
lium och magnesium i lakvatten från rötceUen. I tabell 3.14 har mätresultaten i de olika 
belastningsfaserna sammanställts. I figurerna 3.70 - 3.76 visas alla mätvärden tillsam
mans med motsvarande resultat från lakcellens lakvatten. 

Kvävehalter har bestämts som total kvävehalt, dvs ingen skillnad har gjorts mellan or
ganiskt kväve, ammonium, nitrat och andra kvävespecies. I de faU där kvävespeciering 
har utförts visar det sig att den totala kvävehalten till dominerande del utgjorts av am-
moniumkväve, N H i + . Kvävehalterna reduceras föga vid lakvattnets transport genom 
rötcellen. De variationer som uppstår under de första två belastningsfaserna kan härle
das till fyllnadsmaterialets utlakning, lakkvoten har gått från 4 till 10 mellan fas I och 
I I . Under fas I I I och IV är lakkvotema ännu högre men inverkan av fyllnadsmaterialet 
är försumbar under dessa faser med kontinuerlig lakvattentiUsats. I figur 3.70 syns tyd
ligt hur skiUnaderna mellan kvävehalten i lakcellens och rötcellens lakvatten är mindre 
än variationen för respektive vatten i anslutning till driftfas I I I och IV. Även kalium 
kvarhålls i liten utsträckning i rötcellen och påverkas därför lite av varierande belast-
ningsförhåUanden. 

Haltema av fosfor, svavel, järn, kalcium och magnesium påverkas påtagligt av belast
ningsvariationen och särskilt för svavel, fosfor och järn och kalcium syns en tydlig 
skillnad meUan driftfas I I I och IV, som kan tillskrivas övergången från metanogena till 
acidogena förhållanden. 

Ehrig (1989) kunde ej observera någon skillnad i lakvattnens fosforhalt mellan acido
gent och metanogent tillstånd vid fältstudier på 15 upplag i Tyskland samt ett 70-tal 
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modellförsök i laboratorium. Resultaten från S. Sunderbyn liksom tidigare och senare 
modellförsök visar dock samthga att så är fallet. I själva verket är fosfor ett av de äm
nen som påverkas mest av nedbrytningstillståndet, i övrigt råder en hygglig överens
stämmelse med Ehrigs resultat. Även under driftfas I I , då rötcellen belastades med 
pulsvisa lakvattentillsatser från lakcellen, kan man se stora variationer i fosforhalten. 

Tabell 3.14 Koncentrationen av essentiella grundämnen i lakvatten från rötcell. 

Försöksfas Min Max Median MV St. av. Antal 
N [mg/1]: 
I 400 570 470 486 61 7 
I I 130 480 180 252 117 34 
I I I 1023 1055 1039 1039 23 2 
IV 734 805 770 770 50 2 
P [mg/1]: 
I 3,40 5,20 4,20 4,39 0,69 7 
I I 0,98 11,00 3,50 4,20 2,50 35 
I I I 3,20 5,90 4,55 4,55 1,91 2 
IV 11,00 16,90 13,95 13,95 4,17 2 
Fe [mg/1]: 
I 44,3 61,8 56,7 57,7 15,3 9 
I I 25,9 61,8 49,9 45,2 15,3 7 
I I I 6,7 78,1 19,4 32,5 30,6 6 
IV 52,6 154,0 79,4 91,3 47,8 4 
S [mg/1] : 
I 11,6 18,9 15,8 15,6 3,0 5 
I I 3,5 7,5 4,2 4,8 1,8 4 
I I I 6,3 14,9 10,8 10,7 3,5 4 
IV 43,9 164,0 66,7 85,3 56,1 4 
Ca [mg/1]: 
I 183 526 390 364 125 5 
I I 168 368 200 234 91 4 
I I I 142 573 266 312 185 4 
IV 685 1240 977 970 270 4 
K [mg/1]: 
I 438 673 566 568 88 5 
I I 135 347 232 237 112 4 
I I I 564 879 711 716 147 4 
IV 825 953 884 880 53 4 
Mg [mg/1]: 
I 70,6 105,5 91,3 90,4 12,6 5 
I I 30,0 75,7 51,3 49,7 24,0 4 
I I I 125,0 175,0 145,7 147,9 22,2 4 
IV 175,1 214,0 189,9 192,2 16,1 4 
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Figur 3.70 Total kvävehalt i lakvatten från rötcell och lakcell. 
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Figur 3.71 Total fosforhalt i lakvatten från rötcell och lakcell. 
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Figur 3.72 Magnesium i lakvatten från rötcell och lakcell. 
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Figur 3.73 Järn i lakvatten från rötcell och lakcell. 
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Figur 3.74 Svavel i lakvatten från rötceU och lakcell. 
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Figur 3.75 Kalcium i lakvatten från rötcell och lakcell. 
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Figur 3.76 Kalium i lakvatten från rötcell och lakcell. 
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Lakvattnens innehåll av riskämnen 

I tabell 3.15 och i figurerna 3.77-83 visas uppmätta lakvattenkoncentrationer av AOX, 
Cd, Cr, Mn, Ni, Pb och Zn. Summavariabeln AOX och de uppräknade grundämnena 
har här kallats riskämnen, med detta menas att höga koncentrationer av dessa ämnen 
kan förväntas medföra negativa effekter på hv och att de därför bör avskiljas från lak-
vatten i så hög grad som möjhgt innan lakvattnet tillförs en recipient. 

För samtliga av dessa riskämnen utom för kadmium observerades den högsta halten un
der driftfas IV. För kadmium gjordes en observation under driftfas II som var drygt en 
tiopotens högre än medianvärdet, med undantag från denna observation förekom ingen 
observation av högre kadmiumhalter än 0,7 n.g/1. Bortser man från det högsta mätvär
det (5,44 ug/1) blir det observerade medelvärdet för fas II 0,34 jj.g/1. De lägsta 
observerade haltema var högst under driftfas IV med undantag för bly som under fas I 
hade en högre observerad lägstahalt. Både bly och kadmiumdata innehåller flera 
resultat som av laboratoriet angivits med detektionsgränsen (se bilaga 7), detta gäller 
särskilt vatten från rötcellen. Dessa värden har i beräkningar och i figurer redovisats 
med ett värde motsvarande halva den angivna detektionsgränsen (detektionsgränsen har 
varierat mellan olika analyser). I flera fall hör dessa halter til l de högsta redovisade. 
Från de erhållna mätresultaten kan man inte utläsa något tydhgt fasberoende för kad
mium- eller blyhalterna. 

Zink, krom, mangan och nickel uppvisar alla en klart högre koncentration under fas IV 
än under fas III. Även AOX uppvisar samma fasberoende. Skillnaderna mellan de två 
inledande metanogena faserna, I och II, går för samüiga ämnen utom kadmium och bly 
i samma riktning, som man skulle förmoda med tanke på lakkvotens förändring (från 4 
till 10). Att kadmium- och blyhalterna avviker från trenderna för övriga riskämnen 
indikerar åter den stora mätosäkerheten för dessa ämnen. 
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Det kan även noteras att den relativa variationen i mätvärdena är minst under de två 
driftfaserna då kontinuerlig lakvattentiUförsel sker och att den för ett flertal av de stu
derade ämnena är störst under driftfas I I då lakvatten tillfördes intermittent. 

Tabell 3.15 Koncentrationen av riskämnen i lakvatten från rötcell. 

Försöksfas Min Max Median MV St. av. Antal 
AOX [ug/1]: 
I 452 784 609 613 186 4 
I I 129 481 303 304 198 4 
I I I 543 719 651 632 69 6 
IV 760 825 778 785 29 4 
Cd [ug/1]: 
I 0,01 0,44 0,23 0,23 0,31 2 
I I 0,10 5,44 0,46 1,62 2,56 4 
I I I 0,02 0,23 0,14 0,13 0,10 3 
IV 0,32 0,46 0,39 0,39 0,10 2 
Cr[ug/1]: 
I 53,9 135,5 97,9 96,06 24,75 4 
I I 25,7 72,4 38,1 39,91 15,46 7 
I I I 27,3 150,0 128,5 104,4 48,54 6 
IV 181,0 340,0 280,0 270,3 70,29 7 
Mn [mg/1]: 
I 2,17 13,60 6,33 6,83 4,16 5 
I I 1,90 4,86 4,15 3,76 1,35 4 
I I I 1,40 8,50 2,23 3,59 3,30 4 
IV 9,17 16,50 13,15 12,99 3,56 4 
Ni [ug/1]: 
I 52,6 124,2 92,4 84,3 23,8 9 
I I 22,0 69,4 50,0 47,9 16,0 7 
I I I 74,0 180,0 79,2 103,8 45,2 5 
IV 140,0 176,0 148,5 153,3 15,7 4 
Pb [Ug/1]: 
I 1,7 7,9 3,2 4,0 2,8 4 
I I 0,2 22,0 0,9 6,1 8,8 7 
I I I 0,1 1,8 0,8 0,9 0,7 4 
IV 1,1 22,0 12,3 11,9 11,7 4 
Zn [ug/1]: 
I 141 1066 387 460 311 9 
I I 23,0 283 108 143 97,2 7 
I I I 40,2 300 150 150 90,4 6 
IV 608 1070 785 812 193 4 
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Zink, mangan och nickel påverkas alla mycket tydligt av driftförhållandena och för 
dessa ämnen förekommer några av de högsta observerade haltema under driftfas I . De 
höga haltema har inget tydligt samband med de tillsatser av acidogent lakvatten som 
gjordes under perioden och kan därför indikera att det trots intensiv metanbildning rå
der ett blandat nedbrytningstiUstånd i filtermaterialet. De högsta observationerna inträf
fade under periodens början. 
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Figur 3.77 AOX i lakvatten från rötceU och lakcell. 
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Figur 3.78 Kadmium i lakvatten från rötcell och lakcell. 
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Figur 3.79 Krom i lakvatten från rötcell och lakcell. 
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Figur 3.80 Mangan i lakvatten från rötcell och lakcell. 
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Figur 3.81 Nickel i lakvatten från rötcell och lakcell. 
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Figur 3.82 Bly i lakvatten frän rötcell och lakcell. 
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Figur 3.83 Zink i lakvatten från rötceU och lakcell. 
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3.4.3.3 Gasanalyser 

I tabell 3.16 och figurerna 3.84 och 3.85 redovisas uppmätta gaskoncentrationer. 
Vätgas, syrgas, kvävgas, metan och koldioxid har analyserats. De redovisade haltema 
har omräknats så att summan av dessa gaser utgör 100 %. I rådata varierar motsva
rande summa mellan 85 och 115 %. Vätgashalterna har med några få undantag varit lä
gre än en tiondels procent, under driftfas I I uppmättes upp till 5,6 % vätgas i samband 
med lakvattendoseringar. 
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Tabell 3.16 Gashalter i gasprov från rötcell [vol-%]. 

Försöksfas Min Max Median MV St. av. Antal obs. 

o2 
I 0,00 17,78 0,61 4,94 6,62 11 
I I 0,00 13,62 4,27 3,99 4,08 47 
I I I 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 
IV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 
N 2 

I 0,00 79,74 28,77 31,40 27,24 11 
I I 0,00 50,58 7,54 9,72 10,67 47 
I I I 0,00 1,47 0,00 0,12 0,38 18 
IV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 
CH4 

I 0,00 90,82 50,15 47,15 29,98 11 
I I 1,62 78,46 64,29 59,28 14,42 47 
I I I 70,27 78,38 72,06 73,06 2,74 18 
IV 73,30 76,81 74,95 75,00 1,83 4 

co2 
I 2,48 35,16 15,63 16,51 10,61 11 
I I 8,24 74,01 25,00 26,63 10,79 47 
I I I 21,62 28,89 27,94 26,82 2,63 18 
IV 23,19 26,70 25,05 25,00 1,83 4 

Driftfaserna I och I I är uppvisar betydligt mer varierande gassammansättning än de ef
terföljande faserna. Detta hänger samman med att gasläckage uppstod och att rötcellen 
öppnades i anslutning till de tidigare belastningsfaserna (se figur 3.84). Det beror även 
på att gasproduktionen var lägre under fas I och I I än under de senare faserna. 
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Figur 3.84 Sammansättning av gaser i rötcell. 
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Figur 3.85 Koldioxid och metan i gas från rötcell. 

Metanhalten är med några få undantag ungefär dubbelt så stor som koldioxidhalten. 
Detta beror på att koldioxid, i betydligt högre utsträckning än metan, kan lösa sig i 
vatten och avgå med detta. Under driftfas I I I och IV tillförs acidogent lakvatten som i 
stort sett saknar löst koldioxid och det kan noteras att koncentrationsskiUnaden tilltar 
något vid övergången från fas I I I till IV, då lakvattenflödet ökar, för att sedan åter min
ska. Under batchdoserna i fas I I kan vi notera en ännu kraftigare koncentrationsförän
dring. Initialt ställs en lägre CH4/C02-kvot in vid lakvattendoseringen. Därefter stiger 
kvoten kontinuerligt genom försöket. Förloppet upprepas vid varje tillsats och är 
förmodligen orsakat av den pH-förändring som inträffar samtidigt, se figur 3.59. 
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3.4.3.4 Fastprover 

I augusti 1991 öppnades rötcellen och prov uttogs på fyllnadsmassan. Det uttagna provet 
undersöktes med hjälp av en redoxsekvenslaktest, se avsnitt 3.2.3, som har presenterats 
av Ecke & Lagerkvist (1993). I tabell 3.17 redovisas en resultatsammanfattning och i 
figurerna 3.86 och 3.87 illustreras resultaten för ett urval ämnen. De redovisade resul
taten avser utlakningssteg I-V, dvs den relativt lätt mobiliserbara andelen. De halter 
som mobiliserats i lakningssteg VI (med koncentrerad salpetersyra) liksom i parallell
prov som totaluppslutits är betydligt högre än summan av laksteg I-V. Jämfört med 
proverna på cellfyllnadsmaterialet, som det såg ut vid fyllningen av cellerna och som 
det såg ut vid provtagningen i november 1991, så har proverna från rötcellens fyl l 
nadsmaterial en högre total koncentration av riskämnen som kadmium och mangan. 
Fosfor, järn och kalcium förekommer även i klart högre koncentrationer och zink och 
koppar har en högre halt i rötcellsprovet än i lakcellsprovet från november 1991. För 
övriga av de angivna elementen är skillnaden liten eller omvänd, dvs att rötcellens hal
ter är lägre. 

Tabell 3.17 Utlakningsresultat från två parallella redoxlaktester på rötcellens fyl l 
nadsmaterial. Enhet är mmol/kg TS. Proverna uttogs i augusti 1991. 
Värden under detektionsgränsen vid eluatanalysen har satts till 0. 

I I I I I I IV V 
mv st.av. mv st.av. mv st.av. mv st.av. mv stav. 

Al 0 0 0 0 1,93 0,225 40,78 2,66 3,48 0 

Ca 217 13,2 774 5,1 359 6,8 1,8 1,4 12,4 1,0 
Cd 0 0 0 0 0,004 0,005 0 0 0,041 0,028 
Cr 0,015 0,021 0,071 0,021 0,035 0,006 0,262 0,032 0,159 0,021 
Cu 0 0 0 0 0,006 0,008 0 0 0,639 0,087 
Fe 12,24 0,445 71,54 2,97 86,68 8,41 113,36 5,34 2,85 0,890 
Mn 2,99 0,151 10,40 0,176 4,91 0,101 1,17 0,121 0,242 0,030 
Ni 0 0 0,037 0,052 0,067 0,003 0 0 0,063 0,013 
P 1,89 0,714 8,54 0,178 10,98 0,178 34,33 5,00 5,77 1,25 
Pb 0 0 0 0 0,025 0,007 0 0 0,074 0,003 
S 1,46 0,689 0,692 0,228 2,803 0,172 4,363 2,068 11,60 2,07 
Zn 0,306 0,025 0,288 0,057 0,966 0,025 9,868 0,507 1,60 0,085 

Ser man till utlakningsresultaten i steg I-V är det mest iögonenfallande kanske att endast 
bly, kadmium och koppar har en tydlig ackumulering i steg V, dvs organiska komplex 
och sulfider. Även nickel har en relativt hög halt i eluat från steg V. Samtidigt har 
metaller som järn, mangan och zink, vilka i naturen är vanligt förekommande i kom
plex med svavel, sina högsta koncentrationer i fas I I respektive IV, dvs som karbonater 
eller i måttligt reducerbar fas. Den relativa anrikningen av dessa element samvarierar 
med de olika metallemas sulfidkomplexkonstanter. Både CuS och sulfider av Cd, Ni och 
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Pb har en starkare bindning än motsvarande föreningar med Fe, Mn och Zn (Mn har 
minst stabila sulfidkomplex av de uppräknade metallerna). Svavel återfanns i sin högsta 
koncentration i fraktion V, men förekommer totalt i betydligt lägre koncentrationer än 
t ex jäm. Fördelningen tyder på en konkurrens om tillgängligt svavel, som i så fall kan 
vara begränsande för den totala avskiljningen av metaller. 
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Resultat från redoxsekvenslaktest på fyllnadsmaterial från rötceUen. Ut
lakning av Fe, S, P, Cd, Ni och Pb. Medelvärden från två försök visas. 
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Figur 3.87 Resultat från redoxsekvenslaktest på fyllnadsmaterial från rötcellen. Ut
lakning av Cu, Cr, Mn och Zn. Medelvärden från två försök visas. 

Allmänt tenderar de studerade elementen att förekomma mer i de starkare bindnings-
formerna, framförallt i fraktion IV. Två grundämnen som avvek från detta mönster var 
kalcium och mangan, som mest förekom i fraktion I I (karbonater). 

Totalkoncentrationen i fraktion IV domineras av jäm, aluminium och fosfor. Man kan 
därför anta att dessa ämnen kan ha inverkat på utfällningen även av andra metaller, t ex 
genom ytkomplex eUer metall-metall hydroxider. Detta återstår dock att faststäUa. 
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3.5 Slutsatser 

Hittills uppnådda resultat pekar på goda möjligheter att påskynda och styra nedbryt
ningen av upplagt avfall genom användning av tvåstegs anaerob nedbrytning. Processen 
fungerar på avsett sätt men det återstår givetvis en rad frågor som ännu inte belysts i 
tillräcklig omfattning, t ex behövs flera fältstudier i upp till fullskalestorlek för att be
handlingens ekonomi och praktik skall kunna utvärderas. 

Tekniken kan öka kostnaderna för anläggning och drift, men kan också ge en mera 
effektiv gasutvinning och snabbare avfallsstabilisering. På sikt borde detta ge en 
ekonomisk besparing och en minskad föroreningsrisk. Tekniken erbjuder även vissa 
möjligheter att utnyttja upplagt avfall i lakvattenbehandlingen - vilket kan bidra till att 
minska både drift- och investeringskostnader för denna. 

3.5.1 Svar till forskningsfrågor beträffande lakcellen: 

Styrning till acidogen nedbrytning genom vattentillsats. 

Flera olika nedbrytningstillstånd förekommer parallellt i ett upplag, men ett visst 
nedbrytningstillstånd kan sägas vara dominerande i den meningen att gas- och lakvatten-
sammansättningen påverkas mest av det. En acidogen nedbrytning är en ofullständig 
anaerob nedbrytning som resulterar i en produktion av löst organiskt material 
(alkoholer och organiska syror), löst oorganiskt material, koldioxid, vätgas och humus 
samt bakterieceller. En tydlig skillnad gentemot metanogen nedbrytning är avsaknad av 
metanbildning, men även ett lägre pH, högre halter av lösta organiska ämnen i lakvatten 
och flera andra faktorer är särskiljande mellan acidogena och metanogena förhållanden. 

Resultaten från testcellen visar klart att det inte har utvecklats metanogena förhållanden 
i testcellen, vare sig i den del där lakvatten har tillsatts och cirkulerats (lakcellen) eller i 
den angränsande delen utan lakvattencirkulation (kontrollcellen). Därför kan man inte 
påstå att vattentillsatsen i lakcellen skulle ha förhindrat avfallet från att bli metanogent, 
åtminstone inte under försöksperioden. 

Vid en aerob nedbrytning kommer slutprodukterna att vara CO2, H2O, löst oorganiskt 
material, humus och levande materia. Skillnaden gentemot acidogen (anaerob) 
nedbrytning är främst att halten av lösta fettsyror och andra lättnedbrytbara organiska 
ämnen i lakvatten är betydligt lägre vid en aerob process och att ingen vätgasbildning 
sker. Ur gasdata kan ingen skillnad mellan kontrollcell och lakcell göras, men det kan 
konstateras att vätgas bildas i testcellen. Av lakvattendata framgår att COD-, BOD- och 
TOC-halterna t i l l en början är klart högre i vatten från lakcellen (LC) än i 
kontrollcellens lakvatten. Att LC-vattnet inte är aerobt är helt uppenbart eftersom 
innehållet av syreförbrukande ämnen är drygt tre tiopotenser högre än den syremängd 
som maximalt skulle ha kunnat lösas i vattnet. 
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En annan indikation på nedbrytningsprocessemas karaktär erbjuder relationen mellan 
elektrisk konduktivitet och COD-halt. Transporten av elektrisk laddning i lakvattnen 
kommer att ha ett större bidrag från organiska ämnen under acidogena förhållanden än 
under metanogena eller aeroba (jfr kapitel 2). Kvoten konduktivitet [mS/m] /COD [g/1] 
tenderar att vara klart lägre än 100 vid acidogena förhållanden och kring 200 under 
metanogena (liksom vid aeroba). I figur 3.88 visas en jämförelse mellan uppmätta kon
duktivitetstal och COD-halter i testcellens olika lakvatten. Det lakvatten som cirkuleras i 
lakcellen (LC) har en mycket stabil relation mellan konduktivitet och COD-halt. Detta 
återspeglas även i korrelationskoefficienten för den inlagda linjära regressionen av 
kvoten mot försökstiden - sambandet mellan kvoten och tiden är närmast obefintligt. 
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Figur 3.88 Relationen mellan uppmätta konduktivitetstal och COD-halter i lakvatt
nen från testcellen. 

Lakvattnen från lysimetrarna, som är placerade i kontrollcellen, uppvisar inledningsvis 
helt andra relationer mellan konduktivitet och COD-halt. En högre andel av transporten 
av elektrisk laddning sker i dessa vatten med ämnen som ej bidrar till COD-halten. 
Kvoterna för kontrollcellens lakvatten (LI , L2-5) närmar sig efterhand LC-vattnets och 
mot försöksperiodens slut varierar de kring ungefär samma nivå som LC-vattnets. 
Kvoterna för L l , som är den lysimeter som är placerad närmast lakcellen genomgår 
denna utveckling något snabbare än de övriga lysimetrarnas lakvatten. Jämför man med 
de beräknade vattenhalterna i testcellens olika delar (avsnitt 3.4.2.2) finner man att 
vattenhalten i kontrollcellen når ungefär nivån 1 ton vatten per ton TS vid den tidpunkt 
då kontrollcellens lakvatten indikerar att acidogena förhållanden har utbildats där. I 
lakcellen hade en vattenhalt motsvarande 50 % av våtvikten uppnåtts redan vid början 
av mätserien som återges i figur 3.88. Eftersom acidogena förhållanden utbildas även i 
kontrollcellen kan man konstatera att det är uppfuktningen och inte recirkulationen som 
ger upphov till det förändrade nedbrytningstillståndet. 

Jämfört med ett blandat upplag för kommunalt avfall har testcellen en betydhgt högre 
andel hushållsavfall. Detta kan antas gynna utveckhngen av acidogena förhållanden i 
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testcellen eftersom hushållsavfallet innehåller en hög andel lättnedbrytbart material. 
Övriga förhållanden vid försöket kan snarast förväntas missgynna utbildandet av en 
acidogen process. Vid jämförelse med vanlig uppläggningsteknik har avfallet bearbetats 
mindre vilket bör ha försvårat uppfuktningen. Kompakteringen har varit måttlig och 
porositeten är därför hög vilket gynnar gastransport i avfallet. En stor porositet medför 
även att en stor volym luft har deponerats med avfallet. Jämfört med förhållanden i 
större och medelstora svenska upplag verkar dessa faktorer, tillsammans med det 
faktum att cellen endast är tre meter djup, för att testcellens avfall har utsatts för 
inverkan av luftsyre i en ovanligt stor omfattning. Resultaten av gasanalyserna visar 
även som regel på förekomst av både luftsyre och kväve, trots att proverna är uttagna 
vid cellens botten. Relationen N2/O2 har varierat från det som normalt förekommer i 
atmosfärisk luft ti l l upp emot 70, (medelvärde =18) vilket indikerar att en aerob 
omsättning har skett. Mot bakgrund av detta borde uppfuktning vara en verkningsfull 
metod för etablering av acidogen nedbrytning även vid större upplag. 

En faktor som har avvikit något från genomsnittliga svenska förhållanden är 
temperaturen. I medeltal har avfallet i testcellen hållit en temperatur kring 8-10 °C. 
Detta är sannolikt en lägre temperatur än vid ett "typiskt" svensk upplag under intensiv 
biologisk nedbrytning. Det är inte uppenbart att detta på något sätt skulle ha gynnat en 
acidogen mikroflora vid jämförelse med en metanogen, men det går inte att utesluta en 
sådan effekt. 

Har en mättad acidogen nedbrytning nåtts ? 

Att döma av trenderna hos nästan alla lösta ämnen i lakvattnet når den acidogena 
nedbrytningen definitivt en begränsning. Halterna stiger först brant men ökningstakten 
avklingar efter hand. Det är dock oklart om denna begränsning i huvudsak beror på 
koncentrationen av nedbrymingsprodukter (som H2) eller om någon annan faktor eller 
kombination av faktorer styr utvecklingen. En koncentrationstillväxt sker under 
ungefär ett år varefter halterna visserligen fortsätter att variera något men då kring en 
relativt stabil nivå. Denna utveckling kan tydligt följas för bl a TS och de organiska 
summavariablerna. Jämviktsläget ligger för COD vid ca 30 g/1 varav 25 g/1 kan 
förklaras genom innehållet av fettsyror med 2-6 kol. Vid modellförsöken i labora
torium observerades samma utveckling av haltema men där avklingade koncentrations
ökningen på en högre nivå, ungefär dubbelt så hög som i vattnet från lakcellen. För att 
det trots detta skulle röra sig om en mättad acidogen process talar att butansyrahalterna 
konsistent är högre än ättiksyrahalterna. Nedbrytningen av fettsyror har före 
metanbildning sin slutpunkt vid myrsyra, ättiksyra, etanol, koldioxid och vätgas. 
Eftersom ingen ättiksyra konsumeras genom metanbildning borde koncentrationen av 
ättiksyra med tiden bli högre än koncentrationen av butansyra, vilket inte är fallet. 

Samma observerade utjämning av halter vid en viss nivå skulle även kunna uppkomma 
genom en dynamisk balans mellan produktion av fettsyror å ena sidan och en 
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konsumtion eller en utspädning å andra sidan. Om en konsumtion föreligger skall den i 
detta fall ske genom aerob omsättning. En sådan nedbrytning skulle i första hand 
påverka lättnedbrytbara ämnen som fettsyror och kan därför endast vara av marginell 
omfattning eftersom de flyktiga fettsyrorna utgör en så dominerande del av COD. 

Skulle en balans mellan nybildning av lakvatten genom infiltration och nybildning av 
fettsyror orsaka utplåningen av lakvattenhalterna kring en konstant nivå borde lägre 
halter uppträda i samband med hög infiltration. Infiltrationen påverkar den tillgängliga 
vattenmängden och en hög vattenmängd återspeglas i en intensiv rundpumpning. 
Jämförs cirkulationsvattenflödet i figur 3.28 med t ex innehållet av totalt organiskt kol 
(figur 3.34) eller BOD7 (figur 3.35) syns inga tecken till att höga flöden skulle ge mera 
utspädda vatten, snarare finns det några koncentrationstoppar som sammanfaller med 
flödestoppar. Detta talar för att någon annan faktor än utspädning begränsar fettsyrahal
ternas ökning. A andra sidan kan det tänkas att en större del av det upplagda avfallet be
rörs av en intensivare lakvattentransport då vattenhalten i lakcellen är högre. Att på så 
sätt avfall som normalt har en låg genomströmning bidrar till de samlade lakvattenkon-
centrationerna med högkoncentrerade lakvatten under dessa perioder skulle kunna ge en 
viss koncentrationsutjämning, men kan inte förklara att koncentrationsökningen avstan
nat. 

Bibehållande av acidogen nedbrytning trots säsongsvariationer. 

Under försöksperiodens tre år har ingen tendens till instabilitet i lakcellens acidogena 
miljö kunnat observeras. Detta talar för att säsongsvariationer av temperatur och infil
tration ej utgör något problem för användningen av acidogen behandling i upplag. 

Effekten av det acidogena nedbrytningstillståndet på mobiliseringen av riskämnen ur 
upplagt avfall. 

Koncentrationen av farliga grundämnen som kadmium, krom och nickel är klart högre 
än vad som vanligen rapporteras från kontrollprogrammen vid kommunala avfallsupp
lag. Till en viss del kan detta bero på att dessa lakvatten är utspädda eller på annat sätt 
påverkade före provtagning. Under antagandet att metanogena förhållanden råder i dju
pare delar av de flesta kommunala avfallsupplag torde rötceUen vara den del av fältan
läggningen som mest liknar ett vanligt upplag med avseende på utflödet av farliga 
grundämnen. Lakvatten som tillförts rötcellen har normalt förlorat merparten av sitt 
innehåU av dessa riskämnen under passagen. Ett upplag som drivs acidogent borde där
för uppvisa en högre mobilisering av dessa riskämnen än upplag i aUmänhet gör, dvs en 
viss "avgiftning" av det upplagda avfallet är möjhg. 
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3.5.2 Svar till forskningsfrågor beträffande rötcellen: 

Möjlig belastning av organiskt material med bibehållen metanogen miljö. Intermittent 
drift och responstid för gasbildning. 

Stora belastningsvariationer har genomförts med avseende på tillförd vattenmängd. 
Även de temperaturvariationer som rötcellen utsatts för har varit betydande och långt 
utöver vad som skulle vara nödvändigt vid en fuUskaleanläggning eftersom relationen 
mellan volym och yta skulle kunna göras mera gynnsam. Resultaten visar att ett metan
ogent avfallsmaterial har en god renande effekt på lakvattnet och att det är mycket tåligt 
för varierande belastning och temperatur. Uttryckt som hydraulisk belastning över lak-
cellens nominella bottenyta (64 m 2) har rötcellen visat sig tåla ungefär 0,5 m lakvatten 
per år. Med tanke på lakvattnets koncentration av organiskt material innebär detta att ca 
1 ton COD kan behandlas per år i en volym om ca 2 m 3 , eller ca 1 % av lakceUens vo
lym. Vid en fullskalig tillämpning är en så hög belastning onödig, det skulle vara en 
stor effektivisering om det vore möjligt att endast bedriva aktiv gasinsamling från t ex 
en tiondel av ett upplag. För att ytbelastningen bör hållas lägre om en del av ett upplag 
används som rötsteg talar även det faktum att rötcellen satte igen efter ungefär ett år av 
nedströms cirkulation. Detta var en i försöket förutsedd effekt som det redan fanns en 
förberedd lösning för, nämligen att skifta tiU uppströms cirkulation, men vid fullskale-
tillämpning är detta inte möjligt. Det bör dock anmärkas att igensättning sannohkt ut
vecklas långsammare i ett "normalt" upplagt avfaU än det gjorde i det malda avfallet 
som rötcellen fyllts med. 

Rötcellen har bevarat sin metanbildningsförmåga även över perioder då ingen tillförsel 
av acidogent lakvatten har ägt rum, den har t om öppnats ett par gånger utan att dess 
funktion påtagligt har försämrats. Förmodligen spelar uppehållen en mindre roll då 
fyllnadsmaterialet självt har innehållit nog med nedbrytbart avfall för att underhålla en 
metanogen mikroflora. Vid en tillämpning i fullskala över utsträckt tid kan det vara 
nödvändigt med en viss beskickning av lakvatten för att underhålla rötceUens kapacitet. 
Responstiden för gasbildning illustreras i figur 3.89 av resultaten från två batchdose-
ringar om drygt 300 respektive 200 liter som utfördes i mars 1990. Det kan konstateras 
att full respons nås efter två dygn och att gasbildningstakten i detta fall når upp tiU ca 
12 1/h. Metanhalten är runt 70 %, vilket innebär att COD-omsättningen är ca ett halvt 
kg COD per dygn. Senare batchdoseringar visar på liknande responstider (se figur 
3.59) och att högre gasbildningstakter kan uppnås. 
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Figur 3.89 Gasbildningstaktens variation i samband med två satsvisa beskickningar 
av lakvatten utförda under mars 1990 (316 respektive 220 liter). 

Sönderdelningens effekt på lakvattenkvaliteten. 

Fyllnadsmaterialet i rötcellen är mera sönderdelat än lakcellens fyllnadsmaterial. Detta 
innebär att den tillgängliga ytan för uppfuktoing och nedbrytning är betydligt större i 
rötcellen än i lakcellen och detta kan förväntas ge en intensivare nedbrytning resulte
rande i högre halter av lösta ämnen i det cirkulerande lakvattnet. Denna effekt syns 
tydhgast under tiden före det att metanogena förhållanden har etablerats i rötcellen; t ex 
har de första observationerna av P, Mn och Zn samt AOX ungefär lika höga nivåer i 
rötcellens cirkulationsvatten som lakcellens cirkulationsvatten når först efter ett par år. 
Detta bekräftar att sönderdelningen har en intensifierande verkan på nedbrytningen. 
Efter hand som metanogena förhållanden utvecklas sjunker dock dessa ämnens koncen
trationer till nivåer som bara är en bråkdel av halterna i lakcellens cirkulationsvatten. 
Det kan därför konstateras att nedbrytningstillståndet betyder mer för cirkulationsvatt
nens halter än sönderdelningen gör. 
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Rötcellens avskiljande effekt på olika ämnen. 

Rötcellen fungerar som en s k kaskadseparator. En inkommande materialström 
(lakvatten) resulterar i tre utgående flöden: 

- Gas 

- Lakvatten 

- Slam 

I gasfasen återfinns i huvudsak CO2 och CH4 och av dessa dominerar CH4. Gaserna har 
uppenbart bildats genom nedbrytning av organiska polymerer, inklusive ett litet bidrag 
från halogenerat organiskt material (AOX). Kvantifieras det organiska materialet som 
BOD, COD eller TOC kan det konstateras att utgående halter är ungefär en tiopotens 
lägre än ingående och i de perioder då en direkt jämförelse med gasbildningen är möj
lig finner man en god överensstämmelse, se t ex figur 3.59. En del av kolet från ned
brutet organiskt material återfinns även i lakvattenströmmen ut från rötcellen i form av 
HC03-. 

Utgående lakvatten har markant lägre halter än inkommande acidogent lakvatten för 
flera av de ämnen som analyserats. Det gäller förutom det organiska materialet främst 
svavel, fosfor och ett antal metaller. Resultaten visar att järn, kalcium, krom, mangan, 
nickel och zink avskiljs i hög grad i rötcellen under metanogena förhållanden. Kväve, 
kalium och natrium återfinns i ungefär samma halter i inflödet som i utflödet. För vissa 
ämnen har resultaten ej gett ett entydigt besked om en avskiljning sker. Detta gäller t ex 
kadmium, koppar och bly. Dessa ämnen har dock förekommit i halter som ligger nära 
detektionsgränsen för de analyser som gjorts. Sammantaget indikerar resultaten från 
lakvattenanalysema att en avskiljning och ackumulering av många riskämnen sker i röt
ceUen. 

Resultaten av den s k redoxsekvenslakningen, som utförts på slam från rötcellen, visar 
att avskiljningen av metaller i huvudsak har skett genom andra mekanismer än genom 
bildning av komplex med svavel. I stället återfinns en stor del av de avskilda metallerna 
som oxider (hydroxider) och karbonater. Endast en liten del av metallerna återfinns 
som utbytbara katjoner, dvs löst bundna till slammet. 

Med tanke på att många metaller i naturen återfinns i de högsta koncentrationerna som 
sulfider var det ett förvånande resultat att endast en del av de sulfidbildande metallerna 
återfanns i denna fraktion. De stökiometriska relationerna mellan svavel och de sulfid
bildande metaUerna ger en grund för antagandet att fördelningen har påverkats av brist 
på svavel. Alltför långtgående slutsatser bör anstå i avvaktan på mera resultat, både av
seende specieringen av utfällda metaller och svavelhalternas inverkan på fördelningen. 
För en tiUämpning i fuUskala finns det inga svårigheter att tillföra mera svavel om det 
skulle behövas - det kan t ex göras genom att lakvattnet på sin väg till rötcellen får pas
sera byggavfall. 
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4 SAMMANFATTANDE DISKUSSION 

4.1 Inledning. 

Omvandlingen av upplagt avfall sker på ett sätt som i första hand bestäms av biologiska 
processer. Karaktären av de biologiska processerna beror på ett flera faktorer, av vilka 
avfallets sammansättning, fukthalt och gasutbyte med atmosfären hör till de viktigare. 
För ett hushållsavfall i ett "typiskt" svenskt avfallsupplag, där avfallet kompakteras och 
täcks, kan nedbrytningen beskrivas som en sekvens av fem olika nedbrytningstillstånd 
(eller -faser) som successivt avlöser varandra. Under de första fyra nedbrytningsfaserna 
avtappas den kemiska energi som avfallet har i form av nedbrytbart organiskt material 
och andra reducerade föreningar. Omvandlingen av avfallet resulterar även i 
materialflöden inom upplaget och ut från upplaget. Emissioner från det upplagda 
avfallet sker genom gasavgång och med det vatten som strömmar genom upplaget. Efter 
de biogena nedbrytningsfaserna vidtar en omvandlingsfas vars karaktär bestäms av 
klimat och upplagets utformning samt placering. Under denna fas påverkas avfallet i 
dominerande grad av yttre faktorer, som väder och vind, på samma sätt som 
jordskorpan för övrigt. 

I figur 4.1 har sekvensen av nedbrytningstillstånd beskrivits med hjälp av hur 
redoxpotential och emissioner varierar. Inledningsvis sker en aerob biologisk 
nedbrytning. I de täckta och kompakterade upplagen förbrukas normalt tillgängligt syre 
snabbare än det kan tillföras och därför övergår den biologiska nedbrytningen efter en 
kort period (typiskt någon vecka) till att ske anaerobt. Den anaeroba nedbrytningen kan 
indelas i en acidogen och en metanogen fas. Tillsammans kan de vara i flera decennier, 
men så småningom har så mycket av det material som är nedbrytbart under anaeroba 
förhållanden konsumerats att de anaeroba biologiska processerna avklingar. 

Redoxpotential E3 "Tung"-metallemission gg Kol-emission 

Hög 

Låg 

Aerob- Acidogen- Metanogen- Oxidations-

Nedbrytningsfaser 

Vittrings-

Figur 4.1 Nedbrytningsfaser i upplagsmiljö. Schematiskt avlöser faserna varandra 
från vänster till höger. 
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Därefter vidtar en nedbrytningsfas vars biologi främst bestäms av hur luftsyre tillförs 
upplaget. En del av det organiska materialet kommer att brytas ned aerobt och det sker 
även en oxidation av reducerade oorganiska föreningar som sulfider. 

I de avhandlade försöken har de tre första biogena nedbrytningstillstånden och möjlig
heten att utnyttja dem för att styra omvandlingen av upplagt avfall undersökts. Främst 
har de två anaeroba nedbrytningstillstånden och deras behandlingseffekt studerats. 

Utförda försök i laboratorium och fält visar att det går att etablera ett surt anaerobt 
(acidogent) nedbrytningstillstånd i hushållsavfall genom att tillsätta vatten. Försöken 
har även visat att det går att upprätthålla det acidogena nedbrytningstillståndet under 
lång tid och under varierande förhållanden. Temperatur, vattenmättnad och 
vattengenomströmning har varierats i intervall som täcker in en stor del av de naturliga 
variationer som kan förekomma i svenska avfallsupplag. 

Det finns många fältobservationer, från upplag med blandat avfall, som tyder på att det 
utvecklas ett acidogent nedbrytningstillstånd i dessa. Det finns även observationer som 
tyder på att motsvarande processer kan utvecklas i förment inerta material, som för
bränningsrester från avfallsförbränningsanläggningar (Tanaka & Koyama 1987). 

Utförda försök visar att luftning är en effektiv metod att styra en nedbrytningsprocess 
från acidogent till metanogent nedbrytningstiUstånd. Det har även visats att det metano
gena nedbrytningstiUståndet kan vidmakthållas under skiftande förhållanden avseende 
hydraulisk belastning, luftinträngning, temperatur och andra faktorer. 

De resulterande haltema av organiska och oorganiska komponenter i gas och lakvatten 
visar att tvåstegs anaerob nedbrytning (TSAAD) är en användbar metod att påskynda 
nedbrytningen av organiskt material och utlakning/fastläggning av vissa riskkomponen
ter. Det har även visats att metanavgången från upplag därvid kan hållas mycket låg. 

TSAAD ger en ökad möjlighet att kontrollera ett upplags materialomsättning jämfört 
med konventionell deponeringsteknik. T ex kan huvuddelen av gasproduktionen i upp
laget förläggas till vintersäsongen. 

I avsnitt 1.4 angavs tre möjliga fördelar med tvåstegs anaerob nedbrytning som be
handlingsteknik för upplagt hushållsavfall: 

1 Inga eher små metanutsläpp till atmosfären då upplaget är acidogent. 

2 Bildning av metan kan styras, beträffande var det skall bildas och när samt hur 
mycket som skall bildas. Detta är möjligt eftersom metanbildningen sker i en 
metanogen miljö utanför det acidogena upplaget. 

3 Många riskämnen mobiliseras under acidogena förhållanden och fastläggs eller 
bryts ned under metanogena förhållanden. Detta gör det möjligt att befria en 
större avfallsvolym från mobihserbara riskämnen och att koncentrera dessa till en 
liten volym. 
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För att TSAAD skall kunna realiseras är det nödvändigt att kunna etablera och vid
makthålla en acidogen nedbrytning i upplagsmiljö. Det krävs även att den metanogena 
miljön kan fungera under varierande förhållanden. På grundval av de resultat som re
dovisats i kapitel två och tre följer här en kort diskussion om dessa förutsätmingar för 
användande av tvåstegs anaerob nedbrytning som en alternativ behandlingsteknik för 
upplagt hushållsavfall. Resonemangen illustreras även med några resultat från 
Lagerkvist & Chen (1993), Ecke och Lagerkvist (1993), Kylefors och Lagerkvist 
(1993) och från; Hagelberg et al. (1995). 

4.2 Egenskaper hos acidogen och metanogen upplagsmiljö. 

Skillnaderna mellan acidogen och metanogen upplagsmiljö orsakas av att olika mikro-
floror utvecklas och att de genererar olika slutprodukter vid nedbrytning av organiskt 
material. Under acidogen nedbrytning skapas en rad organiska syror och alkoholer 
vilka ger lakvattnet reducerande egenskaper och sänker dess pH. Samtidigt bildas även 
koldioxid och vätgas som bidrar till att hålla upplaget anaerobt genom att tränga ut luft. 
Under metanogen nedbrytning bildas metan och koldioxid från en- och tvåkolsför-
eningar samt från koldioxid och vätgas. Gasbildningen är större än vid acidogen ned
brytning och upplagets anaerobi vidmakthålls huvudsakligen genom att gas strömmar ut 
ur upplaget fortare än det kan tränga in. Gasbildningen leder även till en minskad halt 
av organiskt material och ett högre pH i lakvattnet. På detta sätt skapas olika upplags
miljöer genom olika nedbrytningsprocesser och det som skapar skillnaderna är mikro-
florans sammansättning. 

I figur 4.2 och 4.3 illustreras utvecklingen av mikrofloran under acidogena respektive 
metanogena förhållanden med resultat från MPN-mätningar på lakvattenprover 
(Lagerkvist och Chen 1993). I dessa försök användes fysiska upplagssimulatorer 
(modeller) om ca 100 1 vardera, som endera styrdes mot acidogena eller metanogena 
förhållanden. Till en början utvecklades i samtliga fyra modeller, som användes i 
försöken, acidogena förhållanden. Luft blåstes därefter in i två av modellerna och i 
dessa utvecklades efter ca 100 dygn metanogena förhållanden. 

Under försöken utvecklades de olika miljöerna gradvis och skillnaden var som störst 
under den sista hälften av provtagningsperioden. Innehållet av metanogena 
mikroorganismer skilj de sig kraftigt åt mellan acidogen och metanogen miljö. De 
övriga organismgrupperna uppvisade även de en klart lägre populationsdensitet i de 
acidogena modellerna. I en acidogen miljö kan nedbrytning av polymera material bara 
fortgå tills dess att koncentrationen av fettsyror och andra nedbrytningsprodukter næ-
en viss nivå - därefter blir miljön ogynnsam och energiutbytet för litet för att 
underhålla en hög populationsdensitet. I den metanogena miljön konsumeras dessa 
hydrolys- och fermentationsprodukter kontinuerligt vilket tillåter hemicellulosa- och 
cellulosaspjälkare att utvinna ny energi och utveckla en högre populationsdensitet. 
Därför fanns dessa organismer i högre koncentrationer i lakvattnen från de metanogena 
modellema än från de acidogena. 
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Av figurerna 4.2 och 4.3 framgår att hemi-cellulosaspjälkande organismer utgör en 
betydande andel av den totala anaeroba mikrofloran. Det kan även noteras att den totala 
anaeroba populationsdensiteten var ungefär lika hög i de båda miljöerna vid inledningen 
av försöken, dvs innan inhiberande koncentrationer av nedbrytningsprodukter byggts 
upp i de acidogena modellerna. Det tycks även ske en utveckling av metanogener i de 
acidogena modellerna mot slutet av mätperioden, någon motsvarande metanbildning 
kunde dock inte kunde observeras. 
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Figur 4.2 Medelvärden av populationsskattningar i lakvattenprover från två acido
gena upplagsmodeller. 
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Figur 4.3 Medelvärden av populationsskattningar i lakvattenprover från två metan
ogena modeller. 

Skillnaderna i populationsdensitet orsakas av metanogenernas verksamhet. Om ned
brytningsprodukterna undanskaffas på annat sätt, t ex genom utlakning eller fällning, 
kan troligen en motsvarande populationsdensitet utvecklas även utan närvaro av me
tanbildande organismer. På detta tyder resultat från försök med anaerob fettnedbryt-
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ning som redovisats av Kylefors och Lagerkvist (1993). Vid dessa försök kunde det ob
serveras att parallella försök med acidogen respektive metanogen nedbrytning 
uppvisade ungefär samma nedbrytningshastighet om pH hade buffrats kring neutrala 
värden i det acidogena försöket. Däremot gick nedbrytningen långsammare i acidogena 
försök vid lägre pH. Detta kan tolkas som att det speciellt är de fria (oprotolyserade) 
fettsyrorna som bromsar nedbrytningen. 

Utvecklingen av de båda miljöerna kan även följas genom att studera fettsyrakoncentra
tionerna (VFA) i cirkulerande lakvatten. I figur 4.4 visas koncentrationerna av fett
syror med 2-6 kol omräknade som ekvivalent COD-mängd. Halterna är medelvärden 
från två fysiska modeller i respektive nedbrytningstillstånd. Den lilla stegringen som 
kan observeras innan dag 150 orsakades av en cellulastillsats som gjordes dag 120. 

45 , 

• Metanogen 

• Acidogen 

250 300 

Figur 4.4 

150 200 

Tid [dygn] 

Ekvivalenta COD-koncentrationer i lakvatten från acidogen respektive 
metanogen miljö, i form av fettsyror med 2-6 kolatomer, Lagerkvist & 
Chen (1993). 

Inhiberande koncentrationer av nedbrytningsprodukter kan även undvikas genom att 
byta ut lakvattnet mot rent vatten eller åtminstone vatten som renats m a p fria fett
syror. 

De olika anaeroba populationerna påverkar kraftigt den kemiska miljön genom sin me
tabolism. Den totala koncentrationen av lösta ämnen, pH, redoxpotential, organisk andel 
av lösta ämnen m f l faktorer påverkas alla av mikroorganismernas aktivitet. Den miljö 
som inducerats av mikrobiella processer påverkar även förutsättningarna för abiotiska 
processer som t ex lösning och utfällning av olika metaller. Detta framgår av de lak-
vattendata från fältanläggningen för tvåstegs nedbrytning vid S Sunderbyupplaget som 
presenteras i tabell 4.1. I tabellen redovisas fem dataserier kolumnvis, en från acidogen 
miljö och fyra från metanogen. Från vänster till höger är de: 
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Serie A: 91-03-14 - 91-07-20. Acidogen läkning i testcellen vid ca 10 °C och 
mättnad av nedbrytningsprodukter (efter 1,8-2,2 års drift av lakvatten
cirkulation). Vid denna period var lakkvoten (massa tillsatt (inklusive 
initial fukthalt) vatten per kg TS) ungefär 1,5. 

Serie M l : 90-01-29 - 90-05-09. Stabil metanogen omsättning av filtermaterialet. 
Inga större tillsatser av lakvatten eller färskvatten. Nedströms cirkula
tion av lakvatten i rötcellen. Lakkvoten var ca 4 [kg vatten tillsatt per kg 
TS]. Temperaturen i rötcellen var ca 20 °C. 

Serie M2: 90-11-01 - 91-02-25. Metanogent tillstånd mot slutet av omsättningen av 
filtermaterialet. En serie satsvisa tillsatser av lakvatten. Uppströms cir
kulation i rötcellen. Lakkvot ca 10. Temperaturen i rötcellen var ca 20 
°C. 

Serie M3: 91-03-14 - 91-05-20 Metanogen miljö, kontinuerlig lakvattentillsats från 
ca 2,1 I/h i periodens början till ca 4,5 1/h vid periodens slut, j f r figur 
3.56. Temperaturen i rötcellen anpassas efter lakcellens till ca 10°. 
Lakkvoten av rötcellens fyllnadsmaterial förlorar gradvis sin betydelse 
för utgående vattens sammansättning pga lakvattentillförseln. 

Serie M4: 91-05-21 - 91-07-20. Metanogen miljö, gradvis acidifierad genom en 
kontinuerlig lakvattentillsats om ca 9,4 1/h. i övrigt som fas I I I . 

Av mätserierna ovan är serie A direkt jämförbar med serierna M3 och M4 då det vatten 
som beskrivs i serie A har tillförts rötcellen och resulterat i utflödena från rötcellen 
som beskrivs i serierna M3 och M4. De i tabell 4.1 redovisade resultaten är medelvär
den av rådata för respektive period, de har inte viktats map tid, flöde, temperatur eller 
andra faktorer. Då provtagningsfrekvensen har varierat, t ex var den högre då de mo
mentana tillsatserna av acidogent lakvatten skedde i det metanogena steget, så medför 
detta att störningarna av metanogen nedbrytning tenderar att överdrivas. 

Karakteristiskt för det acidogena tillståndet (vid lakvattencirkulation) är till en början 
kontinuerligt stigande koncentrationer av fettsyror och i stort sett alla andra analyserade 
ämnen. Koncentrationsökningen planar ut efter något år vid en nivå som sannolikt 
främst dikteras av lakkvot och processinhibering. För metanogen miljö är utvecklingen 
av lakvattensammansättningen mera komplex. För några komponenter som fettsyror, 
fosfor, svavel och många metaller sker en kraftig reduktion av halterna i lakvatten då 
metanogen miljö utvecklas. Reduktionen beror på att dessa ämnen bryts ned eller fast
läggs. För andra ämnen som kväve, kalium, natrium och klor innebär utvecklandet av 
metanogena förhållanden inga större förändringar utan dessa ämnen förblir lösta i 
lakvattnet i samma koncentrationer som de skulle ha haft under acidogena förhållanden. 
Dessa tendenser framgår även då dataserierna i tabell 4.1 jämförs. Trots att alla 
mätserier från metanogen nedbrytning (särskilt serie M2 och M4) som redovisas i tabel-
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len baseras på resultat som delvis har påverkats av acidogena prover är skillnaden mel
lan acidogen och metanogen miljö klart skönjbar vid en jämförelse med dataserie A. 

Tabell 4.1 Medelvärden av lakvattendata från acidogen och metanogen nedbrytning 
av hushållsavfall i testcell vid S. Sunderbyupplaget i Luleå. 

Acidogen Metanogen 
Variabel Enhet Serie A Serie Ml Serie M2 Serie M3 Serie M4 

Ca mg/1 1176 364 234 312 970 
Cd 16,2 0,23 1,62 0,13 0,40 
Cr lig/1 409 96,1 39,9 104,4 270,3 
Fe mg/1 157 57,7 45,2 32,5 91,3 
K mg/1 805 568 237 716 880 

Mg mg/1 173 90,4 49,7 147,9 192,2 
Mn mg/1 16,4 6,83 3,76 3,59 12,99 

N mg/1 895 486 252 1039 770 
Ni ug/1 291 23,8 16,0 45,2 15,7 

P mg/1 25,1 4,39 4,20 4,55 13,95 
Pb ug/l 8,5 2,8 8,8 0,7 11,7 

S mg/1 179,8 15,6 4,8 10,7 85,3 
Zn mg/1 13,73 0,31 0,10 0,10 0,19 

AOX mg/1 0,95 0,61 0,30 0,63 0,79 
B O D 7 g/1 20,12 1,69 1,55 3,05 14,52 
COD g/1 31,48 3,69 2,77 5,83 22,19 
Kond. S/m 1,41 0,88 0,60 1,08 1,40 

pH - 5,6 7,3 6,7 7,2 6,8 
Temp. °C ca 10 27,0 22,5 10,7 13,9 
TOC g/1 9,70 0,66 0,80 1,67 6,68 

TS g/1 20,9 7,6 4,5 7,3 15,4 
VFAcOD g/1 24,1 0,10 2,88 2,50 16,07 
V F A T O C g/1 7,54 0,03 0,91 0,83 4,96 

v s g/1 15,4 4,9 3,2 4,8 10,5 

Jämförs dataserie A med M l och M2 blir skillnaderna i vissa fall ännu tydligare, men 
här är en direkt jämförelse ej möjlig eftersom lakkvoten skiljer sig markant mellan den 
acidogena serien och de två metanogena. Eftersom olika ämnen utlakas olika snabbt 
kommer även en variation av lakvattensammansättningen som är oberoende av ned
brytning stillständet att äga rum. Detta faktum framgår tydligt av att kalium och kväve 
förekommer i betydligt lägre halter i serierna M l och M2 än i serie A. Dataserie M l 
speglar en intensiv metanogen nedbrytning med en lakkvot om ca 4, dataserie M2 mot
svarar en långt fortskriden metanogen nedbrytning vid en lakkvot om ca 10. Vid "nor
mala" upplag kan en så hög lakkvot förväntas uppkomma först efter 20 år. I dataseri
erna M3 och M4 dikteras lakvattensammansättningen mest av nedbrytningstillståndet 
och i mindre utsträckning av fastmaterialet i rötcellen. För ämnen som ej påverkas av 
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nedbrytningen bestäms koncentrationen av det tillförda lakvattoets koncentrationer vilka 
i sin tur beror på lakkvoten. 

4.3 Det acidogena nedbrytningstillståndets stabilitet 

För att vinna den potentiella fördelen av reducerade metanutsläpp måste det acidogena 
nedbrytningstillståndet kunna vidmakthållas i upplaget under den tid som större delen 
av det upplagda avfallet bryts ned. Från gjorda försök i laboratorium och fält verkar 
det acidogena tillståndet stabilt så länge som avfallet har en viss kvarvarande reduk
tionspotential. I tid räknat har över 1000 dygns fortvarighet under acidogena förhållan
den observerats vid laboratorieförsök över sex år i fältförsök (varav resultat från de tre 
första åren har redovisats i kapitel 3). De faktorer som vid användning av TSAAD kan 
antas utgöra största hotet mot det acidogena nedbrytningstillståndet är: 

- Luftning med åtföljande oxidation av organiskt material och pH-höjning. 

- Temperaturhöjning, som gynnar utvecklingen av mikrofloran generellt. 

- Utmattning av hydrolyskapaciteten. 

- Smittaing av det acidogena steget med metanogener, t ex från steg 2. 

Luftning. 

Vid de avhandlade laborotorie- och fältförsöken har det visats att luftoing är en verk
sam metod för etablering av en metanogen mikroflora i fast avfall. Liknande resultat 
har redovisats bl a av Damiecki (1987) och Spendlin (1991). Detta kan tyckas märkligt 
eftersom syre är toxiskt för metanogener (som saknar enzymer som oskadliggör syre
radikaler) men en enkel förklaring kan ges: Avfallet innehåller anaeroba nischer, där 
metanogena organismer kan utvecklas trots att större porer är luftade. När sedan luft
ningen avbryts har en för framväxt av metanogener lämplig miljö skapats även i de 
större porerna genom den aeroba nedbrytningen; en reducerad halt av fria fettsyror, 
högre temperatur och högre pH än under acidogena förhållanden. Därför måste luftoing 
betraktas som ett hot mot det acidogena nedbrytningstillståndets stabilitet. 

Fältförsöken vid S Sunderbyupplaget har visat att detta problem kan bemästras. Vid 
anläggningen av testceUen packades avfallet till en låg densitet och med föga sönderdel-
ning vid jämförelse med vad som är vanligt vid ett medelstort upplag. 
Uppläggningsmetoden gynnar luftning av det upplagda avfallet och missgynnar på flera 
sätt utvecklingen av en intensiv acidogen miljö, främst genom begränsad kontakt mellan 
avfall och infiltrerande vatten. Den använda deponeringstekniken ger även en stor total 
porvolym, dvs mer deponerad luft, samt en grövre porstruktur - dvs både tillgänglig 
luftmängd och lufttransport kan antas vara större än vid välkompakterade upplag. 

Under de första två månaderna observerades en temperaturökning upp till ca 25 °C. 
Eftersom lufttemperaturen vid tidpunkten då cellen fylldes gick från någon plusgrad till 
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ned emot 10 minusgrader indikerar övertemperaturen en aerob omsättning i upplaget. 
Gasprover tagna från botten av cellen (figur 4.5), visade att syre fanns närvarande, fast 
i lägre halt än i atmosfären. 

88-10-28 89-4-26 89-10-24 90-4-22 90-10-20 91-4-18 

Tid [år-månad-dygn] 

Figur 4.5 Gaskoncentrationer i botten på testcellens referensdel. 

Även kvävet var närvarande i halter som var lägre än i luft, vilket tyder på en 
utsköljning av luft, dvs att en netto gasproduktion har skett. Trots närvaron av syre kan 
vi genom de höga koldioxid- och vätgashalterna som observerats konstatera att 
acidogena förhållanden utvecklades. Endast vid ett tillfälle (under sommaren 1990) 
observerades en metanhalt högre än någon tiondels procent under försökets första 900 
dygn. Det är inte klarlagt vad som orsakade den förhöjda metanhalten. Den kan 
möjhgen ha uppstått genom provkontamination. Efter denna observation tillsattes mera 
vatten till cellen. Dessutom lades det sista täckskiktslagret (matjord) på, vilket gav en 
total täckskiktsmäktighet om ca 1,3 meter. En förhöjd koncentration av både vätgas och 
koldioxid inträffade efter dessa åtgärder. 

Temperatur 

Generellt har alla organismer temperaturoptima, mer eller mindre flacka. Det skulle i 
viss utsträckning även kunna gälla fysiologiska grupper av mikroorganismer eftersom 
olika enzymsystem utnyttjas. De försök som företagits har skett vid temperaturer mel
lan 5 och 30 °C, men ingen systematisk variation har ännu utförts i syfte att utröna tem
peraturens effekt på utvecklingen av acidogent respektive metanogent nedbrytningstill
stånd. Skulle metanogener missgynnas mera än en acidogen mikroflora av låga tempera
turer kan detta vara en bidragande orsak till det stabilt acidogena tillståndet som obser
verats i fältförsökets lakcell. Omvänt skulle det vara svårare att tillämpa TSAAD i var
mare klimat. Vid fältförsöken har en säsongsvariation av temperaturen ägt rum och i 
figur 4.6 visas variationen under den tid då den var som störst, efter den inledande 
komposteringsfasen men innan det sista täckskiktslagret påfördes. De översta mätpunk
terna låg i denna period strax under markytan, men är i figuren markerade ca en halv 
meter ner räknat från den nu aktuella markytan. 
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Figur 4.6 Temperaturgradienter i testcellen under fältförsökets första år efter 
komposteringsfasen. Vänstra delfiguren återger lakcellen där lakvatten-
recirkulation påbörjades i april 1989 och den högra visar kontrollcellen 
(referenscellen) där ingen lakvattenåterföring gjordes. 

I avfallets övre del har temperaturen varierat mellan 0 till 25 °C under året efter den 
första komposteringsfasen och innan sluttäckningen gjordes. Inom denna tempe
raturvariation finns typiska svenska temperaturer för upplag i metanogen fas och man 
kan därför anta att temperaturnivån i sig inte utgör något hinder för etablering av en 
metanogen mikroflora. De acidogena laboratorieförsök som genomförts vid 30 °C har 
heller inte visat någon tendens till instabilitet vid jämförelse med de som genomförts vid 
lägre temperaturer - dock får man anta att risken är mindre för att sådana effekter kan 
få genomslag vid dessa försök eftersom de lakvatten som uppstod var mera 
koncentrerade än vid fältförsöken. Med utgångspunkt från vad som idag är känt kan 
temperaturen inte betraktas som en begränsande faktor för tillämpning av TSAAD i 
varmare delar av Sverige. 

Utmattning av hydrolyskapacitet 

Fältförsöken har inte drivits till den punkt där lätthydrolyserat material eller hydro
lyskapaciteten har bhvit begränsande för koncentrationen av löst organisk substans i 
lakvatten. Under försöksperioden har endast några procent av det organiska materialet 
lakats ut och därför återstår att se om den luft som kontinuerligt tränger ned i upplaget 
kan ge en pH-höjning med åtföljande etablering av metanogena förhållanden då lakvatt
nets innehåll av korta fettsyror sjunker. Den relativa utlakningstakten av kol och kväve 
kan medföra att kvävehalten reduceras så mycket att kvävebrist kan bli en faktor av 
betydelse för framväxten av en ny mikroflora. Om man jämför avfallssammansätt
ningen (tabell 3.1) med de koncentrationer som lakas ut ur cellen (tabell 4.1) blir det 
uppenbart att kvävet mobiliseras mycket snabbare än kolet. En COD/TOC-kvot om 3,2 
har observerats i lakvattnet från testcellen, det är nära den kvot som skulle förväntas 
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vid en proteinnedbrytning, men är högre än vad som skuUe resultera från ceUulosaned-
brytning. Detta talar för att en betydande del av det uüakade kvävet (och även lakvatt
nets organiska innehåll) kommer från nedbrytning av proteiner. 

En mera långt gången utlakning har gjorts i olika laboratorieförsök. Här skall ett 
exempel tas från avsnitt 2.3. Försöken genomfördes med de genomströmningsmodeller 
utan lakvattenåterföring som visas i figur 2.2. I L l serien utsattes avfallsprover för 
lakkvoter upp till 88, dvs totalt 88 kg luftat kranvatten tillsattes per kg torrsubstans 
avfallsprov. I försöket ingick dessutom en period av dränering och passiv luftning. 
Trots detta rådde fortfarande acidogena förhållanden efter försökets fyra driftfaser. 

- Fas 1: Kontinuerlig vattentillsats motsvarande en utiakningstakt om ca 0,68 kg 

tillsatt vatten/kg TS & dygn, under 116 dygn. 

- Fas 2: Ingen vattentillsats och fri dränering under 44 dygn. 

- Fas 3: Satsvisa tillsatser (1 gång per vecka) motsvarande en utiakningstakt om 
ca 0,05 kg vatten/kg TS & dygn, under 116 dygn. 

- Fas 4: Kontinuerlig vattentillsats motsvarande en utiakningstakt av 0,34 kg 
vatten/kg TS & dygn, under 25 dygn. 

Under försöket mobiliserades ungefär en tredjedel av materialet i modellen. (34 % av 
COD, 35 % av TS och 36 % av avfallets ursprungliga VS). I figur 4.7 visas utveck
lingen av pH och elektrisk konduktivitet i lakvattnet under försökets gång. 
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Figur 4.7 Elektrisk konduktivitet och pH i lakvatten vid laboratorieförsök med ge-
nomströmningsmodeU. 
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Under den första driftfasen sänktes den elektriska konduktiviteten i utgående lakvatten 
till en nivå motsvarande tillfört kranvattens. Under samma period sjönk pH något och 
stabiliserades på en nivå kring 4,5. Under denna försöksfas lakades ca 30 % av ur
sprunglig TS ut ur avfallet, vilket motsvarade ca 90% av den totala utlakningen under 
försöket. Ingen tendens till utmattning av det acidogena nedbrytningstillståndet kunde 
observeras. Under fas två steg pH i det fritt dränerande lakvattnet och salthalten ökade 
även markant. Mot slutet av fasen hade en pH-nivå som är gynnsam för metanogener 
etablerats i hela modellen. Under den därpå följande, tredje experimentfasen, tillfördes 
kranvatten en gång per vecka i en takt som motsvarade en hög men "normal" infiltra
tion i svenska avfallsupplag (0,34 m/år). Det acidogena tillståndet var fortfarande stabilt 
och pH sjönk ånyo till en nivå som endast var 0,5 enheter över den som etablerats i 
försöksfas 1. Konduktiviteten var emellertid fortfarande på samma höga nivå som eta
blerats under fas 2, dvs vattentillförseln var ej tillräcklig för att ge någon utspädning. 
Under fas 4 återtogs en kontinuerlig vattentillförsel på halva intensiteten av den i fas 1 
och en tydlig utspädningseffekt kunde observeras samtidigt som pH ånyo sjönk ned mot 
4,5. Med undantag av försökets andra fas visade lakvattnets TS en närmast konstant re
lation till konduktiviteten vilket indikerade att en liknande lakvattensammansättning 
rådde. Av detta kan man även sluta sig till att nedbrytningstillståndet var detsamma i fas 
1, 3 och 4, men att det förändrades under fas 2. 

Resultaten visar att det är möjhgt att variera utlakningstakten inom ett vitt intervall och 
att laka ut en stor del av utlakningsbart material utan att det acidogena tillståndet 
utmattas. 

Ympning genom återföring av lakvatten från steg 2 till steg 1. 

När tvåstegs anaerob nedbrytning skall användas i full skala vid avfallsupplag kommer 
sannolikt en återföring av vatten från det metanogena steget till det acidogena att behöva 
ske. Mängden lakvatten som måste tillföras avloppsrening kan annars bli mycket stor. 
Lakvattenflödet från steg 1 till steg 2 bestäms av hur snabb gasbildning som önskas. Om 
man tar testcellen i S Sunderbyn som exempel kan man i randa tal vänta sig en metan
bildning om 10 kg CHt/m 3 lakvatten som tillförs det anaeroba filtret. För att få en ef
fekt om t ex 1 MW krävs ca 200 m3/dygn eller 2 hter i sekunden. För att undvika att så 
stora volymer avloppsvatten bildas krävs en återföring av lakvatten, vilket för med sig 
en risk för ympning av metanogena bakterier i det acidogena steget. Smittorisken kan 
minskas genom att halten levande metanogener hållas nere i det recirkulerande lakvatt
net. 

Några metoder som kan användas för att reducera smittorisken är dels att filtrera eller 
lufta lakvattnet innan det återförs till lakcellen och dels att upprätthålla en temperatur
skillnad mellan steg 1 och 2. Luftoing kommer att vara nödvändig om man vill utnyttja 
det acidogena steget som denitrifieringssteg och är därför ett näraliggande metodval. 
Denna metod har t ex valts för behandhngsanläggningen för källsorterat organiskt hus
hållsavfall i Borås (Assarsson et al. 1994). 
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En temperaturskillnad mellan steg 1 och 2 kan ha en positiv effekt om man antar att det 
är möjligt att erhålla en metanogen mikroflora som är så anpassad till en viss tempera
tur att den får svårt att etablera sig vid den temperatur som lakcellen drivs vid. 
Förmodligen behövs en minsta temperaturskillnad för att hålla tillbaka en metanogen 
kolonisation av en acidogen miljö med denna metod. För att lyckas krävs förmodhgen 
även en mycket temperaturstabil drift av det metanogena steget. Tekniken med skilda 
temperaturer i den acidogena och den metanogena miljön har provats vid några satsvisa 
försök under vintern 91-92 vid Björnhyttans avfallsbehandlingsanläggning i Ludvika. 
Substratet var en mekaniskt separerad organisk avfallsfraktion av hushållsavfall och 
försöken omfattade satser om ca 100 ton vardera (Hagelberg et al. 1995). Avfallet lades 
ut i en ca 1,3 m djup pall på en del av anläggningens komposteringsplatta. Väggelement 
av betong och plastduk användes för att avgränsa lakbädden från resten av 
komposteringsplattan och atmosfären. Lakbäddens temperatur påverkades starkt av luft
temperaturen och kom därför att variera i intervallet 15-25 °C. Ett befintligt metan
ogent filter med en volym av ca 100 m 3 användes som steg två. Det drevs vid en tem
peratur mellan 30 och 35 °C. Under ca 100 dygns drift lakades motsvarande 80 m 3 

metan per ton TS ut ur lakbädden, och under motsvarande tid återfördes knappt 20 m 3 

metanogent lakvatten per ton TS till bädden. En viss lokal metanbildning kunde obser
veras i lakbädden, dock ej i en utsträckning som påverkade pH i lakvätskan från hela 
bädden. I tillägg till temperaturkontrasten fanns ytterligare en faktor som kan ha bi
dragit till att reducera smittorisken: Före infiltration i lakbädden späddes metanogent 
lakvatten flera gånger med acidogent vatten i ett separat blandningssteg. 

4.4 Styrning av metanbildning. 

En grundläggande begränsning för möjlig gasbildning utgörs av utlakningstakten i det 
acidogena steget. Vid fältförsöken har det ännu inte kunnat fastställas någon relation 
mellan flöde och utiakningstakt, trots satsvis dosering med upp till 300 mm (300 1/m2) 
kranvatten över lakcellens yta. Vid laboratorieexperiment har dock stora variationer i 
utiakningstakt observerats (figur 4.8). Beroende på tillsatt vattenmängd har en utiak
ningstakt om upp emot 45 % av TS per år uppnåtts. Vidare indikerar dessa försök att en 
linjär relation finns mellan tillsatt vattenmängd och utlakad TS (se kapitel 3). Med hän
syn till praktiska begränsningar kan man inte i upplagsmiljö variera den hydrauliska 
belastningen så extremt som vid dessa laboratorieförsök och det finns heller ingen an
ledning att tro att motsvarande höga mobiliseringstakter skulle vara realiserbara i upp
lagsmiljö. En slutsats som kan dras av dessa försök är emellertid att den acidogena ned
brytningen i sig förmodligen ej är begränsande för mobiliseringstakten utan att be
gränsningen snarare ligger vid hanteringen av stora flöden. 

Det metanogena steget kan även begränsa total utvinningsbar gasmängd. Det kan å ena 
sidan vara för litet eller ha för liten kapacitet och å andra sidan är ett för stort metano
gent steg dyrt och svårt att fånga gasen från. Vid upplag är sannolikt problemet med 
volymbegränsningen av övergående natur eftersom en förbrukad lakcell kan användas 
som metanogent steg. Som framgår av tabell 4.1 har det metanogena steget vid testcel-

Anders Lagerkvist, Upplagsgruppen, LuTH 



Tvåstegs anaerob nedbrytning - alternativ behandlingsteknik för upplagt hushållsavfall 

Sida 196 

len på S Sunderbyupplaget underkastats stora belastningsvariationer. Filtret har klarat 
en belastning av ca 2 kg COD/m3 och dygn vid 10 °C. Omräknat till ett upplag om 1 
Mm 3 där en procent av upplaget används som metanogent filter, skulle denna belastning 
motsvara en metanproduktion om ca 2,5 MNm 3 metan per år, eher en kontinuerlig ef
fekt om 3 MW. Detta är i storleksordning jämförbart med den metanutvinning som idag 
sker från svenska upplag. Det är givetvis enklare och billigare att samla gasen från en 
liten del av upplaget, varför TSAAD vore att föredra. 

Filtrets uthållighet testades även vid en temperatur kring 20 °C genom tre satsvisa be
skickningar. Motsvarande 2,5; 5 och 10 kg COD tillsattes per m 3 reaktorvolym. Den re
sulterande gasbildningen redovisas i figur 4.8 tillsammans med uppmätta pH-värden i 
rötcellens (filtrets) cirkulerande lakvatten. Alla tillsatserna gav en initiell sänkning av 
cirkulerande lakvattens pH. De två största tillsatserna gav en sänkning ned emot en nivå 
som kan vara skadlig för metanogener. I samtliga fall kunde en återhämtning till ur
sprungligt pH-värde observeras inom en vecka, snabbast återhämtning inträffade efter 
den största tillsatsen. Vid samtliga tillsatser bildades ungefär de mängder metan som 
stökiometriskt motsvarades av tillförd COD-mängd (1 kg COD = 350 1 metan), en viss 
tendens till överdriven gasbildning syns vid de mindre doserna, sannolikt p g a att f i l 
termaterialet fortfarande har en viss återstående nedbrytningspotential. 

90-11-20 90-12-18 91-01-15 91-02-12 

Tid [dygn] 

Figur 4.8 Kumulativ gasbildning och pH-värden i cirkulerande lakvatten vid satsvis 
beskickning av acidogent lakvatten motsvarande 2,5; 5 och 10 kg COD 
per m 3 (våt) reaktorvolym. 

Ur dessa observationer kan det konstateras att det vid en fuUskaleanläggning ej bör fö
rekomma någon kapacitetsbegränsning p g a det metanogena stegets tålighet för varia-
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tioner av beskickning eller p g a låga temperaturer. Endast en mindre del av ett upplag 
behöver avdelas för metanbildning. 

Kontroll kan även utövas avseende sammansättningen av bildad gas. Genom användning 
av TSAAD kan gassammansättningen i viss mån styras. Vid testcellen har metanhalten 
legat kring 70-80 % vol-% av insamlad gas och CH4/C02-kvoten har legat i intervallet 
2-3. Detta kan inte rimligen motsvara den gas som har bildats eftersom detta skulle ha 
krävt en högre COD/TOC-kvot hos tillfört substrat än vad som var fallet. CH4/CO2-
kvoten i bildad gas kan beräknas ur ekvation 2.1: 

CH4 = g l 

C 0 2 8-l,5(COD/TOC) 

Utgående från den aktuella lakvattensammansättningen skulle kvoten bli 1,5, dvs den 
största möjliga metanhalten som kan ha bildats är 60 %. Anrikningen av metan har 
sannolikt orsakats av CO2 stoppning i lakcellen och i rötcellens cirkulationsbrunn samt 
lösning av koldioxid i rötcellens utgående vatten. Beroende på utformningen av recirku
lationen över rötcellen kan man erhålla koldioxidförluster av olika omfattning, för
modligen kan man nå betydligt högre metanhalter än de drygt 80 % som har uppmätts i 
S Sunderbyns gas. TSAAD kan genom denna effekt t ex bidra till framställning av gas
bränsle till motordrift. 

4.5 Omlagring av farliga grundämnen. 

En av de viktigaste fördelarna med en rumslig uppdelning av den anaeroba nedbryt
ningen av upplagt avfall är omlagringen av riskämnen. Att en sådan effekt uppstår 
framgår av tabell 4.1. De resultat från fasprovsanalyser som redovisas i tabellerna 3.5, 
3.6 och 3.7 indikerar även en gradvis kvalitetsförändring av det upplagda avfallet som 
harmonierar med lakvattendata. Askhalten stiger i lakcellens avfall samtidigt som vissa 
grundämnen lakas ut. Särskilt verkar mobiliseringen av Cu, Mn, P, Pb och Zn att vara 
omfattande. 

Då det acidogena lakvattnet tillförs rötcellen och det organiska innehållet konsumeras 
till stor del, så avskiljs även riskämnen. För flera grundämnen sker en minskning av 
lösta halter vid passage genom rötcellen på upp mot två tiopotenser. Haltema ut från det 
metanogena steget är i flera fall på nivå med halter som förekommer i normer för kon
sumtionsvatten. Detta stämmer även med den vanhga observationen att halten farliga 
grundämnen är låg i lakvatten från kommunala upplag. Uppenbarligen domineras de 
flesta upplag av metanogena förhållanden och lakvattenkvaliteten återspeglar detta. 
Detta innebär även att halveringstiderna för en rad riskämnen sannolikt blir mycket 
långa (jfr tabell 1.4) även om det är svårt att bedöma hur den framtida mobiliseringen 
kommer att gestalta sig. En vanlig hypotes för att förklara den låga halten av farliga 
metaller i lakvatten är att dessa komplexbinds som sulfider och fälls ut i upplaget. Om 
man jämför halter av krom, som ej normalt förekommer i svavelkomplex, med zink, 
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som har minst två vanligt förekommande komplex med svavel, bör det rimligen vara en 
stor skillnad i fastläggning förutsatt att bildning av sulfidkomplex förklarar den låga 
halten av metaller. I figurerna 4.9, 4.10 och 4.11 visas lakvattenanalyser avseende 
krom, zink och svavel från det acidogena och det metanogena steget vid testcellen. 
Resultaten från rötcellen (det metanogena steget) kan grovt indelas i tre perioder a/ 
utveckling av metanogena förhållanden och intensiv omsättning av filtermaterialet 
(fram till våren 1990), b/ stabil och avklingande metanbildning ur filtermaterialet och 
ur satsvis doserat acidogent lakvatten (1990 och våren 1991), och cl gradvis tilltagande 
acidifiering av rötcellen genom en ökande och kontinuerlig beskickning med acidogent 
vatten från våren 1991. Observationer från acidogena lakvattenprover visas med ofyllda 
markörer och metanogena med fyllda. I samtliga figurer kan en tydlig haltreduktion 
observeras under stabilt metanogena förhållanden. Av detta kan man sluta sig till att 
bildningen av sulfidkomplex inte kan vara den enda verksamma mekanismen för 
metallavskiljning och dessutom kanske ej heller den viktigaste. 
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Figur 4.9 Uppmätta kromhalter i lakvatten från testcellen vid S Sunderbyupplaget. 
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Figur 4.10 Uppmätta zinkhalter i lakvatten från testcellen vid S Sunderbyupplaget. 
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Figur 4.11 Uppmätta svavelhalter i lakvatten från testcellen vid S Sunderbyupplaget. 

För att ytterligare belysa mekanismerna bakom metallreduktionen i det metanogena ste
get utfördes en redoxsekvenslakning på prover uttagna från testcellen i augusti 1991. 
Redoxsekvenslakningen gjordes i sex steg där fastmaterialet i varje steg utsattes för allt 
mer aggressiva lösningar. Detta genererar en stegvis mobilisering av metaller i olika 
bindningsformer, kvalitativ klassning enligt tabell 4.2 (se vidare i avsnitt 3.4.3.4 och i 
Lagerkvist och Ecke (1993)). 

Tabell 4.2 Kvalitativ indelning av metallbindningar vid redoxsekvenslakning. 

laksteg fraktion 
I utbytbara katjoner 
I I karbonater 
I I I lättreducerbar fas (Mn oxid, amorf Fe-oxid) 
IV måttligt reducerbar fas (amorf + lågkristalliserad Fe oxid) 
V metaller bundna till organiska komplex och sulfider 
VI restfraktion (avfallsmatrisen) 

Allmänt tenderar de studerade elementen att förekomma mer i de starkare bindnings-
formerna, framförallt i fraktion IV. Ett grundämne som avvek kraftigt från detta mön
ster var mangan, som mest förekom i fraktion I I . Al, P och Zn återfanns nästan enbart 
i fraktion IV. Svavel återfanns i sin högsta koncentration i fraktion V. Element som Co, 
Fe, Mn och Zn som ofta förekommer som sulfider, återfanns ej i sin högsta koncentra
tion i fraktion V. Ni förekom i ungefär lika hög halt i fraktion I I I som i fraktion V. 
Dock var Cd, Cu och Pb klart anrikade i fraktion V. Den relativa anrikningen av dessa 
element stämmer med de olika metallemas sulfidkomplexkonstanter. Både CuS och sul
fider av Cd, Ni och Pb har en starkare bindning än motsvarande föreningar med Fe, 
Mn och Zn (Mn har minst stabila sulfidkomplex av de uppräknade metallerna). 
Fördelningen kan alltså resultera ur en konkurrens om tillgängligt svavel, som i så fall 
kan vara begränsande för den totala avskiljningen av metaller. Resultaten från redoxse-
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kvenslakningen visar att endast en mindre del av metallreduktionen vid metanogen 
behandling kan förklaras med sulfidbildning även om den för vissa metaller är en viktig 
mekanism. En ökad sulfidbildning skulle kunna resultera från en annan avfallssamman
sättning. 

Totalkoncentrationen i fraktion IV domineras av jäm och aluminium. Man kan därför 
anta att dessa metaller kan ha inverkat på utfäilningen även av andra metaller, t ex ge
nom ytkomplex eller metall-metall hydroxider. Detta återstår dock att fastställa. 

Sammanfattningsvis kan det konstateras att omlagring av riskämnen sker och att 
TSAAD därför kan användas för att reducera haltema av dessa ämnen i upplagt avfall. 
Detta måste vara till fördel både för det fall att det organiska materialet skall återvinnas 
efter behandling och för en fortsatt deponering. 

4.6 Slutsatser. 

Erfarenheterna från laboratorie- och fältförsök visar att nedbrytningen av upplagt 
hushållsavfall kan styras genom etableringen av olika nedbrytningstillstånd och att 
följande fördelar kan uppnås genom en uppdelning av den anaeroba nedbrytningen i två 
steg: 

- Metanförluster till atmosfären kan reduceras kraftigt. 

- Gasbildningen kan styras till tid, plats och intensitet. 

- Riskämnen kan lakas ut ur avfallsmatrisen (steg 1). 

- Många riskämnen kan koncentreras under metanogena förhållanden (steg 2). 

Dessutom låter sig TSAAD väl integreras i den lakvatten- och gasbehandling som i allt 
större utsträckning etableras vid avfallsupplag. 

Att den observerade metallavskiljningen endast till en mindre del kan förklaras med 
sulfidbildning understryker behovet av vidare en avfallskarakterisering även för 
hushållsavfall. Det skulle t ex kunna vara möjligt att förbättra metallavskiljningen 
genom en kombination av hushållsavfall och byggnadsavfall. 

4.7 Fortsatta studier av TSAAD 

Tvåstegs anaerob nedbrytning har i de här genomförda studierna visat sig vara en möj
lig behandlingsteknik för upplagt hushållsavfall. För att bättre kunna bedöma tiilämp-
barheten och nyttan av TSAAD måste flera försök göras med olika avfall och i varie
rande skala. Några sådana försök har redan genomförts eller pågår just: 
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- I Ludvika har ett pilotförsök genomförts med en tvåstegs behandling av en så kallad 
våtfraktion som separerats mekaniskt ur hushållsavfall. Avfallet behandlades genom 
satsvis acidogen läkning. Det acidogena steget var ca 200 m 3 stort. Resultaten pekar på 
att processen fungerar väl men att särskilt materialhanteringen var besvärlig i pilotan
läggningen. Det behöver utvecklas en särskild lakbäddsreaktor som medger en mekani
serad/automatiserad in och utlastning av material i lakbädden samt övertäck
ning/isolering av densamma. Studien har genomförts av UG i samarbete med Ludvika 
kommun, Bioenergi Miljöteknik AB och Vattenfall Research AB. 

- I Borås studeras behandling av, i hushållen, utsorterat organiskt material. Landets 
första anläggning för tvåstegs anaerob behandling har uppförts vid Sobackenupplaget i 
Borås. Den invigdes i januari 1995. Allt källsorterat vått organiskt avfaU från Borås 
kommun behandlas i en anläggning som är dimensionerad för 8 kton per år. (Assarsson 
et al 1994). Anläggningens funktion skall studeras i ett särskilt forskningsprogram som 
genomförs under 1995 och 1996. Studien utförs av UG i samarbete med Borås kom
mun. 

- TSAAD har även provats vid laboratorieförsök på en rad branschspecifika industriav
fall från industrierna Gränges Metall, Nobel och SCA i Sundsvall. Syftet har varit att 
mobilisera eller bryta ned riskämnen och att på så sätt minska de långsiktiga 
föroreningsriskerna vid en deponering av avfallen. För vissa avfallsslag har resultaten 
hittills varit mycket lovande. I samband med att ett nytt industriavfallsupplag etableras i 
Sundsvall kommer tekniken att prövas i pilotskala och vid lyckade resultat kommer 
sedan tillämpning att ske i full skala. Det blir sannolikt världens första upplag med en 
aktiv stabilisering av industriavfall. Projektet genomförs av UG i samarbete med de 
nämnda industrierna samt Gotthard Nilsson AB. 

4.8 Nya forskningsfrågor 

De uppnådda resultaten gör det möjligt att identifiera frågor där ytterligare forskning 
behövs. Ett urval av teman för vidare forskning om TSAAD behandlas kort nedan. 

Metallers mobilitet. 

Till skillnad från de flesta av de undersökta metallerna förekommer koppar i ungefär 
samma halter i acidogena som i metanogena lakvatten. Resultaten tyder möjligen på en 
viss mobilisering under metanogena förhållanden. Eftersom koppar bevisligen bildar 
komplex med sulfid och ackumuleras i anaeroba sediment, är resultaten förvånande. 
Misstanken ligger nära tiU hands att det kan röra sig om ett fel vid provtagning, prov
hantering, analys eller en kontamination under försöken. De flesta analysresultaten för 
koppar ligger nära analysernas detektionsgräns vilket gör att mätfel lätt kan uppkomma. 
Liknande resultat har även erhållits vid laboratorieförsök då koncentrationerna låg 
långt över detektionsgränsen. Därför måste ininst en anledning till den observerade ef
fekten finnas, som ej beror på själva mätningen. En alternativ förklaring kan vara att 
koppar under dessa förhållanden är särskilt känsligt för oxidation och att en remobili-
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sering av koppar sker p g a att lakvattnet i något hanteringsled kommer i kontakt med 
luft. För att detta skall ske krävs under alla händelser att redoxbuffem är liten. Vid ett 
laboratorieförsök där metanogen nedbrytning av hushållsavfall tilläts fortgå tills bara 
lite reduktionskapacitet återstod har en "koppartopp" i lakvattnet observerats i samband 
med att ett luftläckage uppstod, se figur 4.12. De redovisade koncentrationerna är me
delvärden av mätningar gjorda på lakvattenprover från två 100 1 modeller. Modellerna 
hade ett inläckage av luft under ungefär samma period, mellan försöksdygn 500 och 
578. Gasbildningen hade vid denna tid nästan avstannat helt. Läckaget åtgärdades först 
vid ett tillfälle utan framgång och sedan åtgärdades läckaget framgångsrikt vid dygn 
578. Av figur 4.12 framgår hur både koppar och fosforhalterna varierar på ett sätt som 
samvarierar med den förmodade luftkontakten. Däremot påverkans zinkhalten 
obetydligt. 

Tid [dygn] 

Figur 4.12 Koncentrationen av koppar, zink och fosfor i lakvatten från metanogent 
nedbrytningstillstånd, Lagerkvist et al. (1994). Alla halter är skalade mot 
högsta uppmätta halt för respektive ämne. Koppardata saknas för 
perioden mellan dygn 250 och 470 p g a för låga halter. 

Det observerade fenomenet pekar på behovet av mera kunskap beträffande de 
mekanismer som styr olika ämnens mobilitet i upplagsmiljö. 

Begränsningar för acidogen nedbrytning. 

Vid de avhandlade försöken har den acidogena nedbrytningen gradvis lett till att en 
koncentrationsplatå har inställt sig i de acidogena lakvattnen. I figur 4.13 visas resultat 
av TS-analyser på lakcellens cirkulationsvatten. Trenden för resultaten påminner om en 
logaritmisk funktion av tiden. 

Liknande trender har observerats för TS och flera andra variabler i samthga försök 
med acidogen nedbrytning då nybildningen av lakvatten har varit liten vid jämförelse 
med mängden magasinerat vatten i avfallet. 
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Den prognostiserade lakvattenhalten efter fyra år är ungefär lika med den halt som 
uppmättes vid de acidogena modellförsök (med lakvattencirkulation) som behandlas i 
kapitel 2. Vid modellförsöken utvecklas "mättnaden" ungefär fyra gånger snabbare än 
vid fältförsöket. I förbigående kan det noteras att detta stämmer hyggligt med 
Arrhenius och van't Hoffs observationer om kemiska reaktioners temperaturberoende, 
temperaturen vid fältförsöket var 15-20 °C lägre än vid laboratorieförsöken. Liknande 
trender för TS har även observerats vid flera andra modellförsök (t ex Lagerkvist & 
Chen (1993) och Lagerkvist et al. (1994)). 

35 - i 

0 -I , , , , , , , , , , , , , , , , 
0 365 730 1095 1460 

Tid [dygn] 

Figur 4.13 TS-halt i lakcellens lakvatten under perioden före kontinuerligt uttag av 
lakvatten. Den inlagda linjen är en logaritmisk regression av mätdata 
som visas med runda markörer. 

Frågan är vilken eller vilka faktorer som bestämmer vid vilken nivå processen skall 
avstanna. Är det pH, vätgastryck, salthalt eller någon annan aspekt av lakvattnets 
kvalitet som är viktigast? Är det biologiska eller kemiska/fysiska faktorer som styr? 
Med bättre kunskap om detta vore det kanske möjligt att ytterligare styra de utlaknings 
och nedbrytningsprocesser som sker i acidogen miljö. 

Metoder för analys av lakvatten. 

Vid de i kapitel 2 och 3 redovisade undersökningarna har flera svårigheter observerats 
då vanliga analysmetoder för avloppsvatten används på lakvattenprover. Svårigheterna 
kunde dels yttra sig som att vissa analyser konsistent gav för höga eller för låga resultat 
för en viss provtyp och dels kunde oförklarligt stora variationer observeras. Man kan 
fråga sig om problemet kan lösas genom en anpassning av analysmetoderna eller om det 
behövs andra typer av analysmetoder. Särskilt kan analyser som beskriver det 
organiska innehållet i lakvattnen ge svårtolkade resultat. Resonemanget exemphfieras i 
figur 4.14 och 4.15 med resultat från försök (Lagerkvist och Chen 1993) med två 
acidogena modeller och två modeller i vilka metanogena förhållanden utvecklats under 
den redovisade försöksperioden (mellan försöksdygn 128 och 288). 
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Av figur 4.14 framgår att utvecklingen av metanogena förhållanden kan följas på ett 
betydligt klarare sätt genom en viktning av de variabler som beskriver lakvattnets 
innehåll av organiskt material (BOD och COD) med TS än genom en jämförelse mellan 
samma variabler. Detta under förutsättning av TS analyseras med den metod som 
föreslagits i kapitel 2. Metoden fungerar hyggligt men är lite krånglig och det är 
förmodligen anledningen till att den fått liten användning utanför UG. Behovet av att 
utveckla ett enkelt och tillförlitligt TS-mått kvarstår därför. 
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Figur 4.14 Jämförelse av resultat från lakvattenanalyser. Under den redovisade 
perioden sker en utveckling av metanogena förhållanden i de modeller 
vars resultat visas med fyllda markörer. Ofyllda markörer visar resultat 
från acidogena modeller 

Ett exempel på analysproblem är överskattning av TOC-halter i metanogena lakvatten. 
Problemet har observerats både vid modell- och fältförsöken. Detta problem kan 
misstänkas bero på en stark karbonatbuffer i metanogena lakvatten och skulle då enkelt 
kunna lösas genom att en särskild hänsyn tas till detta vid provberedningen. Det är 
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förvånande att inga sådana provbehandlingsråd har spritts samtidigt som flera 
publicerade resultat från lakvattenanalyser indikerar att problemet är förekommer. 

I figur 4.15 visas hur en övergång till metanogena förhållanden kan ge upphov till en 
kraftigt ökande spridning i analysresultaten. 
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Jämförelse av resultat från lakvattenanalyser. Under den redovisade 
perioden sker en utveckling av metanogena förhållanden i de modeller 
vars resultat visas med fyllda markörer. Ofyllda markörer visar resultat 
från acidogena modeller 

Även COD-analyser av metanogena lakvatten befinns ofta ge orimligt höga resultat med 
utgångspunkten att måttet avser att beskriva innehållet av oxiderbart organiskt material. 
För acidogena lakvatten uppträder stundtals den motsatta effekten, att COD-halterna ej 
till fullo motsvarar lakvattnens organiska innehåll. Liksom problemen med TOC-analy-
ser verkar problemen med COD vara ganska lite uppmärksammat, det finns t o m pu
blicerade resultat av lakvattenanalyser som oreflekterat anger att fettsyrahalten är hö
gre än COD! Om COD skall kunna förstås behöver dessa fenomen förklaras bättre. 

4.8 Annan angelägen Upplags-FoU 

Det finns stora luckor i dagens kunskap om nedbrytnings- och transportprocesser i av
fallsupplag. De stora dragen kan anas genom jämförelser med naturliga system och tol
kas med välkända kemiska samband. Upplagsprocesser kan tolkas i perspektiv av olika 
nedbrytningstillstånd vilka till en stor del bestäms av mikrobiologiska processer. 
Komplexiteten är dock så stor att vi lär få vänta på analytiska eller numeriska modeller 
som har önskvärd precision, detaljrikedom och användbarhet. Ska vi ha underlag för 
åtgärder nu måste (fysiska) experimentella undersökningar ge basen och den måste 
kontinuerligt utvidgas och förnyas i takt med att avfallet förändras. 
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Vi behöver karakterisera nedbrytbarhet och lakbarhet hos alla klasser av material och 
materialblandningar som förekommer i upplag under alla tänkbara nedbrytningstill
stånd. Först därefter kan vi bedöma om och hur upplagen kan erbjuda en lämplig be
handling för materialen i fråga och hur materialen bör kombineras och behandlas i 
upplagen. Vissa material måste helt säkert styras undan från upplag eller förbehandlas 
innan deponering. 

Man kan anta att lämpliga upplagstekniker kan utvecklas för biogena organiska mate
rial, salter och metaller - som har naturliga kretslopp - men utvecklingen har ännu bara 
just börjat. För att utveckla upplaget som behandlingsmetod behövs både modellförsök 
och fältstudier. För att bedöma långsiktiga trender är referensobjekt nödvändiga. Ett 
antal rimliga "nya" behandlingssystem bör etableras i fullskala och följas under lång tid 
tiUsammans med "typiska" exempel av nuvarande upplagstekniker. 

När det gäller naturfrämmande produkter (xenobiotika), finns det anledning till en stor 
vaksamhet. Vissa ämnen kan helt eller delvis brytas ned i "naturliga" upplagsprocesser 
och/eller fastläggas i anaeroba barriärer och vissa andra kan brytas ned med hjälp av 
olika manipulationer av mikroflora och livsbetingelser. Andra kan inte behandlas i 
upplag eller ger nedbrytningsprodukter som har oönskade kvaliteter. Att identifiera 
dessa problemsubstanser och deras inverkan på upplagen är viktiga moment i avfallska
rakteriseringen. 

Vi behöver bättre dokumentation av existerande avfallsupplag. Inom kort kommer vi 
kanske även i Sverige att ha infört en slags skatt för upplagt avfall och det är ett sätt att 
skapa incitament för att - åtminstone grovt - kvantifiera materialströmmarna till upp
lag. Det vore värdefullt om den avfallsregistreringen kunde kombineras med en bättre 
uppföljning av upplagens utflöden. 

Vi behöver studera avfallsupplagens integration i omgivningsmiljön. Tyvärr är detta 
nödvändiga forskningstema mycket svårt att studera genom direkta experiment efter
som de aktuella processerna försiggår under geologiska tidsperioder. Vissa möjligheter 
finns dock genom att studera befintliga, äldre, depositioner av känd sammansättning i 
olika miljöer och det finns även vissa möjligheter att utvinna kunskaper genom analo
gier med naturliga avlagringar. 

Vi behöver utveckla analysmetoder anpassade till de sammansättningar och koncentra
tioner som är typiska för lakvatten. Metoder utvecklade för andra typer av vatten kan 
inte okritiskt användas för lakvattenanalyser, särskilt inte de lakvatten med höga TS-in-
nehåll som uppstår under acidogena förhållanden. 
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4.9 Slutord 

Upplagsteknik är ännu inget väletablerat forskningsområde. Det är ofta svårt att få 
förståelse för upplagsteknikens relevans och särart och behovet av att bygga en forsk-
ningsgrund på detta tema för sig. Problemet gäller sannolikt de flesta nya forsknings
fält, men det verkar vara särskilt uttalat beträffande olika grenar av avfallsforskning. 
Det är en självklarhet, som för många tycks vara svår att acceptera, att goda kunskaper 
i andra discipliner inte är en tillräcklig grund för en bra avfallsforskning. Visserligen 
behövs kunskaper från många olika discipliner, men det behövs även en 
kunskapskomponent sprungen ur ämnet självt, dvs en egen tradition. 

Det vore rimligt att upplagsforskning betraktades som andra jämförbara tekniska 
discipliner, som t ex VA-teknik. Upplagsforskningen behöver sina egna metoder och 
kan skapa sin egen teori. Om denna grundsyn kan etableras inom forskningen tror jag 
att det är möjligt att etablera den långsiktiga och uthålliga finansiering som behövs för 
att garantera en konsistent kunskapstillväxt. Alternativet - som nu har provats flera 
gånger i Sverige - är kampanj liknande satsningar som leder till att nya generationer av 
"avfallsforskare" just hinner repetera tidigare misstag innan satsningarna avvecklas. 

Upplagstekniken står nu inför en utveckling som kan bli lika omskapande som utbygg
naden av kommunala reningsverk var för VA-tekniken. Jag hoppas att vi kan utnyttja 
det för att metodiskt bygga ut kompetens och forskningstradition som kan ge och sprida 
ny kunskap. För att lyckas i denna strävan måste vi vara medvetna om det speciella i det 
studerade systemet och anpassa våra försök och mätstrategier till detta. 

Upplagsprocesser tar lång tid och är komplicerade eftersom de är beroende av ett stort 
antal faktorer. En annan svårighet som är minst lika besvärande är skalsprånget från 
försök i laboratorier till driftskala vid upplag. Flera nya begränsningar av ekonomisk 
och funktionell natur träder då in. Avfallsupplag är ju den behandlingsresurs för avfall 
som alltid måste fungera och alla tester måste samexistera med den pågående driften och 
de material, maskiner och metoder som finns tillgängliga. 

Det är därför särskilt viktigt för upplagsforskningen att den drivs i samverkan med den 
ordinarie verksamheten vid avfallsupplag. Denna samverkan har en utgångspunkt i av
fallsbolagens ambitioner och resurser, som främst styrs av samhällets mål. 
Upplagsforskningen har stora möjligheter att påverka och bidra till att upplagens 
potential som viktiga behandlingsanläggningar realiseras, om den kan verka med de 
möjligheter och begränsningar som ligger i en nära samverkan med tillämpningen. 

Att betrakta upplag som isolat genererar få forskningsfrågor och de tenderar att sakna 
relevans eftersom tillämpning är svår att uppnå och utvärdera. Betraktar man däremot 
avfallsupplag som en metod att återföra material till naturliga kretslopp står man inför 
ett vitt forskningsfält med stora utvecklingsmöjligheter och av betydande relevans för 
den tillämpade miljövårdstekniken. 
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Bilaga 1. Begreppsförklaringar 

Prefix och enheter (dessa har markerats med raka klamrar [ ] i figurer ) 

a = år (31536000 s) 
c = capita, person 
G = Giga, (109) 
g = gram 
h = timme (3600 s) 
J = Joule 
k = kilo (1000) 
kg = kilogram 
1 = liter 
M = Mega, million, (1000000) 
m = meter, eller m = milli (0,001) 
pH = negativa tiologaritmen av H+ aktiviteten (aktivitet = koncentration * 

aktivitetsfaktor) 
S = Siemens, ett mått på elektrisk (eg elektrolytisk) konduktivitet [ATV] = [l/Q] 
t = ton, (1000 kg) 
°C = grader Celsius, temperatur enligt Anders Celsius skala (men med omvänd 

gradering), 
u = mikro (0,000 001) 

Diverse förkortningar och termer 

Aerob 
nedbrytning 

Acidogen 
nedbrytning. 

Anaerob 
nedbrytning 

Anoxi 

Nedbrytning i närvaro av luftsyre, domineras av respiration 
"andning", dvs C + O2 => CO2. Aerob nedbrytning resulterar i 
bildning av CO2, H2O, löst oorganiskt material, humus och celler. 
Vid aerob nedbrytning frigörs mera värme och bildas mera celler 
än vid anaerob nedbrytning. 
Ofullständig anaerob nedbrytning som resulterar i bildning av löst 
organiskt material (t ex fettsyror, alkoholer, och aminosyror), löst 
oorganiskt material, koldioxid, vätgas och humus samt celler. 
Biologisk omsättning av organiskt material genom hydrolys, 
fermentations- och i viss mån oxidationsprocesser. Fullständig 
anaerob nedbrytning, s k metanogen nedbrytning, innebär att 
organiskt material omsätts till CH4, CO2, H2O, humus och celler. 
Ett väl nedbrytbart material som t ex socker övergår nästan helt i 
de nämnda produkterna. 
Inget fritt syre, syre kan finnas i reducerbara ämnen som NO3". 
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AOX 

BOD 

BS 
COD 

Denitrifikation 

DG 
DS 
Fermentation 

GF 
HHA 
KF 

Kompostering 

Konduktivitet 

"Adsorbable organic halogens", uttrycks i vikt Cl" per provvikt 
eller - volym. Är ett mått på innehåll av halogenerat organiskt 
material. Provberedningen innehåller ett adsorptionssteg på aktivt 
kol, bl a för att kunna avskilja oorganiska halogener, därav namnet 
på metoden. 
"Biological Oxygen Demand", mängden biologiskt oxiderbart 
material, mäts oftast under fem dagar och anges som BOD5. I 
Sverige mäts den normalt under sju dagar och indiceras då BOD7, 
uttrycks som [g O2] eller [mg O2] per provvolym eller -vikt. Ett 
värde på 10 g är en syreförbrukning ungefär svarande mot 
syreinnehållet i en kubikmeter färskvatten. Kvoten BS7/BS5 
varierar med provets sammansättning, som exempel var kvoten 
1.05 vid undersökning av ett blandat matavfallsprov (Lagerkvist 
och Karlsson 1983). 
Biologisk Syreförbrukning, se BOD. 
"Chemical Oxygen Demand" mått på mängden oxiderbart 
(syretärande) material uttryckt som ekvivalent mängd syre [mg O2] 
per provvolym eller -vikt vid kemisk oxidation, vanligen med 
kahumdikromat som oxidationsmedel. COD är normalt större än 
BOD, även då BOD-mätningen får fortgå längre än 7 dagar. COD 
ger tillsammans med BOD7 en uppfattning om hur svårnedbrytbart 
ett lakvatten är, t ex genom kvoten BOD7/COD. 
Biologisk process då bakterier överför nitrat till kvävgas. Processen 
sker anaerobt. Bakterierna överlever dock aeroba förhållanden. 
Deponigas, se LFG. 
"Dry substance", alternativ engelsk term för "Total Solids", se TS. 
Internt balanserad oxidation-reduktion av organiskt material där det 
inte behövs någon extern elektronmottagare. 
Glödgningsförlust, se VS. 
Hushållsavfall. 
Komposterbar fraktion. En lite diffus benämning för de delar av 
hushållsavfall som är lätt tillgängliga för biologisk nedbrytning, t 
ex matrester och vått papper. Inräknat i denna fraktion är även 
andra avfallstyper som lämpar sig för komposttillverkning. 
Biologisk nedbrytning under, åtminstone delvis, aeroba 
förhållanden. Se aerob omsättning. 
Ledningsförmåga, den elektriska konduktiviteten ger ett mått på 
jonstyrkan i en lösning. Specifik konduktivitet för en elektrolyt är 
den ström som vid en given spänning passerar mellan två kvadra
tiska plattor med arean 1 cm2 som är nedsänkta i en elektrolyt på 
ett avstånd av 1 cm från varandra. Laddningstransporten ökar med 
större plattor och minskar med större avstånd. Konduktivitet anges 
vanligen som [uS/cm], i Sverige anges konduktivitet som [mS/m], 1 
uS/cm = 0,l mS/m. 
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KS 
Lakvatten 
LC 

LFG 

LOI 
Mc 
Medeloxidationstal 

Nm3 

Rötning 
Sulfider 

Testcell, TC 

TOC 

TS 

Upplag 

VFA 

VS 

Kemisk syreförbrukning, se COD. 
Vatten som förorenats genom kontakt med avfall. 
Lakcell, dvs den del av testcellen på S Sunderbyupplaget där lak
vatten tillsattes och cirkulerades i syfte att intensifiera den acido
gena nedbrytningen. 
Landfill Gas. Gas som kan insamlas i upplag. Skapas vid mikrobiell 
nedbrytning av upplagt avfall och genom förångning av avfall. 
Insamlas vanligen tillsammans med en mindre andel luft som trängt 
in i upplaget. 
"Loss on ignition", uttryck motsvarande VS. 
Miljoner människor. 
Kolets genomsnittliga valens i ett prov, kan beräknas ur TOC och 
COD. Ger vid fermentativ nedbrytning en möjlighet att bedöma 
sammansättning av nedbrutet substrat om produktsammansättningen 
är känd och omvänt att beräkna produktsammansättningen ur sub
stratets sammansättning. 
Normalkubikmeter, mängdmått för gas normerat till standardtill
ståndet av en atmosfärs tryck och 0 °C. 
Biologisk nedbrytning under anaeroba förhållanden. 
Svavel i reducerad form, S~, och komplex där sulfidjoner, S2- in
går. 
Avser både lakcell och kontrollcell vid försöksanläggningen vid S 
Sunderbyns avfallsupplag. 
"Total Organic Carbon", totalhalt organiskt bundet kol, uttryckt 
som [g] eller [mg] 
Eng "Total Solids", sv;Torrsubstans, anges i procent av "färskvikt" 
eller som vikt per provvolym eller -vikt. Vanligen mäter man TS 
genom att torka ett prov till konstant vikt vid en temperatur som 
just överstiger vattens kokpunkt (105-110 °C). Särskilt acidogena 
lakvatten innehåUer signifikanta mängder av andra ämnen än vatten 
som kan avgå vid denna temperatur och en konventioneU TS-mät
ning kan därför bli grovt missvisande. 
Deponi, eller "soptipp", dvs en plats där avfall samlas och åtgärder 
vidtas för att begränsa avfallets spridning och inverkan på omgiv
ningen. 
Eng. "Volatile Fatty Acids" avser fettsyror med 1 - 6 kolatomer. I 
praktiken används det ofta för att beteckna fettsyror med 2-6 kola
tomer eftersom dessa enkelt kan analyseras tillsammans. 
Andel av ett torrt prov som avgår vid upphettning till någon be
stämd temperatur under en bestämd tid, t ex vid 775°C under en 
timme, anges som % av TS eller [g/kg TS]. 
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Bilaga 2. Mätresultat från modellförsök L I och L2 

Tabell B2.1 Vattentillsatser under försök L l 

Försökstid Tillflöde Tillsats Ack. vattentillsats 
[dygn] [1/dygn] [g]: [1] 

3 10,10 47 
8,69 10,10 102,99 

25 10,40 234,39 
25,86 10,40 244,14 
31,73 10,40 305,24 
38,69 10,08 376,49 
46,69 10,32 459,08 
53,69 10,54 532,83 
59,69 10,72 597,13 
65,69 10,90 661,99 
73,69 10,10 745,99 
80,69 10,10 816,69 
87,69 10,10 887,39 
94,69 10,10 958,09 

109,69 10,10 1109,59 
115,65 10,10 1169,76 
115,73 1169,76 
115,90 1169,76 
116,65 1169,76 
116,90 1169,76 
117,90 1169,76 
118,90 1169,76 
123,61 1169,76 
123,96 1169,76 
124,96 1169,76 
125,96 1169,76 
128,71 1169,76 
129,98 1169,76 
130,84 1169,76 
135,71 1169,76 
136,73 1169,76 
137,65 1169,76 
142,86 1169,76 
144,63 1169,76 
145,92 1169,76 
150,63 1169,76 
152,92 1169,76 
156,82 1169,76 
159,61 1169,76 
160 500,0 1170,26 
160,69 1170,26 
166,65 500,0 1170,76 
172,65 500,0 1171,26 
172,69 1171,26 
179.63 500,0 1171,76 
180,69 1171,76 
186.64 500,0 1172,26 

Anders Lagerkvist, Upplagsgruppen, LuTH 



Tvåstegs anaerob nedbrytning - alternativ behandlingsteknik för upplagt hushållsayfall 

Sida 220 

Tabell B2.1 Fortsättning: 

187,69 1172,26 
193,67 500,0 1172,76 
194,69 1172,76 
200,21 500,0 1173,26 
200,69 1173,26 
207,64 500,0 1173,76 
208,69 1173,76 
214,63 500,0 1174,26 
215,69 1174,26 
221,63 500,0 1174,76 
222,69 1174,76 
228,65 500,0 1175,26 
229,69 1175,26 
235,63 500,0 1175,76 
236,69 1175,76 
241,69 500,0 1176,26 
243,69 1176,26 
250,63 500,0 1176,76 
251,71 1176,76 
256,67 500,0 1177,26 
257,82 1177,26 
263,67 500,0 1177,76 
264,69 1177,76 
270,65 500,0 1178,26 
271,96 1178,26 
275,82 5,03 1178,26 
277,77 5,03 1188,09 
279,94 5,03 1198,98 
283,90 5,03 1218,87 
289,69 5,03 1247,98 
293,82 5,03 1268,71 
297,69 5,03 1288,19 
300,69 5,03 1303,27 

Tabell B2.2 Uppmätta lakvattenhalter av kväve, fosfor, järn, koppar, bly och 
kadmium under försök L l 

Försökstid Ntot Ptot Fe Cu Pb Cd 
[dygn] [mg/1] [mg/1] [mg/1] [mg/1] [mg/1] [mg/1] 

8,69 34 68 17,2 0,043 0,019 0,013 
25 58 37,8 6,8 0,013 0,007 
31,73 36,0 20,0 3,4 0,013 0,007 
38,69 35,5 15,9 3,1 0,013 0,010 
46,69 44,0 15,2 2,1 0,007 0,014 
53,69 39,0 13,6 2,8 0,022 0,022 
59,69 35,5 11,2 1,9 0,011 0,009 
65,69 25,5 9,3 1,8 0,030 0,040 
73,69 19,0 7,6 1,7 0,022 0,011 
80,69 22,4 5,6 1,3 0,010 0,005 
87,69 19,0 3,7 1,1 
94,69 18,0 3,4 1,1 

109,69 21,1 2,6 1,2 
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Tabell B2.3 Uppmätta lakvattenhalter av TS, TSiuth. VS, pH, elektrisk konduktivitet, 
COD och TOC under försök L l 

Försökstid TS TSiuth VS pH Konduktivitet COD TOC 
[dygn] [g/1] fe/1] [% av TS] [-] [mS/m] [g/1] [g/1] 

3 26,7 940 
8,69 8,05 10 5 342 8 2 

25 2,30 3,49 66,30 5,13 151 4,19 1,58 
25,86 1,70 66,53 
31,73 1,10 68,40 4,76 76 2,77 1,09 
38,69 0,90 2,23 82,50 4,59 70 2,77 1,01 
46,69 0,70 2,22 90,90 4,57 63 2,56 0,88 
53,69 0,50 2,37 77,80 4,52 56 2,18 1,01 
59,69 0,45 4,52 47 2,01 0,84 
65,69 0,40 66,10 4,52 33 1,55 0,68 
73,69 0,40 1,44 74,30 4,42 28 1,34 0,52 
80,69 0,35 1,45 79,10 4,35 26 1,22 0,58 
87,69 0,30 77,50 4,46 21 0,92 0,60 
94,69 0,20 74,40 4,46 20 0,91 0,48 

109,69 0,10 4,42 22 1,06 0,48 
115,65 0,10 4,57 15 
115,73 0,22 4,66 14 0,72 0,39 
115,90 0,22 4,72 16 
116,65 0,23 5,08 19 
116,90 0,24 5,11 24 
117,90 0,26 5,13 30 
118,90 0,29 1,21 4,98 38 1,02 0,27 
123,61 0,37 5,10 54 
123,96 0,33 7,19 45 
124,96 0,31 6,64 41 
125,96 0,37 6,43 53 
128,71 0,56 5,46 83 
129,98 0,77 4,93 110 
130,84 0,84 4,83 119 
135,71 1,05 4,93 146 
136,73 1,21 4,83 167 
137,65 1,23 3,56 4,83 170 4,33 0,98 
142,86 1,20 5,07 166 
144,63 1,29 4,94 178 
145,92 1,40 3,90 4,83 192 
150,63 1,52 4,88 209 
152,92 1,00 6,93 140 
156,82 0,94 7,26 132 
159,61 0,91 7,78 128 1,03 0,63 
160,69 1,0 1,9 7,44 140 2,26 0,54 
172,69 2,17 5,02 315 6,44 1,12 
180,69 2,26 5,03 4,80 331 8,38 1,46 
187,69 2,49 4,84 378 9,68 2,64 
194,69 2,52 4,76 384 9,52 2,50 
200,69 2,54 4,76 388 9,74 2,62 
208,69 2,43 4,72 365 10,10 2,14 
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Tabell B2.3 Fortsättning. 

215,69 2,49 4,70 378,0 10,30 2,37 
222,69 2,52 4,68 383,0 11,00 3,20 
229,69 2,54 4,83 388,0 11,40 2,92 
236,69 2,60 6,03 4,77 400,0 11,80 3,49 
243,69 2,48 76,60 4,73 402,0 12,50 
251,71 2,54 6,49 4,73 388,0 12,00 
257,82 2,66 4,72 415,0 
264,69 2,59 77,70 4,79 409,0 
271,96 2,14 4,74 391,0 
277,77 1,70 76,41 4,62 246,0 
279,94 1,20 75,70 4,74 150,0 
283,90 0,80 81,44 4,54 99,0 
289,69 0,46 1,30 80,88 4,42 60,0 
293,82 0,40 79,93 4,55 49,0 
300,69 0,25 68,42 4,38 31,0 

Tabell B2.4 Vattentillsatser under försök L2. 

Tid Vattentillsats Inflöde Ack. tillsats: 
[dygn] [g] [1/d] [1] 

3,1 500 1 
4,3 500 1,5 
5,1 500 2 

11,0 500 2,5 
11,9 500 3 
19,0 500 3,5 
26,9 500 4 
33,9 500 4,5 
40,9 500 5 
46,9 500 5,5 
53,9 500 6 
60,9 500 6,5 
67,9 500 7 
74,5 500 7,5 
81,9 500 8 
89,0 500 8,5 
95,9 500 9 

102,9 500 9,5 
109,9 500 10 
117,0 500 10,5 
124,9 500 11 
130,9 500 11,5 
137,9 500 12 
145 500 12,5 
150,0 5 12,5 
151,9 5 22,08 
153,9 5 32,08 
157,9 5 52,08 
163,9 5 82,08 
167,9 5 102,08 
171,9 5 122,08 
175,0 5 137,50 
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Tabell B2.5 Uppmätta lakvattenhalter av TS, VS, Konduktivitet, pH, COD och TOC 
under försök L2. 

Försökstid TS VS Konduktivitet PH OCD TOC 
fdyqnl ra/n [% av TSI fmS/ml r - i ra/n [q/Il 

5,1 63,7 61,1 5510 7,91 51,1 10,9 
11,0 62,5 
11,9 61,4 63,8 6650 8,07 44,6 10,5 

1 9,0 41 ,6 5510 8,25 27,2 5,7 
26,9 43,2 3250 8,23 24,5 4,8 

33,9 44,9 6780 8,21 21,8 4,5 
40,9 40,1 7400 7,9 19,6 3,6 

46,9 35,4 6480 8,11 16,8 3,3 
53,9 30,6 7510 8,03 16,1 3,3 
60,9 25,9 6760 8,04 14,8 3,3 
67,9 21,1 7100 8,01 14,4 3,0 

74,9 22,5 13,7 3,1 
81,9 23,1 
82,9 23,8 6200 8,25 10,9 2,7 

89,0 24,5 
89,9 25,1 5960 7,98 12,0 2,5 

95,9 25,8 
96,9 26,5 5410 8 1 1 ,7 2,6 

103,2 27,1 40,5 5130 8,12 1 1 ,6 2,5 

109,9 26,7 
1 10,9 26,5 5640 8,16 1 1 ,3 2,7 

117,0 26,2 
117,9 26,0 52,4 5140 8,14 10,4 

124,9 25,8 
126,0 25,6 5080 8,15 10,0 
130,9 25,5 
132,1 25,3 4760 8,15 
137,9 25,1 
139,0 24,9 41,5 5110 8,15 
144,9 25,1 
147,1 25,2 43,6 4730 8,15 
150,0 18,0 
151 ,9 10,8 72,4 1824 8,09 
1 53,9 7,2 67,7 1 148 8,15 
157,9 5,3 62,0 859 8 
163,9 3,4 64,3 541 7,75 
167,9 1 ,4 59,9 239 7,55 
171 ,9 130 7,55 
175,0 0,6 45,2 1 1 6 7,36 
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Bilaga 3. Mätresultat från modellförsök R l - 4 

Tabell B3.1 Uppmätta lakvattenhalter av TS, VS, Konduktivitet, pH, COD, TOC och 
BOD7 under försök Rl . 

Försökstid 
[dygn] 

TS 
[g/kg] 

VS 
[% av TS] 

pH 
H 

Konduktivitet 
[mS/m] 

COD 
[g/1] 

TOC 
[g/1] 

0 35,7 4,39 962 48,8 12,36 
4 48,8 77,4 4,26 1133 62,7 19,67 
8 52,1 4,16 1250 68,3 23,56 

18 51,4 4,14 1218 68,2 25,00 
22 50,1 4,14 1182 69,0 23,76 
28 49,3 4,18 1295 64,1 26,00 
41 49,7 4,25 1253 67,5 17,45 
48 50,3 4,27 1197 67,5 20,72 
55 49,7 4,32 1293 68,6 23,36 
67 49,3 77,4 4,37 1375 70,0 22,16 
76 48,6 4,42 1278 68,5 22,40 
83 47,6 4,43 1332 69,6 22,68 
89 48,3 4,46 1435 70,2 21,92 
97 47,0 4,46 1405 71,7 21,72 

104 46,9 4,49 1448 73,4 21,92 
111 46,1 78,2 4,53 1438 71,7 20,80 
118 45,6 4,58 1502 72,8 21,28 
124 44,6 4,56 1411 70,0 21,72 
132 43,4 4,56 1421 71,1 21,28 
139 43,6 77,5 4,61 1180 68,9 20,64 
146 44,8 4,62 1453 72,2 21,52 

. 153 40,8 4,69 1504 70,0 18,32 
160 40,9 4,92 1447 69,6 19,00 
167 39,4 5,00 1364 70,7 18,32 
174 38,4 5,15 1414 68,4 
188 37,3 73,3 5,35 1478 71,7 
210 34,5 73,1 5,27 1593 68,3 
222 33,3 74,2 5,02 1592 74,5 BS 7 

231 5,01 1709 g/1 
368 60,5 43,5 
424 4,96 1864 
434 4,81 1850 
435 4,86 1783 
438 4,47 2440 
460 4,81 3200 
461 26,0 
463 5,24 
466 5,02 
473 4,8 
491 4,82 
494 4,85 1710 
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Tabeli B3.2 Uppmätta lakvattenhalter av kväve, fosfor, järn, koppar, bly och 
kadmium under försök Rl . 

Försökstid Ntot Ptot Fe Cu Pb Cd 
[dygn] [mg/1] [mg/1] [mg/I] [ng/ii [Hg/1] [Hg/11 

0 254,5 237,7 74,6 442 690 575 
4 
8 

339,2 
359,6 

361,5 
401,7 

93,4 
93,4 

18 1079,5 392,8 162,2 1748 2164 383 
22 1115,5 418,1 171,9 
28 1195,5 428,5 197,8 
41 1147,7 410,7 210,8 
48 1172,0 442,0 236,7 2516 2070 128 
55 1059,9 442,0 246,4 
67 1267,7 433,0 256,1 1775 389 
76 447,1 261,6 
83 1391,2 450,1 316,3 575 383 
89 469,7 304,2 
97 1411,7 459,2 304,2 

104 445,6 310,3 
111 1441,5 422,9 295,1 316 153 
118 424,4 316,3 
124 1479,2 403,3 337,6 405 135 
132 407,8 346,7 
139 1513,8 383,6 328,5 652 340 
146 345,9 248,1 
153 1473,0 342,8 289,4 
160 241,6 136,9 
167 1646,3 318,7 254,5 
188 1654,4 274,9 242,1 84 17 
222 267,3 218,6 
368 217,0 186,0 

Tabell B3.3 Uppmätta gashalter under försök Rl [vol-%]. 

Tid CH 4 c o 2 0 2 H 2 N 2 

[Dygn] 
25 0,0 49,0 1,0 0,0 49 
76 0,0 41,1 3,0 0,1 55 
91 0,0 6,4 18,9 1,3 72 
99 0,0 37,1 6,2 0,0 56 

176 0,0 45,0 2,1 0,0 52 
179 0,0 46,8 1,9 5,2 45 
182 0,0 47,1 1,7 7.7 42 
207 0,0 41,9 2,6 3,1 51 
277 0,0 37,8 1,6 0,0 59 
321 0,0 17,0 13,6 0,0 80 
337 0,0 36,5 2,3 0,6 48 
442 0,0 20,9 3,0 0,0 76 
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Tabell B3.4 Uppmätta lakvattenhalter av TS, VS, Konduktivitet, pH, COD, TOC och 
BOD7 under försök R2. 

Försökstid TS VS PH Konduktivitet COD TOC 
[dygn] [g/kg] [% av TS] H [mS/m] [g/1] fe/1] 

4 6,4 73,3 8,70 573 3,6 1 ,01 
8 6,0 8,38 451 3,8 1 ,53 

1 8 6,3 8,44 520 3,6 1 ,31 
22 7,6 7,21 603 4,7 1 ,45 
28 10,3 7,21 767 8,2 3,29 
4 1 14,2 5,98 975 13,2 4,67 
48 16,7 64,9 5,67 1 039 17,1 7,24 

55 17,7 5,57 1 148 19,3 8,39 
67 18,7 5,49 1229 22,6 6,56 
76 19,1 5,42 1204 24,2 6,28 
83 18,5 5,45 1237 22,8 6,40 

89 19,0 5,48 1267 23,4 5,88 
97 18,4 5,51 1290 23,1 5,52 

1 04 19,6 5,57 1 325 22,6 5,68 

1 1 1 18,7 68,8 5,77 1 348 22,5 5,88 

1 1 8 18,2 5,71 1412 22,4 5,80 

1 24 17,5 5,88 1298 22,3 5,52 

1 32 16,4 5,75 1415 22,0 4,24 

1 39 15,4 7,3 1220 16,8 4,48 

1 46 13,8 7,23 1225 12,6 3,52 

153 12,6 7,48 1 1 93 9,4 2,14 

1 60 1 1 ,7 7,58 1218 7,2 1 ,76 
1 67 11,0 7,55 1133 7,1 2,24 

1 74 1 1 ,0 7,55 1 1 36 6,5 

1 88 11,1 53,6 7,52 1 1 90 6,6 
202 10,8 60,6 7,57 1 157 6,0 
222 9,3 60,3 7,80 1 157 4,8 BS7 
231 7,70 1225 g/i 
368 3,1 0,50 
424 8,05 1005 
431 7,7 1041 
434 7,53 856 
438 7,07 1240 
460 7,52 1 1 00 
461 5,9 
463 7,66 
466 7,46 
473 7,14 
491 7,02 
494 7,09 870 
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Tabell B3.5 Uppmätta lakvattenhalter av kväve, fosfor, järn, koppar, bly och 
kadmium under försök R2. 

Försökstid Ntot Ptot Fe Cu Pb Cd 
[dygn] [mg/1] [mg/1] [mg/1] [ug/1] [ug/1] [Hg/1] 

4 161,2 15,7 1,9 3606 2254 178 
8 14,1 1,2 

18 103,8 13,9 1,3 380 108 
22 26,8 3,5 
28 122,7 43,8 8,8 200 90 
41 74,3 16,9 
48 279,8 108,0 25,8 180 98 
55 122,1 26,7 
67 335,2 136,3 35,1 715 97 77 
76 133,3 36,8 
83 420,9 140,4 34,0 46 27 
89 129,9 35,3 
97 445,6 128,4 28,1 411 274 

104 132,9 33,2 
111 497,9 124,6 25,7 1727 288 
118 121,6 17,0 
124 519,1 103,4 23,2 
132 198,6 87,4 
139 641,7 54,3 10,7 165 115 
146 35,5 5,3 
153 628,6 25,6 4,1 199 123 
160 22,6 3,7 
167 658,9 22,6 2,4 230 72 
188 672,8 23,9 1,3 251 216 
222 21,1 2,8 
368 10,9 2,4 

Tabell B3.6 Uppmätta gashalter under försök R2 [vol-%]. 

Tid 
[Dygn] 

CH 4 CC-2 o 2 H 2 N 2 

0 0,0 8 10,8 0,0 80 
19 0,0 3,2 16,0 0,0 80 
91 5,3 10,7 16,9 0,0 66 

111 43,6 44,8 0,6 0,0 10 
112 45,1 44,6 1,1 0,0 8 
119 45,2 43,9 2,0 0,0 8 
123 44,6 41,7 1,6 0,0 11 
126 44,4 40,4 2,4 0,0 12 
134 50,0 41,1 0,7 0,0 7 
144 51,2 39,0 1,7 0,0 7 
160 55,2 33,4 1,4 0,0 9 
183 58,9 32,9 1,2 0,0 6 
186 38,9 22,5 9,4 0,0 28 
190 56,6 30,0 3.6 0,0 9 
196 54,5 29,5 2,7 0,0 12 
207 52,8 28,9 1,8 0,0 15 
208 37,1 25,6 2,7 0,0 34 
232 41,6 30,5 1,0 0,0 26 
253 51,5 35,1 0,8 0,0 12 
321 43,0 37,1 2,5 0,0 16 
442 0,1 7,7 14,9 0,0 76 
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Tvåstegs anaerob nedbrytning - alternativ behandlingsteknik för upplagt hushållsayfall 

Sida 229 

Tabell B3.7 Uppmätta lakvattenhalter av TS, VS, Konduktivitet, pH, COD, TOC och 
BOD7 under försök R3. 

Försökstid TS VS pH Konduktivitet COD TOC 
[dygn] [g/kg] [% av TS] [-] [mS/m] fe/1] [g/1] 

0 40,4 4,59 1203 47,7 16,02 
4 45,5 74,5 4,59 1271 54,3 22,14 
8 47,3 4,5 1338 58,0 24,58 

18 46,2 4,45 1320 57,1 24,18 
22 43,2 4,51 1269 51,7 23,36 
28 43,6 4,55 1366 54,4 23,56 
41 44,4 4,62 1337 55,5 24,58 
48 44,8 4,65 1302 56,0 21,94 
55 41,6 4,86 1402 57,1 22,14 
67 32,1 71,6 5,67 1447 54,9 12,12 
76 32,4 5,15 1515 53,9 15,08 
83 30,2 5,01 1616 54,4 14,12 
89 32,1 5,01 1638 59,8 13,96 
97 30,6 4,95 1719 57,9 16,00 

104 30,8 4,98 1745 56,3 15,52 
111 31,5 5,02 1774 47,7 14,12 
118 30,2 5,01 1846 57,3 15,52 
124 28,4 5,04 1740 73,4 15,28 
132 26,0 6,32 1280 34,2 8,92 
139 27,8 4,98 1282 56,3 15,20 
146 29,6 4,93 1801 58,4 14,04 
153 26,6 4,94 1493 53,8 15,52 
160 29,8 5,07 1760 57,1 14,60 
167 30,0 5,05 1688 58,2 16,56 
174 29,7 5,05 1683 57,7 
188 33,9 73,3 5,04 1733 55,4 
202 34,2 74,0 5,02 1709 58,8 
222 33,1 74,5 5,03 1796 58,8 BS7 

231 5,07 1886 
368 50,4 35,70 
424 4,92 1803 
434 4,74 1862 
435 4,77 1860 
438 4,4 2360 
460 4,75 3200 
461 29,0 
463 5,2 
466 4,97 
473 4,76 
491 4,76 
494 4,71 1645 
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Tvåstegs anaerob nedbrytning - alternativ behandlingsteknik för upplagt hushållsavfall 

Sida 230 

Tabell B3.8 Uppmätta lakvattenhalter av kväve, fosfor, järn, koppar, bly och 
kadmium under försök R3. 

Försökstid Ntot Ptot Fe Cu Pb Cd 
[dygn] [mg/1] [mg/1] [mg/1] [ug/1] [Ug/1] [ug/11 

0 333,1 61,5 
4 918,0 370,4 78,0 205 129 77 
8 371 ,9 92,5 

1 8 1236,0 394,7 120,3 459 159 
22 391,7 124,6 
28 1270,3 405,1 128,3 349 1 1 3 
4 1 417,0 135,6 
48 1374,9 411,1 138,7 
55 382,8 141,7 
67 1126,2 233,8 46,4 1 853 232 
83 930,4 290,0 93,7 1 472 252 288 
97 936,9 280,9 99,8 933 202 

1 1 1 1537,4 274,1 100,1 
124 1548,4 277,9 74,4 282 1 03 
139 1616,0 280,9 66,1 377 126 154 
1 53 1597,1 283,9 64,2 606 428 
167 1620,7 282,5 64,8 121 126 
188 1691,4 295,3 77,9 682 1 42 
222 267,3 60,4 
368 1 96,0 2,8 

Tabell B3.9 Uppmätta gashalter under försök R3 [vol-%]. 

Tid 
[Dygn] 

CH4 c o 2 0 2 H 2 N 2 

-1 0,0 36,2 2,2 0,0 61 
1 0,0 33,1 4,9 0,0 61 
1 0,0 34,7 4,9 0.0 59 

21 0,0 40,7 3,1 0,0 55 
25 0,0 45,2 1,3 0,0 52 
43 0,0 47,6 0,8 0.0 51 
46 0,0 47,2 0,8 0,0 51 
49 0,0 37,2 5,2 0,7 56 
50 0,0 39,9 3,5 1,4 54 

321 0,0 22,3 2,8 0,0 74 
442 0,0 12,2 3,0 0,0 84 
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Tvåstegs anaerob nedbrytning - alternativ behandlingsteknik för upplagt hushållsayfall 

Sida 231 

Tabell B3.10 Uppmätta lakvattenhalter av TS, VS, Konduktivitet, pH, COD, TOC 
och BOD7 under försök R4. 

Försöks tid TS VS pH Konduktivitet ODD TOC 
[dygn] [g/kg] [%avTS] [-] [mS/m] [g/1] fe/1] 

4 4,9 59,2 8,66 399 2,9 1,70 
8 4,0 8,91 358 2,4 1,24 

18 6,8 66,7 8,75 538 4,2 1,78 
22 8,1 7,23 630 5,7 1,94 
28 12,5 6,50 884 10,3 3,78 
41 17,2 5,59 1098 16,8 5,73 
48 19,3 5,46 1072 21,2 5,49 
55 19,7 5,48 1218 22,8 6,38 
67 22,6 68,4 5,26 1364 28,8 7,32 
76 23,9 5,19 1364 30,5 8,34 
83 23,4 5,15 1408 31,0 8,24 
89 24,0 5,22 1408 32,6 7,76 
97 23,5 5,07 1473 31,6 7,88 

104 24,5 5,05 1504 33,3 9,36 
111 23,9 5,05 1520 34,2 9,50 
118 23,6 5,05 1634 34,5 9,04 
124 22,8 5,05 1503 35,1 8,92 
132 4,98 1545 
139 24,3 4,97 1487 36,4 9,94 
146 24,3 4,95 1530 36,2 10,76 
153 23,8 4,93 1598 37,8 11,20 
160 25,0 5,08 1568 37,3 11,08 
167 24,6 5,05 1473 37,3 10,76 
174 24,7 5,07 1442 37,3 
188 26,3 67,4 5,08 1522 51,8 
202 25,9 69,9 5,02 1480 40,0 
222 25,3 69,4 5,03 1538 39,8 BS 7 

231 5,10 1635 g/i 
368 5,3 1,28 
424 7,32 1258 
431 7,32 1260 
434 7,62 1214 
435 7,31 1212 
438 7,13 1780 
460 7,27 1350 
461 8,3 
463 7,5 
466 7,71 
473 7,22 
491 7,16 

494 7,08 1103 
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Tvåstegs anaerob nedbrytning - alternativ behandlingsteknik för upplagt hushållsayfall 

Sida 232 

Tabell B3.11 Uppmätta lakvattenhalter av kväve, fosfor, järn, koppar, bly och 

kadmium under försök R4. 

Försökstid Ntot Ptot Fe Cu Pb Cd 
[dygn] [mg/1] [mg/1] [mg/1] [Ug/11 [rø/11 [ug/1] 

4 53,2 15,4 1,0 607 119 102 
8 7,2 0,8 

18 86,9 9,5 1,0 
22 22,0 
28 167,4 46,5 
41 81,0 0,2 
48 321,5 93,2 
55 101,9 0,4 
67 105,3 0,9 1353 290 
76 116,9 1,0 
83 508,1 158,6 9,4 122 77 
97 524,6 146,5 9,5 215 115 

111 574,9 166,5 10,1 471 288 
124 601,6 159,8 10,4 107 76 91 
139 656,6 169,2 10,1 375 145 154 

153 646,0 177,5 10,6 
167 660,6 184,3 10,5 299 154 154 

188 685,7 193,3 12,8 163 92 

222 188,8 14,8 
368 31,0 9,3 

Tabell B3.12 Uppmätta gashalter under försök R4 [vol-%]. 

Tid 
[Dygn] 

CH4 c o 2 0 2 
H 2 N 2 

0 0,0 7 12,7 0,0 80 
19 0,0 2,0 18,3 0,0 79 

190 24,1 29,3 1,8 0,0 44 
204 13,7 19,5 9,8 0,0 56 
322 53,8 31,8 2,8 0,0 11 
402 24,4 28,9 2,8 0,0 43 
433 20,6 29,5 2,9 0,0 46 
435 22,5 27,1 2.8 0,0 47 
435 10,3 25,6 3,2 0,0 60 
440 10,6 25,5 2,5 0,0 60 
442 12,7 25,5 1,5 0,0 59 
447 14,7 26,3 1,8 0,0 56 
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Tvåstegs anaerob nedbrytning - alternativ behandlingsteknik ßr upplagt hushållsavfall 

Sida 233 

Bilaga 4. Mätresultat från fältförsök. Lakvattenanalyser: pH, 
temperatur, elektrisk konduktivitet, TS och VS. 

Tabell B4.1 Uppmätta värden för pH, temperatur och elektrisk konduktivitet i 

lakvattenprover från lakcellen vid S. Sunderbyns avfallsupplag. 

Tid pH Temperatur Konduktivitet 
[datum] [-] t ° a [mS/m] 
89-04-21 4,84 10,00 421 
89-04-27 5,09 8,00 534 
89-05-09 5,22 8,00 639 
89-05-16 5,2 8,00 644 
89-05-24 5,35 8,00 737 
89-05-30 5,46 8,00 759 
89-06-06 5,58 8,00 828 
89-06-16 5,5 8,00 739 
89-06-20 5,5 9,00 588 
89-06-27 5,5 9,00 895 
89-07-04 5,4 10,00 721 
89-07-11 5,55 12,00 596 
89-07-18 5,4 10,00 714 
89-07-25 5,4 11,00 758 
89-08-01 5,5 11,00 745 
89-08-07 5,4 11,00 1006 
89-08-14 5,4 13,00 789 
89-08-21 5,5 12,00 758 
89-08-30 5,47 11,00 827 
89-09-05 5,47 14,00 909 
89-09-14 5,39 11,00 1022 
89-09-19 5,5 13,00 1064 
89-09-26 5,26 12,00 999 
89-09-28 5,37 12,00 795 
89-10-04 5,47 11,00 1031 
89-10-10 5,41 11,00 1036 
89-10-18 5,45 14,00 1039 
89-10-24 5,44 18,00 1013 
89-10-31 5,51 21,00 904 
89-11-07 5,55 21,00 922 
89-11-14 5,47 17,00 774 
89-11-21 5,56 20,00 913 
89-11-29 5,5 20,00 1274 
89-12-08 5,48 19,00 984 
89-12-14 5,6 29,00 1014 
89-12-20 5,62 16,00 1088 
89-12-27 5,52 27,00 1016 
90-01-02 5,63 27,00 995 
90-01-10 5,61 26,00 1078 
90-01-15 5,79 26,00 1196 
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Tvåstegs anaerob nedbrytning - alternativ behandlingsteknik för upplagt hushållsayfall 

Sida 234 

Tabell B4.1 Fortsättning 
90-01-23 5,6 26,50 1031 
90-01-29 5,5 27,00 1125 
90-02-07 5,56 24,00 1001 
90-02-13 5,56 22,00 1067 
90-02-20 5,56 25,00 991 
90-02-27 5,65 25,00 1127 
90-03-06 5,6 27,00 1135 
90-03-12 5,62 26,00 1170 
90-03-19 5,55 27,00 1211 
90-03-28 5,6 12,00 1229 
90-04-03 5,5 11,00 1272 
90-04-10 5,55 11,50 1216 
90-04-17 5,56 11,00 1245 
90-04-23 5,34 11,00 1257 
90-04-30 5,48 10,50 1168 
90-05-09 5,54 12,00 1076 
90-05-16 5,55 12,00 946 
90-05-23 5,51 13,00 1060 
90-05-28 5,5 16,00 1063 
90-06-06 5,66 14,00 1133 
90-06-19 5,57 16,50 1041 
90-06-25 5,62 15,00 1099 
90-07-04 5,7 14,20 1134 
90-07-10 5,7 15,00 1212 
90-07-18 5,63 14,00 1359 
90-07-23 15,00 1362 
90-08-03 5,35 15,00 1382 
90-08-08 5,62 14,00 1438 
90-08-17 5,64 17,00 1387 
91-01-21 5,6 18,00 1586 
91-01-28 5,6 17,00 1653 
91-02-19 5,46 12 1591 
91-02-20 5,48 12 1619 
91-02-22 5,51 14 1609 
91-02-25 5,64 12 1618 
91-02-27 5,61 15 1590 
91-03-14 5,51 12 1550 
91-03-18 5,54 11 1865 
91-03-21 5,56 18 1657 
91-04-12 5,58 16 1540 
91-04-18 5,51 13 1139 
91-04-30 5,61 15 1339 
91-05-10 5,52 17 1412 
91-05-14 5,58 18 1473 
91-05-17 5,53 18 1416 
91-05-23 5,59 15 1598 
91-06-10 5,54 18 1385 
91-06-19 5,5 12 1317 
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Tvåstegs anaerob nedbrytning - alternativ behandlingsteknik för upplagt hushållsavfall 

Sida 235 

Tabell B4.1 Fortsättning. 
91-06-26 5,57 14 1223 
91-07-02 5,62 13,2 1258 
91-07-11 5,56 19 1353 
91-07-16 5,57 16 1034 
91-07-23 5,58 15 1103 
91-07-30 5,61 15 1228 
91-08-13 5,57 14 1363 
91-08-19 5,54 14,5 1343 
91-08-27 5,59 12,5 1309 
91-09-06 5,6 10,9 1310 
91-09-10 5,56 11,5 1290 
91-09-17 5,6 10,5 1313 
91-09-24 5,56 10,5 1284 
91-10-03 5,57 10,5 1289 
91-10-09 5,58 9 1276 
91-10-16 5,56 8,8 1187 
91-10-23 5,61 6,5 1117 
91-11-06 5,6 9,5 1114 
91-11-13 5,45 7,9 1016 
91-11-19 5,55 8 1066 
91-11-29 5,55 9 1100 

Tabell B4.2 Uppmätta värden för pH och elektrisk konduktivitet i lakvattenprover 
från bottenlysimeter L l vid S. Sunderbyns avfallsupplag. 

Tid pH Konduktivitet Tid pH Konduktivitet 
[datum] [-] [mS/m] [datum] [-] [mS/m] 
88-12-22 5,70 101 90-01-29 5,80 213 
89-03-15 6,26 607 90-02-13 6,03 206 
89-03-28 5,20 664 90-02-20 6,21 233 
89-04-14 5,80 681 90-02-27 5,93 227 
89-04-19 5,30 90-03-06 5,60 224 
89-05-09 6,00 166 90-03-12 5,67 187 
89-06-06 6,14 133 90-05-16 5,65 649 
89-06-16 5,60 137 90-05-23 5,45 866 
89-06-20 5,80 119 90-06-06 5,51 1015 
89-07-04 5,50 127 90-06-19 5,65 1013 
89-07-18 6,30 135 90-06-25 5,76 1125 
89-08-14 6,12 172 90-07-04 5,80 1220 
89-08-30 5,97 185 90-07-18 5,78 1548 
89-09-05 6,17 184 90-08-03 5,59 1491 
89-09-14 5,88 175 90-08-08 5,89 1495 
89-09-26 5,87 305 90-08-17 5,80 1686 
89-10-10 5,75 207 90-12-10 5,82 1809 
89-10-31 5,86 196 91-02-20 5,78 2163 
89-11-07 5,82 229 91-04-12 5,83 2136 
89-11-21 5,82 211 91-06-26 5,67 2119 
89-11-29 5,63 168 91-07-11 5,75 2012 
89-12-23 5,85 238 91-09-10 5,71 1673 
90-01-15 5,90 218 91-10-23 5,80 1383 
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Tvåstegs anaerob nedbrytning - alternativ behandlingsteknik för upplagt hushållsavfall 

Sida 236 

Tabell B4.3 Uppmätta värden för pH och elektrisk konduktivitet i lakvattenprover 
från bottenlysimeter L2-5 vid S. Sunderbyns avfallsupplag. 

L2 L3 L4 L5 
Tid pH Kond Tid pH Kond Tid PH Kond Tid pH Kond 

[Datum] H fmS/ml [Datuml r-i [mS/m] [Datuml [-1 fmS/ml [Datuml H [mS/ml 
88-12-22 6,12 113 89-03-15 6,17 554 89-03-15 6,21 558 89-03-15 6,49 759 
89-03-15 6,35 597 89-03-28 5,02 643 89-03-30 5,11 614 89-03-28 5,02 762 
89-03-30 5,32 656 89-04-14 5,8 649 89-04-14 5,00 657 89-04-14 5,28 774 
89-04-14 5,7 690 89-04-27 6,01 111 89-04-27 5,89 108 89-04-19 5,3 
89-04-27 6,1 160 89-05-19 5,77 113 89-05-19 5,79 111 90-02-20 5,82 283 
89-05-16 6,15 157 89-06-16 5,8 145 89-06-16 5,70 120 90-03-19 5,42 315 
89-06-16 6 161 89-07-11 5,95 93 89-07-11 5,78 128 90-04-17 5,78 306 
89-07-11 5,65 185 89-08-07 6,05 188 89-08-07 6,05 154 90-05-16 5,62 304 
89-08-07 5,9 248 89-09-05 5,89 201 89-09-05 6,14 158 90-06-25 5,4 295 
89-09-05 5,8 232 89-10-04 5,61 186 89-11-29 5,67 159 
89-10-04 5,61 264 89-11-29 5,44 201 89-12-27 6,27 151 
89-10-31 5,76 272 89-12-27 5,98 219 90-02-20 6,03 188 
89-11-21 5,85 285 90-04-17 6,18 211 90-03-19 5,58 204 
89-11-29 5,78 206 90-05-16 5,9 206 90-04-17 5,65 242 
89-12-27 5,81 275 90-06-25 5,91 371 90-05-16 5,60 190 
90-02-20 5,79 284 90-07-10 5,8 242 90-06-25 5,60 268 
90-03-19 5,85 288 90-08-08 5,61 274 90-07-10 5,70 259 
90-04-17 6,13 295 90-12-10 5,69 323 90-08-08 6,05 283 
91-04-12 5,8 489 91-04-12 5,86 446 90-12-10 5,79 298 
91-06-26 5,59 1720 91-06-26 5,55 1301 91-04-12 5,59 239 
91-07-11 5,56 1798 91-07-11 5,56 566 91-06-26 5,50 1833 
91-09-10 5,5 1946 91-09-10 5,7 693 91-09-10 6,14 1998 
91-10-23 5,6 1735 91-10-23 6,16 1786 
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Tvåstegs anaerob nedbrytning - alternativ behandlingsteknik för upplagt hushållsayfall 

Sida 237 

Tabell B4.4 Uppmätta värden för pH, temperatur och elektrisk konduktivitet i 

lakvattenprover från rötcellen vid S. Sunderbyns avfallsupplag. 

Tid pH Temperatur Konduktivitet 
[datum] [-1 r°c] [mS/m] 
89-06-06 5,07 12 597 
89-06-20 5,2 14 650 
89-06-27 5,3 14 646 
89-10-10 6,3 12 704 
89-10-18 6,61 14 749 
89-10-24 6,57 17,5 730 
89-10-31 6,88 20 713 
89-11-07 7,09 27 623 
89-11-14 7,13 31,5 720 
89-11-21 6,94 32 726 
89-11-29 6,94 31 839 
89-12-08 6,83 13 772 
89-12-14 7 12 776 
89-12-20 6,9 11 820 
89-12-27 6,88 23 726 
90-01-02 7 24 681 
90-01-10 7,1 22 688 
90-01-15 7,11 25 740 
90-01-23 6,8 24 910 
90-01-29 7,05 31 886 
90-02-07 7,6 34 725 
90-02-13 7,34 27 815 
90-02-20 7,18 30 732 
90-02-27 7,5 36 792 
90-03-06 7,2 25 860 
90-03-12 7,06 26 916 
90-03-19 7,28 24 877 
90-03-28 7,35 23 971 
90-04-03 7,2 21 952 
90-04-10 7,27 29 903 
90-04-17 7,53 29 892 
90-04-23 7,09 23 912 
90-04-30 7,14 23 965 
90-05-09 7,17 24 949 
90-05-16 7,4 20 502 
90-05-23 6,59 17 103 
90-05-28 6,45 17 121 
90-06-06 6,61 18,5 145 
90-06-19 6,53 19,5 175 
90-06-25 6,61 21 185 
90-07-04 6,5 21 190 
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Tvåstegs anaerob nedbrytning - alternativ behandlingsteknik för upplagt hushållsayfall 

Sida 238 

Tabell B4.4 Fortsättning. 
90-07-10 6,65 24 200 
90-07-18 6,69 23 213 
90-07-23 6,46 23 217 
90-08-03 6,4 25 211 
90-08-08 6,56 21 220 
90-08-17 6,77 25 219 
90-11-27 6,74 19 358 
90-11-28 6,71 20,6 359 
90-11-29 6,52 21 363 
90-11-30 6,55 20 373 
90-12-01 6,56 19 373 
90-12-02 6,6 22 372 
90-12-03 6,62 23 370 
90-12-05 6,63 24 371 
90-12-07 6,66 24 372 
90-12-09 6,66 22 376 
90-12-10 6,65 22 365 
90-12-11 6,32 22 738 
90-12-12 6,35 24 739 
90-12-13 6,31 25 749 
90-12-14 6,17 28 736 
90-12-15 6,11 27 741 
90-12-16 6,19 27 723 
90-12-18 6,5 27,5 745 
90-12-19 6,58 28 751 
90-12-22 6,96 29 746 
90-12-26 7,26 28 748 
91-01-05 7,32 29 714 
91-01-10 7,3 30 697 
91-01-14 7,09 25 713 
91-01-21 6,7 20 500 
91-01-21 6,16 18,5 926 
91-01-21 6,54 19,5 645 
91-01-21 6,57 19,5 642 
91-01-22 6,57 20 634 
91-01-23 6,6 20 645 
91-01-24 6,66 21 638 
91-01-25 6,77 21 639 
91-01-28 6,92 19 650 
91-01-29 6,96 19 655 
91-01-30 6,94 20 649 
91-02-04 6,91 21 647 
91-02-06 6,88 21 645 
91-02-13 6,83 21 638 
91-02-19 6,83 20 659 
91-02-20 6,8 21 646 
91-02-22 6,78 21 654 
91-02-25 6,87 15 655 
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Tabell B4.4 Fortsättning.  
91-02-26 6,83 13 659 
91-02-27 6,94 12 664 
91-02-28 6,84 13 656 
91-03-03 6,91 11 672 
91-03-05 6,89 11 667 
91-03-08 6,89 10 663 
91-03-11 6,92 11 660 
91-03-14 6,88 9 675 
91-03-18 6,95 9 670 
91-03-21 6,97 9,5 660 
91-04-12 7,05 10,5 1158 
91-04-18 7,32 13 1201 
91-04-25 7,25 10 1179 
91-04-30 7,3 10 1198 
91-05-06 7,14 11 1317 
91-05-10 7,22 12 1272 
91-05-14 7,28 12 1257 
91-05-17 7,29 12 1253 
91-05-23 7,22 12 1325 
91-06-03 6,84 13 1452 
91-06-10 6,53 12 1483 
91-06-19 6,53 13 1468 
91-06-26 6,41 13 1462 
91-07-02 6,7 13 1439 
91-07-11 6,9 19 1374 
91-07-16 6,95 16 1211 
91-07-23 6,93 13 1267 
91-07-30 7 15 1246 
91-08-13 7,34 14 1280 
91-08-19 7 15 1293 
91-08-27 6,7 15 1332 
91-09-06 7 14 1336 
91-09-10 7,01 13,1 1330 
91-09-17 6,86 12,2 1350 
91-09-24 6,81 12,5 1353 
91-10-03 6,81 12,2 1363 
91-10-09 6,83 11 1349 
91-10-16 6,6 10,8 1353 
91-10-23 6,7 9,5 1317 
91-11-06 6,55 9,5 1274 
91-11-13 6,5 9 1306 
91-11-29 6,5 8 1228 
91-12-17 5,9 6,5 1147 
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Tabell B4.5 Uppmätta halter av TS och VS i lakvattenprover från lakcellen vid S. 
Sunderbyns avfallsupplag (medelvärden från dubbelprover). 

Tid TS VS Tid TS VS Tid TS VS 
[datum] [g/1] [g/1] [datum] [g/1] [g/I] [datum] [S/1] [g/I] 
89-04-19 6 4 90-03-19 19,90 13,86 91-05-17 21,30 15,40 
89-04-21 6,42 4,43 90-03-28 18,90 12,44 91-05-23 23,50 17,29 
89-04-27 8,26 5,64 90-04-03 20,90 14,60 91-06-03 19,70 13,98 
89-05-09 8,91 5,90 90-04-10 21,75 15,51 91-06-10 20,20 14,50 
89-05-16 9,05 5,86 90-04-17 22,50 16,14 91-06-19 19,10 13,99 
89-05-24 8,96 5,67 90-04-23 20,65 14,90 91-06-26 18,00 13,34 
89-05-30 9,89 6,49 90-04-30 17,05 12,39 91-07-02 18,60 13,30 
89-06-06 10,39 6,89 90-05-09 18,55 12,84 91-07-11 21,10 15,14 
89-06-16 8,68 6,08 90-05-16 17,10 12,48 91-07-16 19,30 14,42 
89-06-20 7,20 4,94 90-05-23 20,15 14,53 91-07-23 18,90 13,70 
89-06-27 10,70 7,27 90-05-28 20,45 14,93 91-08-13 24,80 18,20 
89-07-04 9,45 6,38 90-06-06 20,85 14,87 91-08-19 24,50 17,97 
89-07-11 8,60 5,86 90-06-19 19,70 13,74 91-08-27 21,60 15,48 
89-07-18 9,15 6,37 90-06-25 21,60 16,10 91-09-06 18,50 12,91 
89-07-25 9,45 6,46 90-07-04 20,10 14,36 91-09-10 19,50 12,52 
89-08-07 10,05 7,22 90-07-10 22,10 16,16 91-09-17 19,30 13,35 
89-08-14 11,10 8,00 90-07-18 21,50 15,97 91-09-24 21,50 14,18 
89-08-21 9,60 6,86 90-07-23 21,95 15,99 91-10-03 20,10 14,14 
89-08-30 11,10 8,01 90-08-03 22,60 16,35 91-10-09 22,60 16,03 
89-09-05 12,65 9,23 90-08-06 23,95 17,65 91-10-16 21,40 14,73 
89-09-14 14,45 10,23 90-08-17 23,75 17,94 91-10-23 20,20 14,35 
89-09-19 15,25 10,89 90-10-03 21,95 15,83 91-11-06 21,20 15,47 
89-09-28 11,45 8,85 90-10-23 21,70 15,97 91-11-13 19,30 14,29 
89-10-10 15,40 10,86 90-11-08 23,25 17,15 91-11-19 19,20 13,87 
89-10-18 15,30 11,50 90-11-19 25,25 18,68 
89-10-24 15,55 11,44 90-11-27 24,60 18,17 
89-10-31 15,50 11,63 90-12-10 24,65 17,51 
89-11-14 13,10 9,92 91-01-14 22,60 16,09 
89-11-21 14,70 10,73 91-01-21 25,10 18,16 
89-12-08 17,30 12,59 91-01-25 24,60 17,49 
89-12-14 16,45 11,79 91-01-28 25,70 18,78 
89-12-20 18,50 13,61 91-02-19 25,20 17,99 
89-12-27 17,75 13,11 91-02-20 25,00 18,19 
90-01-02 18,65 13,25 91-02-22 24,90 18,21 
90-01-10 18,80 13,03 91-02-25 25,70 18,74 
90-01-15 20,10 14,18 91-02-27 24,50 17,49 
90-01-23 18,10 13,29 91-03-14 26,90 19,60 
90-01-30 19,20 13,74 91-03-21 26,90 19,94 
90-02-07 17,45 13,01 91-04-12 21,30 15,77 
90-02-13 17,90 13,16 91-04-18 17,30 13,10 
90-02-20 19,05 13,88 91-04-25 19,60 14,67 
90-02-27 20,55 15,09 91-04-30 18,90 13,56 
90-03-06 21,30 15,51 91-05-10 22,30 17,11 
90-03-13 22,00 16,07 91-05-14 21,40 17,00 
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Tabell B4.6 Uppmätta halter av TS och VS i lakvattenprover från bottenlysimetrar 
vid S. Sunderbyns avfallsupplag (medelvärden från dubbelprover). 

Tid Lysimeter TS VS 
[datum] [-] [g/I] [g/1] 
90-11-01 1 31 22 
91-04-12 1 37 27 
91-07-11 1 34 24 
91-09-10 1 28 18 
91-10-23 1 30 21 
91-07-11 2 39 28 
91-09-10 2 50 35 
91-10-23 2 54 38 
91-09-10 4 43 28 
91-10-23 4 45 30 

Tabell B4.7 Uppmätta halter av TS och VS i lakvattenprover från rötcellen vid S. 

Sunderbyns avfallsupplag (medelvärden från dubbelprover). 

Tid TS VS Tid TS VS Tid TS VS Tid TS VS 
[datum] [g/1] [g/1] [datum] [g/1] [g/1] [datum] [g/1] [g/1] [datum] [g/I] [g/1] 
89-06-06 8,30 5,82 90-07-23 1,45 0,90 91-01-05 5,20 3,92 91-05-23 9,80 6,75 
89-06-20 8,90 6,46 90-08-03 2,00 1,37 91-01-10 5,40 3,66 91-06-03 14,00 9,46 
89-06-27 8,90 6,51 90-08-06 1,75 1,21 91-01-14 3,05 1,83 91-06-10 16,20 10,78 
89-10-10 8,30 6,21 90-08-17 2,40 1,63 91-01-21 3,85 2,82 91-06-19 17,10 11,61 
89-10-18 10,55 8,44 90-10-03 2,10 1,38 91-01-21 11,80 8,55 91-06-26 18,50 13,47 
89-10-24 8,25 6,22 90-10-23 1,30 0,89 91-01-21 5,15 3,23 91-07-02 18,40 12,47 
89-11-21 8,60 6,61 90-10-24 3,85 2,89 91-01-21 4,95 3,14 91-07-11 15,10 10,49 
89-11-29 7,25 4,93 90-10-27 3,40 2,61 91-01-22 5,30 3,58 91-07-16 13,70 9,12 
89-12-08 8,00 5,64 90-11-01 2,10 1,38 91-01-23 5,00 3,30 91-07-23 15,10 10,56 
89-12-14 7,65 5,10 90-11-08 3,20 2,44 91-01-24 4,75 3,30 91-08-13 9,60 6,60 
89-12-20 6,55 4,63 90-11-19 2,00 1,28 91-01-25 5,45 3,88 91-08-19 9,50 6,62 
89- 12-27 7,55 5,60 90-11-27 2,90 2,23 91-01-28 3,40 2,36 91-08-27 9,10 5,88 
90- 01-02 8,00 6,14 90-11-27 1,95 1,48 91-01-29 3,75 2,54 91-09-06 11,90 6,53 
90-01-10 6,10 3,42 90-11-27 2,70 1,98 91-01-30 4,30 3,12 91-09-10 12,20 6,82 
90-01-15 6,85 4,37 90-11-27 3,70 3,04 91-02-04 3,35 2,17 91-09-17 14,40 9,33 
90-01-23 12,60 9,16 90-11-28 2,85 2,15 91-02-06 3,65 2,43 91-09-24 15,00 10,04 
90-01-30 10,65 7,29 90-11-29 3,80 2,91 91-02-13 3,65 2,34 91-10-03 15,30 10,56 
90-02-07 7,80 5,70 90-11-30 3,95 3,13 91-02-19 2,65 1,94 91-10-09 14,20 8,80 
90-02-13 8,65 5,80 90-12-01 3,10 2,46 91-02-20 3,80 2,49 91-10-16 17,30 11,57 
90-02-20 9,00 6,47 90-12-02 2,95 2,42 91-02-22 3,50 2,66 91-10-23 17,10 11,17 
90-02-27 8,10 5,67 90-12-03 3,70 2,92 91-02-25 4,50 3,23 91-11-06 19,70 13,68 
90-03-06 8,85 6,36 90-12-05 3,25 2,54 91-02-26 3,70 2,59 91-11-13 19,40 13,54 
90-03-13 10,25 7,25 90-12-07 2,00 1,29 91-02-27 4,60 3,59 91-11-19 17,40 12,53 
90-03-19 6,75 3,80 90-12-09 2,00 1,29 91-03-03 4,10 2,90 
90-04-10 6,10 3,37 90-12-10 2,20 1,63 91-03-05 4,20 3,01 
90-04-17 5,80 3,17 90-12-10 2,95 2,28 91-03-08 4,20 2,85 
90-04-23 5,65 2,62 90-12-10 3,60 2,83 91-03-11 4,20 3,10 
90-04-30 4,85 2,28 90-12-11 7,00 4,25 91-03-14 4,10 3,15 
90-05-09 6,65 3,62 90-12-12 3,70 2,04 91-03-18 3,50 2,30 
90-05-16 4,50 2,26 90-12-12 7,00 4,91 91-03-21 3,40 2,24 
90-05-23 0,90 0,57 90-12-13 7,10 4,33 91-04-12 9,20 5,89 
90-05-28 0,90 0,52 90-12-14 7,55 5,11 91-04-18 7,60 5,12 
90-06-06 1,10 0,49 90-12-15 8,05 5,73 91-04-25 8,60 5,55 
90-06-19 3,50 3,77 90-12-16 8,70 6,85 91-04-30 7,60 4,95 
90-06-25 3,05 2,94 90-12-18 8,40 6,52 91-05-06 9,50 6,20 
90-07-04 1,60 1,46 90-12-19 7,15 5,09 91-05-10 9,30 6,05 
90-07-10 1,50 0,99 90-12-22 6,15 4,23 91-05-14 9,20 6,47 
90-07-18 1,95 1,37 90-12-26 4,80 3,39 91-05-17 8,50 5,01 
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Bilaga 5. Mätresultat från fältförsök. Lakvattenanalyser: BOD7, COD, 
TOC, VFA och AOX. 

Tabell B5.1 Uppmätta värden för BOD7, COD och TOC i lakvattenprover från 
lakcellen vid S. Sunderbyns avfallsupplag. 

Tid BOD7 COD TOC Tid BOD7 COD TOC 
[datum] [g/1] [g/1] [g/I] [datum] [g/I] [g/1] [g/i] 
89-04-19 3,4 7,8 0,62 90-12-10 24,5 77,5 11 

89-05-16 8.8 12,8 1,5 91-01-14 27 59 10 

89-06-06 10,6 15,4 2 91-01-28 26,78 45,53 13,12 
89-06-27 11,7 14,5 2,6 91-02-20 23,43 38,68 11,18 
89-07-11 7,7 12,5 1,9 91-03-21 25,92 40,83 12,85 
89-08-07 9,2 13,3 2,4 91-04-12 23,52 36,63 11,39 
89-09-05 12,1 17 2,7 91-04-30 19,43 31,82 9,54 
89-10-04 16,1 20,7 3,9 91-05-14 7,43 10,59 3,49 
89-10-31 13,4 20,3 3,7 91-06-10 21,81 35,87 10,33 
89-11-14 11,7 17,2 2,9 91-07-11 22,62 33,18 10,6 
89-11-29 17,8 23 4,5 91-08-13 21,24 34,46 10,86 
89-12-14 17,3 22,5 4,6 91-08-27 20,28 35,05 10,27 
89-12-27 24 26,5 5,1 91-09-10 23,52 41,46 11,49 
90-01-10 19 28,2 0,62 91-11-13 21 27 7,7 
90-01-23 19 24,5 6,7 92-01-17 26 30 10 
90-02-07 16,5 23,5 3,9 92-03-19 28 34 9,7 
90-02-20 18,4 24,6 3,5 92-05-12 23 31 7,4 
90-03-06 20,2 28 5 92-07-13 27 32 9,1 
90-03-19 20,3 30,4 4,4 92-09-10 20 26 8 
90-04-10 26 30,5 8,3 92-10-14 24 29 9,4 
90-05-09 18 24,5 6,8 93-02-02 22 26 8,6 
90-06-06 15,5 32,5 9 93-04-07 26 29 7,6 
90-07-04 19,5 45 8,8 93-06-24 21 27 6,5 
90-08-03 8,1 62,5 9 93-06-24 20 30 10 
90-10-03 28 57 9,5 93-06-24 21 26 9,4 
90-11-08 8,4 42,5 9,3 93-06-24 20 24 6,5 
90-11-19 26 49 11 93-07-12 21 23 6,8 
90-11-27 11 49,5 11 93-08-24 11 12 3,6 
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Tabell B5.2 Uppmätta värden för BOD7, COD och TOC i lakvattenprover från 
bottenlysimetrar vid S. Sunderbyns avfallsupplag. 

Tid Lysimeter BOD7 COD TOC 
[datum] [-1 [s/i] [g/1] [g/1] 
89-03-15 1 0,22 0,074 1,28 
89-06-16 1 0,8 0,68 0,155 
89-09-05 1 1,7 1,45 0,418 
89-11-21 1 2,6 2,3 0,63 
90-06-25 1 26 17 11 
90-12-10 1 60 40,5 14 
90-12-10 1 49,5 33,85 15,45 
91-04-12 1 62,27 44,23 19,23 
91-07-11 1 67,41 43,23 19,48 
91-09-10 1 61,05 34,34 16,69 
89-03-15 4 0,034 0,14 0,015 
89-04-27 2-4 0,086 0,25 0,175 
89-06-16 2-5 0,23 0,45 0,112 
89-09-05 2-4 1,3 1,5 0,45 
89-11-29 2-4 1,7 1,9 0,6 
89-12-27 2-3 3,45 11,6 1,1 
90-02-20 4-5 2,6 3,3 0,925 
90-03-23 4 1,45 2 0,485 
90-04-17 4 2,7 3,2 0,825 
90-06-25 3 4,8 8 2 
90-06-25 4 4 5,4 1,5 
90-06-25 5 6,5 7,8 1,8 
90-12-10 3 4,7 6,4 1,8 
91-04-12 2 10,07 15,39 4,45 
91-07-11 2 42,42 58,98 19,70 
91-09-10 2 52 74 24,92 
91-09-10 3 15,39 28,57 7,15 
91-09-10 4 33,11 55,27 16,05 
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Tabell B5.3 Uppmätta värden för BOD7, COD och TOC i lakvattenprover från 
rötcellen vid S. Sunderbyns avfallsupplag. 

Tid BOD7 COD TOC Tid BOD7 COD TOC 
[datum] [g/1] [g/1] [g/1] [datum] [g/I] [g/1] [g/1] 
89-06-06 2,4 8,9 0,68 90-12-03 0,18 0,62 0,24 
89-06-27 3,3 9,9 0,64 90-12-05 0,2 0,49 0,23 
89-10-31 2,9 6,9 0,82 90-12-07 0,048 0,27 0,18 
89-11-14 3 6 0,98 90-12-09 0,081 0,46 0,21 
89-11-29 2,3 5,6 0,93 90-12-10 0,13 0,42 0,2 
89-12-14 5,1 6,9 0,58 90-12-10 0,65 1,1 0,29 
89-12-27 0,83 4 0,66 90-12-10 0,65 1,4 0,26 
90-01-10 1,1 4,2 0,45 90-12-11 2,4 4,7 1,2 
90-01-30 3,8 6,8 1,1 90-12-12 2,3 3,9 0,99 
90-02-07 3,3 5.6 1 90-12-12 4,8 8,7 2,3 
90-02-20 2,3 3,4 0,54 90-12-13 5,1 9,4 2,4 
90-03-06 0,86 4,2 0,37 90-12-14 4 8,7 2,3 
90-03-19 1,1 3,4 0,4 90-12-15 3,1 8,8 2,3 
90-04-10 0,45 1,5 0,6 90-12-16 6,4 8,6 2,3 
90-05-09 0,01 0,91 0,6 90-12-18 5,2 8,2 2,1 
90-06-06 0,029 0,22 0,38 90-12-19 5,3 8,1 2 
90-07-04 0,031 0,1 0,35 90-12-22 5 6,2 1,5 
90-08-03 0,026 0,06 0,35 90-12-26 1,9 3,9 1,1 
90-10-03 0,1 0,38 0,35 91-01-05 1,2 2 0,33 
90-11-01 0,9 1,3 0,55 91-01-10 0,2 0,69 0,24 
90-11-08 0,48 0,63 0,4 91-01-14 0,072 0,55 0,21 
90-11-19 0,045 0,06 0,33 91-02-13 0,03 0,271 0,117 
90-11-27 0,005 0,02 0,33 91-03-11 0,04 0,37 0,128 
90-11-27 0,022 0,14 0,3 91-04-12 3,6 6,71 1,96 
90-11-27 0,35 0,62 0,35 91-05-14 2,5 4,95 1,38 
90-11-27 0,53 0,81 0,4 91-06-10 14,52 25,08 7,70 
90-11-28 0,4 0,83 0,38 91-07-11 19,30 5,67 
90-11-29 0,3 0,62 0,35 91-08-13 7,09 9,85 3,3 
90-11-30 0,36 0,71 0,24 91-08-27 11,58 24,49 7,24 
90-12-01 0,27 0,57 0,23 91-09-10 9,825 17,7 6,33 
90-12-02 0,13 0,52 0,23 91-11-13 17 21 7,2 
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Tabell B5.4 Uppmätta halter av VFA i lakvattenprover från lakcellen vid S. 

Sunderbyns avfallsupplag. 

Tid C2 C3 C4i C4 C5i 2metC4 C5 C6i C6 
[datum] [g/1] [g/1] [g/I] [g/1] [g/I] [g/1] [g/1] [g/I] [g/1] 
90-04-10 3,33 2,44 0,24 4,76 0,15 0,40 0,64 0,06 1,15 
90-05-09 2,84 1,97 0,20 3,77 0,13 0,32 0,51 0,05 0,95 
90-06-06 3,08 2,18 0,22 4,19 0,14 0,37 0,60 0,05 1,11 
90-07-04 1,63 1,18 0,13 2,44 0,10 0,24 0,41 0,05 0,99 
90-08-03 3,99 2,75 0,29 4,99 0,18 0,50 0,76 0,07 1,36 
90-10-03 3,72 2,38 0,25 4,45 0,16 0,47 0,69 0,07 1,24 
90-11-08 4,01 2,47 0,29 4,81 0,17 0,55 0,77 0,07 1,43 
90-11-19 4,51 2,81 0,29 5,20 0,17 0,50 0,77 0,07 1,38 
90-11-27 4,30 2,70 0,29 5,07 0,18 0,53 0,80 0,07 1,45 
90-12-10 4,30 2,65 0,28 5,12 0,17 0,51 0,83 0,07 1,47 
91-01-14 4,17 2,59 0,28 4,95 0,17 0,51 0,85 0,07 1,56 
91-02-20 4,17 2,51 0,24 4,68 0,15 0,43 0,80 0,04 1,33 
91-03-21 5,16 2,96 0,29 5,77 0,18 0,50 0,98 0,04 1,75 
91-04-12 4,50 2,75 0,27 5,10 0,17 0,47 0,92 0,04 1,7 
91-04-30 4,09 2,48 0,24 4,65 0,15 0,42 0,83 0,04 1,58 
91-05-14 3,26 1,88 0,19 3,58 0,11 0,30 0,65 0,03 1,26 
91-06-10 4,16 2,43 0,26 4,84 0,16 0,43 0,92 0,04 1,7 
91-07-11 4,25 2,48 0,26 4,88 0,16 0,41 0,93 0,03 1,71 
91-08-13 4,46 2,54 0,28 5,23 0,18 0,46 1,06 0,04 1,9 
91-09-10 4,15 2,42 0,28 5,00 0,18 0,50 1,11 0,04 1,94 
91-10-23 4,21 2,39 0,28 4,88 0,18 0,51 1,07 0,04 1,89 

Tabell B5.5 Uppmätta halter av VFA i lakvattenprover från bottenlysimetrar vid S. 

Sunderbyns avfallsupplag. 

Tid Lysimeter C2 C3 C4i C4 C5i 2metC4 C5 C6i C6 
[datum] [-] [g/1] [g/1] [g/1] [g/1] [g/1] [g/1] [g/1] [g/1] [g/1] 
90-06-25 1 4,48 2,75 0,35 5,85 0,12 0,16 0,61 0,03 0,89 
90-06-25 3 1,01 0,76 0,15 1,60 0,03 0,04 0,18 0,29 
90-06-25 4 1,04 0,19 0,10 0,55 0,08 0,03 0,10 
90-12-10 1 5,36 3,19 0,39 6,52 0,17 0,23 0,99 0,08 1,84 
90-12-10 3 0,51 0,48 0,24 1,13 0,03 0,30 0,07 0,49 
91-02-20 1 7,05 4,07 0,4 7,97 0,22 0,32 1,32 0,05 2,59 
91-04-12 1 7,49 4,43 0,4 8,47 0,23 0,34 1,42 0,05 2,77 
91-04-12 2 1,16 0,6 1,16 2,29 0,02 0,05 0,13 0,1 0,22 
91-09-10 1 6,83 3,79 0,39 7,85 0,23 0,43 1,43 0,05 2,55 
91-09-10 2 9,62 4,12 0,47 6,6 0,21 0,3 0,73 0,03 1,37 
91-09-10 3 2,65 1,06 0,53 1,89 0,04 0,09 0,48 0,11 0,7 
91-09-10 4 8,01 3,72 0,36 6,25 0,18 0,35 0,8 0,04 1,57 
91-10-23 1 5,69 3,13 0,31 6,47 0,2 0,4 1,28 0,04 2,27 
91-10-23 2 9,7 4,14 0,4 6,74 0,21 0,33 0,85 0,03 1,63 
91-10-23 3 7,99 3,89 0,34 6,08 0,18 0,35 0,78 0,03 1,54 

Anders Lagerkvist, Upplagsgruppen, LuTH 



Tvåstegs anaerob nedbrytning - alternativ behandlingsteknik för upplagt hushållsavfall 

Sida 247 

Tabell B5.6 Uppmätta halter av VFA i lakvattenprover från rötcellen vid S. 
Sunderbyns avfallsupplag. 

Tid C2 C3 C4i C4 C5i 2metC4 C5 C6i C6 
[datum] [g/1] [g/1] [g/1] [g/1] [g/1] [g/1] [g/1] [g/I] [g/1] 
90-04-10 0,09 0,02 
90-05-09 0,04 0,01 
90-06-06 0,01 
90-10-23 0,14 0,07 0,08 0,03 0,06 
90-11-01 0,17 0,19 0,10 0,11 0,06 0,08 0,11 
90-11-08 0,11 0,19 0,07 
90-11-27 0,09 0,02 0,11 0,06 
90-11-27 0,15 0,03 0,04 0,11 0,05 0,07 
90-11-28 0,18 0,05 0,05 0,10 0,03 0,05 0,07 
90-11-29 0,21 0,04 0,05 0,06 0,03 0,04 
90-11-30 0,18 0,05 0,03 
90-12-01 0,13 0,04 
90-12-02 0,13 0,04 
90-12-03 0,13 0,03 
90-12-05 0,12 0,02 
90-12-07 0,05 
90-12-09 0,13 0,07 0,05 0,03 
90-12-10 0,07 
90-12-10 0,16 0,04 0,13 0,04 0,07 
90-12-10 0,20 0,05 0,17 0,05 0,08 
90-12-11 1,19 0,68 0,09 1,41 0,06 0,15 0,25 0,03 0,50 
90-12-12 0,55 0,27 0,05 0,61 0,04 0,07 0,12 0,23 
90-12-12 1,22 0,73 0,10 1,34 0,06 0,16 0,25 0,49 
90-12-13 1,51 0,84 0,11 1,45 0,07 0,17 0,26 0,04 0,52 
90-12-14 1,85 0,95 0,13 1,53 0,08 0,18 0,27 0,03 0,53 
90-12-15 1,71 0,94 0,13 1,50 0,08 0,17 0,27 0,03 0,52 
90-12-16 1,65 0,94 0,14 1,49 0,08 0,18 0,28 0,03 0,52 
90-12-18 1,52 0,99 0,17 1,46 0,08 0,18 0,31 0,03 0,52 
90-12-19 1,36 0,93 0,16 1,30 0,08 0,17 0,30 0,03 0,50 
90-12-22 1,10 0,93 0,17 0,76 0,08 0,18 0,29 0,03 0,46 
90-12-26 0,56 1,05 0,15 0,06 0,07 0,16 0,11 0,03 
91-01-05 0,11 0,67 0,04 
91-01-10 0,08 
91-02-20 0,06 0,04 0,04 0,03 
91-03-21 0,03 0,04 0,03 0,02 
91-04-12 1,49 1,00 0,14 0,11 0,08 0,17 0,15 0,02 0,04 
91-05-14 0,90 0,75 0,08 0,04 0,03 0,10 0,07 0,02 0,02 
91-06-10 2,05 2,31 0,40 2,31 0,22 0,48 1,21 0,04 1,83 
91-07-11 2,06 1,89 0,32 1,32 0,16 0,35 0,89 0,03 1,17 
91-08-13 1,99 1,70 0,24 0,26 0,12 0,25 0,47 0,03 0,39 
91-09-10 2,56 1,90 0,38 1,27 0,17 0,36 0,79 0,03 1,11 
91-10-03 3,50 2,35 0,56 2,76 0,22 0,48 1,15 0,04 1,74 
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Tabell B5.7 Uppmätta halter av AOX i lakvattenprover från pilotskaleanläggningen 
vid S. Sunderbyns avfallsupplag. 

Tid Provpunkt AOX Tid Provpunkt AOX 
[datum] [-] [Ug/1] [datum] [-] [Ug/1] 
89-04-21 LC 323 89-04-21 RC 323 
89-04-21 LC 309 89-04-21 RC 309 
89-05-24 LC 645 89-05-24 RC 645 
89-05-24 LC 654 89-05-24 RC 654 
89-07-18 LC 381 89-07-18 RC 381 
89-07-18 LC 389 89-07-18 RC 389 
89-09-14 LC 446 89-09-14 RC 446 
89-09-14 LC 440 89-09-14 RC 440 
89-11-21 LC 384 89-11-21 RC 384 
89-11-21 LC 395 89-11-21 RC 395 
90-01-10 LC 813 90-01-10 RC 813 
90-01-10 LC 843 90-01-10 RC 843 
90-03-13 LC 349 90-03-13 RC 349 
90-03-13 LC 311 90-03-13 RC 311 
90-05-23 LC 581 90-05-23 RC 580 
90-05-23 LC 526 90-05-23 RC 526 
90-07-23 LC 537 90-07-23 RC 537 
90-07-23 LC 559 90-07-23 RC 559 
90-10-23 LC 883 90-10-23 RC 883 
90-10-23 LC 828 90-10-23 RC 828 
90-12-10 LC 731 90-12-10 RC 731 
90-12-10 LC 722 90-12-10 RC 722 
91-02-25 LC 818 91-02-25 RC 818 
91-02-25 LC 838 91-02-25 RC 838 
91-03-21 LC 923 91-03-21 RC 923 
91-03-21 LC 970 91-03-21 RC 970 
91-04-12 LC 955 91-04-12 RC 955 
91-04-12 LC 1092 91-04-12 RC 1092 
91-05-14 LC 828 91-05-14 RC 828 
91-05-14 LC 914 91-05-14 RC 914 
91-06-10 LC 990 91-06-10 RC 990 
91-06-10 LC 1050 91-06-10 RC 1050 
91-07-11 LC 880 91-07-11 RC 880 
91-07-11 LC 916 91-07-11 RC 916 
91-08-13 LC 1110 91-08-13 RC 1110 
91-08-13 LC 1155 91-08-13 RC 1155 
91-09-17 LC 1790 91-09-17 RC 1790 
91-09-17 LC 1875 91-09-17 RC 1875 
91-10-23 LC 2030 91-10-23 RC 2030 
91-10-23 LC 1910 91-10-23 RC 1910 
91-11-19 LC 2170 91-11-19 RC 2170 
91-11-19 LC 2080 91-11-19 RC 2080 
91-12-17 LC 1480 91-12-17 RC 1480 
91-12-17 LC 1355 91-12-17 RC 1355 
91-10-23 Lys.2 3160 
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Bilaga 6. Mätresultat från fältförsök. Lakvattenanalyser: Ntot» Ptot» Fe, 
S, Ca, K och Mg. 

Tabell B6.1 Uppmätta halter av Ntot och Ptot i lakvattenprover från lakcellen vid S. 

Sunderbyns avfallsupplag. 

Tid Nt„t Ptot Tid Ntot Ptot 
[datum] [mg/1] [mg/1] [datum] [mg/1] [mg/I] 
89-04-19 200 21 90-05-09 640 26 
89-05-16 330 22 90-06-06 870 33 
89-06-06 350 18 90-07-04 870 24 
89-06-27 410 15,3 90-08-03 920 23 
89-07-11 290 9,8 90-10-03 950 26 
89-08-07 350 13 90-11-08 920 25 
89-09-05 450 15,1 90-11-19 990 20 
89-10-04 580 21 90-11-27 1000 27 
89-10-31 580 20 90-12-10 1000 22 
89-11-14 450 18,4 91-01-14 1100 16 
89-11-29 610 25 91-01-28 734 31,4 
89-12-14 670 20 91-02-20 1023 37,4 
89-12-27 730 24 91-03-21 1080 33,7 
90-01-10 830 25 91-04-12 923 33,2 
90-01-23 600 26 91-04-30 856 32,6 
90-02-07 700 22 91-05-14 663 12,4 
90-02-20 790 26 91-06-10 952 
90-03-06 850 24 91-08-13 874 
90-03-19 940 26 91-08-27 856 
90-04-10 830 20 91-09-10 851 

Tabell B6.2 Uppmätta halter av Fe, S, Ca, K och Mg i lakvattenprover från lakcellen 

vid S. Sunderbyns avfallsupplag. 

Tid Fe S Ca K Mg 
[datum] [mg/1] [mg/1] [mg/1] [mg/1] [mg/1] 
89-04-19 59,0 83 330 292 61 
89-04-21 67,6 
89-05-16 498 465 93 
89-05-24 88,8 
89-05-26 79,5 114 
89-06-06 100,7 112 542 514 103 
89-06-20 89,4 
89-06-27 119,0 108 587 525 109 
89-07-11 86,5 75 460 388 80 
89-07-18 98,9 
89-08-01 75 
89-08-07 106,2 505 436 90 
89-08-14 147,0 
89-09-05 145,7 102 599 581 113 
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Tabell B6.2 Fortsättning.  
89-09-05 141,0 
89-10-04 151,1 99 574 583 106 
89-10-04 165,0 
89-10-31 163,2 115 619 626 119 
89-11-14 144,9 147 555 501 109 
89-11-14 155,0 
89-11-29 182,4 153 666 714 138 
89-12-14 162,8 127 616 620 111 
89-12-14 169,0 
89-12-27 208,8 158 728 879 157 
90-01-10 223,3 168 749 960 166 
90-01-23 181,1 150 710 781 137 
90-01-23 187,0 
90-02-07 143,2 124 522 522 85 
90-02-20 177,4 150 658 743 126 
90-02-20 194,0 
90-03-06 212,8 184 738 952 160 
90-03-19 209,5 184 737 951 160 
90-03-19 214,0 
90-04-10 240,0 
90-05-09 201,0 
90-06-06 125,0 187 1520 1020 214 
90-06-06 153,0 
90-07-04 248,0 
90-08-03 135,0 173 1340 848 179 
90-08-03 226,0 
90-10-03 240,0 
90-11-01 1490 568 
90-11-08 266,0 
90-12-10 189,0 
91-01-10 152,0 
91-01-28 199,2 230 1910 1098 233 
91-01-28 206,0 243 1598 1280 278 
91-02-20 226,2 218 1536 1052 221 
91-02-20 242,0 
91-03-14 251,0 
91-03-21 208,3 222 1553 1065 224 
91-04-12 189,8 196 1363 947 199 
91-04-12 292,0 129 
91-04-18 69,8 139 890 609 
91-04-30 185,0 183 1171 817 172 
91-05-14 104,0 121 758 567 112 
91-05-14 66,8 135 926 642 132 
91-06-10 157,0 186 1180 815 176 
91-06-19 113,0 216 1390 891 205 
91-07-11 142,5 213 1285 892 195 
91-07-16 101,0 188 1240 801 185 
91-08-13 238,4 217 1424 976 212 
91-08-27 179,7 202 1348 919 200 
91-09-10 198,4 204 1408 973 210 
91-11-13 160,0 242 1330 879 222 
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Tabell B6.3 Uppmätta halter av Ntot och Ptot i lakvattenprover från bottenlysimetrar 
vid S. Sunderbyns avfallsupplag. 

Tid Lysimeter Ntot Ptot Tid Lysimeter Ntot Ptot 
[datum] [-] [mg/1] [mg/I] [datum] [-] [mg/1] [mg/1] 

89-03-15 1 4 1 89-11-29 2-4 18 0,20 
89-06-16 1 3,5 0,28 89-12-27 2-3 7,5 0,20 
89-09-05 1 5,0 1,5 90-02-20 4-5 5.0 0,55 
89-11-21 1 7,5 0,32 90-03-23 4 5,0 0,55 
90-06-25 1 2,4 6,4 90-04-17 4 5.0 0,48 
90-12-10 1 1200 7,8 90-06-25 3 56 1,1 
90-12-10 1 874 11,6 90-06-25 4 23 0,38 
91-04-12 1 1417 15,2 90-06-25 5 17 0,37 
91-07-11 1 1174 13,7 90-12-10 3 28 0,55 
91-09-10 1 814 22,0 91-04-12 2 159 3,5 
89-03-15 4 3,5 0,28 91-07-11 2 1144 33,7 
89-04-27 2-4 4,5 0,08 91-09-10 2 1606 58,9 
89-06-16 2-5 3 0 91-09-10 3 285 7,5 
89-09-05 2-4 4,5 0,40 91-09-10 4 1635 24,9 

Tabell B6.4 Uppmätta halter av Fe i lakvattenprover från bottenlysimetrar vid S. 
Sunderbyns avfallsupplag. 

Tid Lysimeter Fe Tid Lysimeter Fe 
[datum] [-] [mg/I] [datum] [-] [mg/1] 
89-03-15 1 0,5 89-11-29 2-4 260,6 
90-06-25 1 368,0 89-11-29 2-4 284,0 
90-08-03 1 237,0 89-12-27 2-3 356,6 
90-11-01 1 446,0 89-12-27 2-3 333,0 
90-12-10 1 410,1 90-02-20 1,4,5 175,6 
90-12-10 1 374,0 90-02-20 4-5 395,0 
91-04-12 1 353,3 90-03-23 4 218,5 
91-07-11 1 207,9 90-03-23 5 599,0 
91-09-10 1 331,3 90-04-17 4 325,2 
92-01-17 1 190,0 90-04-17 5 598,0 
92-07-08 1 132,0 90-07-10 5 302,0 
89-03-15 3 0,9 90-08-06 3 338,0 
89-03-15 4 0,3 90-12-10 3 255,0 
89-04-27 2-4 2,7 91-04-12 2 352,2 
89-04-27 2-4 1,7 91-04-12 3 380,0 
89-06-06 2-5 79,5 91-07-11 2 805,2 
89-06-16 2-5 80,2 91-09-10 2 623,0 
89-09-05 2-4 251,3 91-09-10 3 447,5 
89-09-05 2-4 286,0 91-09-10 4 364,8 
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Tabell B6.5 Uppmätta halter av S i lakvattenprover från bottenlysimetrar vid S. 
Sunderbyns avfallsupplag. 

Tid Lysimeter S Tid Lysimeter S 
[datum] [-] [mg/1] [datum] [-] [mg/1] 
89-03-15 1 18 89-09-05 2-4 0,36 
90-06-25 1 192 89-11-29 2-4 1 
90-08-03 1 239 89-12-27 2-3 1 
90-11-01 1 266 90-02-20 1,4,5 1 
90-12-10 1 252 90-03-23 4 1 
90-12-10 1 233 90-04-17 4 1 
91-04-12 1 298 91-04-12 2 16 
91-07-11 1 305 91-07-11 2 384 
91-09-10 1 276 91-09-10 2 514 
89-03-15 4 12 91-09-10 3 84 
89-04-27 2-4 4 91-09-10 4 554 
89-06-16 2-5 1 

Tabell B6.6 Uppmätta halter av Ca i lakvattenprover från bottenlysimetrar vid S. 

Sunderbyns avfallsupplag. 

Tid Lysimeter Ca Tid Lysimeter Ca 
[datum] [-] [mg/I] [datum] [-] [mg/1] 
89-03-15 1 114 89-06-16 2-5 164 
89-09-05 1 189 89-11-29 2-4 231 
90-06-25 1 2390 89-12-27 4 290 
90-08-03 1 2390 90-02-20 4-5 234 
90-11-01 1 2420 90-03-23 4 228 
90-12-10 1 2206 90-04-17 4 284 
90-12-10 1 2340 91-04-12 2 685 
91-04-12 1 2546 91-07-11 2 2750 
91-07-11 1 2366 91-09-10 2 3043 
91-09-10 1 2058 91-09-10 3 888 
89-03-15 4 103 91-09-10 4 2263 
89-04-27 2-4 136 
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Tabell B 6.7 Uppmätta halter av K i lakvattenprover från bottenlysimetrar vid S. 
Sunderbyns avfallsupplag. 

Tid Lysimeter K Tid Lysimeter K 
[datum] [-1 [mg/1] [datum] [-1 [mg/1] 
89-03-15 1 17,9 89-06-16 2-5 11,4 
90-06-25 1 883 89-09-05 2-4 16,3 
90-08-03 1 1270 89-11-29 2-4 18,1 
90-11-01 1 1390 89-12-27 2-3 23,7 
90-12-10 1 1169 90-02-20 1,4, 5 16,6 
90-12-10 1 1380 90-03-23 4 19,8 
91-04-12 1 1632 90-04-17 4 23,0 
91-07-11 1 1627 91-04-12 2 76 
91-09-10 1 1412 91-07-11 2 1413 
92-01-17 1 1520 91-09-10 2 2193 
89-03-15 4 15,2 91-09-10 3 378 
89-04-27 2-4 11,9 91-09-10 4 3131 

Tabell B6.8 Uppmätta halter av Mg i lakvattenprover från bottenlysimetrar vid S. 

Sunderbyns avfallsupplag. 

Tid Lysimeter Mg Tid Lysimeter Mg 
[datum] [-1 [mg/1] [datum] [-] [mg/I] 
89-03-15 1 34 89-06-16 2-5 29 
89-09-05 1 46 89-11-29 2-4 67 
90-06-25 1 384 89-12-27 4 88 
90-08-03 1 356 90-02-20 4-5 54 
90-11-01 1 406 90-03-23 4 67 
90-12-10 1 373 90-04-17 4 85 
90-12-10 1 394 91-04-12 2 199 
91-04-12 1 375 91-07-11 2 610 
91-07-11 1 332 91-09-10 2 637 
91-09-10 1 290 91-09-10 3 212 
89-03-15 4 25 91-09-10 4 771 
89-04-27 2-4 27 
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Tabell B6.9 Uppmätta halter av Ntot och Ptot i lakvattenprover från rötcellen vid S. 
Sunderbyns avfallsupplag. 

Tid Ntot Ptot Tid Ntot Ptot 
[datum] [mg/1] [mg/1] [datum] [mg/I] [mg/I] 
89-06-06 380 32 90-12-03 160 4,4 
89-06-27 400 27 90-12-05 160 3,5 
89-10-31 440 7,6 90-12-07 130 0,98 
89-11-14 440 6,0 90-12-09 150 3,8 
89-11-29 440 5,0 90-12-10 160 3,7 
89-12-14 430 5,6 90-12-10 180 4,1 
89-12-27 410 5,7 90-12-10 180 4,3 
90-01-10 415 4,9 90-12-11 180 8,4 
90-01-30 400 5,2 90-12-12 240 4,6 
90-02-07 470 3,9 90-12-12 380 5,9 
90-02-20 440 3,4 90-12-13 480 8,0 
90-03-06 460 5,2 90-12-14 390 11 
90-03-19 510 4,0 90-12-15 430 10 
90-04-10 550 4,2 90-12-16 410 10 
90-05-09 570 4,8 90-12-18 380 3,8 
90-06-06 110 3,5 90-12-19 400 6,8 
90-07-04 110 3,6 90-12-22 400 3,2 
90-08-03 110 4,2 90-12-26 370 3,6 
90-10-03 84 2,9 91-01-05 380 3,0 
90-11-01 140 0,38 91-01-10 380 2,5 
90-11-08 140 1,3 91-01-14 360 2,0 
90-11-19 140 3,0 91-02-13 375 1,7 
90-11-27 130 4,2 91-03-11 915 0,52 
90-11-27 160 3,0 91-04-12 1023 5,9 
90-11-27 170 3,1 91-05-14 1055 3,2 
90-11-27 180 3,5 91-06-10 734 16,9 
90-11-28 160 3,2 91-07-11 805 11,0 
90-11-29 210 2,8 91-08-13 807 12,2 
90-11-30 150 1,7 91-08-27 857 17,1 
90-12-01 170 3,2 91-09-10 1006 11,0 
90-12-02 150 2,3 
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Tabell B6.10 Uppmätta halter av Fe i lakvattenprover från rötcellen vid S. 
Sunderbyns avfallsupplag. 

Tid Fe Tid Fe Tid Fe 
[datum] [mg/1] [datum] [mg/I] [datum] [mg/1] 
89-06-06 53,9 90-03-19 47,3 91-03-11 16,6 
89-06-20 80,3 90-04-10 45,5 91-03-14 28,8 
89-06-27 74,2 90-05-09 44,3 91-04-12 78,1 
89-10-18 128,0 90-06-06 24,9 91-04-12 62,1 
89-10-31 90,9 90-06-06 16,5 91-04-18 9,7 
89-11-14 125,0 90-06-06 5,0 91-05-14 9,9 
89-11-14 103,2 90-07-04 35,4 91-05-14 6,7 
89-11-29 112,5 90-08-03 43,6 91-06-10 103,1 
89-12-14 131,5 90-08-03 36,8 91-06-19 154 
89-12-27 166,0 90-08-03 23,1 91-07-11 52,6 
89-12-27 131,2 90-10-03 25,1 91-07-16 55,6 
90-01-10 135,0 90-11-01 44,4 91-08-13 20,9 
90-01-23 139,0 90-11-01 60,8 91-08-27 120,1 
90-01-30 94,8 90-11-08 28,1 91-09-10 45,7 
90-02-07 58,2 90-12-10 61,8 90-06-06 5,0 
90-02-20 63,0 91-01-10 25,9 90-08-03 23,1 
90-02-20 56,7 91-01-28 54,9 90-11-01 0,2 
90-03-06 56,7 91-02-13 34,7 91-11-13 46,1 
90-03-19 52,7 91-02-20 49,9 

Tabell B 6 . l l Uppmätta halter av S i lakvattenprover från rötcellen vid S. 
Sunderbyns avfallsupplag. 

Tid S Tid S Tid S 
[datum] [mg/I] [datum] [mg/1] [datum] [mg/1] 
89-06-06 66,81 90-03-19 15,83 91-05-14 14,90 
89-06-27 83,75 90-06-06 2,51 91-05-14 10,50 
89-10-31 19,90 90-06-06 2,73 91-06-10 43,90 
89-11-14 20,66 90-08-03 2,51 91-06-19 164,00 
89-11-29 19,50 90-08-03 2,47 91-07-11 46,20 
89-12-14 15,06 90-11-01 3,52 91-07-16 87,20 
89-12-27 13,01 90-11-01 4,11 91-08-13 17,30 
90-01-10 18,59 91-01-28 4,24 91-08-27 35,20 
90-01-30 18,03 91-02-13 7,50 91-09-10 30,10 
90-02-07 18,93 91-03-11 9,30 91-11-13 44,80 
90-02-20 11,55 91-04-12 11,00 
90-03-06 13,80 91-04-18 6,31 
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Tabell 66.12 Uppmätta halter av Ca i lakvattenprover från rötcellen vid S. 
Sunderbyns avfallsupplag. 

Tid Ca Tid Ca Tid Ca 
[datum] [mg/1] [datum] [mg/1] [datum] [mg/1] 
89-06-06 357 90-03-19 399 91-05-14 240 
89-06-27 463 90-06-06 70 91-05-14 142 
89-10-31 318 90-06-06 57 91-06-10 1156 
89-11-14 333 90-08-03 115 91-06-19 1240 
89-11-29 357 90-08-03 79 91-07-11 798 
89-12-14 397 90-11-01 204 91-07-16 685 
89-12-27 366 90-11-01 168 91-08-13 719 
90-01-10 382 91-01-28 368 91-08-27 1010 
90-01-30 526 91-02-13 195 91-09-10 866 
90-02-07 183 91-03-11 115 91-11-13 1050 
90-02-20 324 91-04-12 573 
90-03-06 390 91-04-18 292 

Tabell B6.13 Uppmätta halter av K i lakvattenprover från rötcellen vid S. 

Sunderbyns avfallsupplag. 

Tid K Tid K Tid K 
[datum] [mg/1] [datum] [mg/1] [datum] [mg/1] 
89-06-06 343 90-03-19 673 91-05-14 798 
89-06-27 391 90-06-06 86,2 91-05-14 879 
89-10-31 493 90-06-06 81,6 91-06-10 881 
89-11-14 494 90-08-03 115 91-06-19 953 
89-11-29 490 90-08-03 109 91-07-11 825 
89-12-14 358 90-11-01 145 91-07-16 879 
89-12-27 348 90-11-01 135 91-08-13 829 
90-01-10 532 91-01-28 347 91-08-27 828 
90-01-30 566 91-02-13 319 91-09-10 905 
90-02-07 618 91-03-11 324 91-11-13 975 
90-02-20 438 91-04-12 624 
90-03-06 545 91-04-18 564 

Tabell B6.14 Uppmätta halter av Mg i lakvattenprover från rötcellen vid S. 

Sunderbyns avfallsupplag. 

Tid Mg Tid Mg Tid Mg 
[datum] [mg/1] [datum] [mg/1] [datum] [mg/1] 
89-06-06 43,6 90-03-19 105 91-05-14 156 
89-06-27 58,0 90-06-06 15,6 91-05-14 175 
89-10-31 63,2 90-06-06 15,3 91-06-10 191 
89-11-14 66,0 90-08-03 22,8 91-06-19 214 
89-11-29 70,3 90-08-03 21,3 91-07-11 175 
89-12-14 56,9 90-11-01 31,4 91-07-16 189 
89-12-27 51,8 90-11-01 30,0 91-08-13 179 
90-01-10 77,9 91-01-28 75,7 91-08-27 193 
90-01-30 91,3 91-02-13 68,0 91-09-10 233 
90-02-07 94,1 91-03-11 67,4 91-11-13 218 
90-02-20 70,6 91-04-12 136 
90-03-06 90,4 91-04-18 125 
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Bilaga 7. Mätresultat från fältförsök. Lakvattenanalyser: Cd, Cr, Mn, 
Ni, Pb, och Zn. 

Tabell B7.1 Uppmätta halter av Cd i lakvattenprover från lakcellen vid S. 

Sunderbyns avfallsupplag. Kursiverade tal markerar att det observerade 

värdet låg under detektionsgränsen för analysen. Hälften av värdet för 

detektionsgränsen har då angivits. 

Tid Cd Tid Cd Tid Cd 
[datum] [mg/1] [datum] [mg/I] [datum] [mg/1] 

89-04-21 0,00318 89-12-14 0,00044 91-04-18 0,00038 
89-05-24 0,00046 90-01-23 0,00244 91-04-30 0,04600 
89-06-20 0,00022 90-02-20 0,00107 91-05-14 0,04900 
89-07-18 0,00049 90-06-06 0,00020 91-05-14 0,00035 
89-08-14 0,00002 90-08-03 0,00020 91-06-19 0,00057 
89-09-05 0,00080 90-11-08 0,00019 91-07-16 0,00072 
89-10-04 0,00021 91-01-28 0,00065 
89-11-14 0,00004 91-02-20 0,00011 

Tabell B7.2 Uppmätta halter av Cd i lakvattenprover från bottenlysimetrar vid S. 

Sunderbyns avfallsupplag. Kursiverade tal markerar att det observerade 

värdet låg under detektionsgränsen för analysen. Hälften av värdet för 

detektionsgränsen har då angivits. 

Tid Lysimeter Cd Tid Lysimeter Cd 
[datum] [-] [mg/1] [datum] [-] [mg/1] 

90-06-25 1 0,00057 89-12-27 2-4 0,00390 
90-08-03 1 0,00020 90-02-20 2-3 0,00120 
90-11-01 1 0,00020 90-03-23 4-5 0,00055 
90-12-10 1 0,00020 90-04-17 5 0,00170 
89-03-15 3 0,00080 90-07-10 4 0,00088 
89-04-27 2-4 0,00049 90-08-06 5 0,00138 
89-09-05 2-5 0,00077 90-12-10 3 0,00181 
89-11-29 2-4 0,00033 91-04-12 3 0,01560 

Tabell B7.3 Uppmätta halter av Cd i lakvattenprover från rötcellen vid S. 

Sunderbyns avfallsupplag. Kursiverade tal markerar att det observerade 

värdet låg under detektionsgränsen för analysen. Hälften av värdet för 

detektionsgränsen har då angivits. 

Tid Cd Tid Cd Tid Cd 
[datum] [mg/1] [datum] [mg/I] [datum] [mg/1] 

89-06-20 0,00360 90-08-03 0,00001 91-03-14 0,00002 
89-10-18 0,01640 90-08-03 0,00010 91-04-18 0,00014 
90-01-23 0,01860 90-10-03 0,00261 91-05-14 0,00023 
90-03-19 0,00044 90-11-01 0,00020 91-06-19 0,00046 
90-05-09 0,00001 90-11-08 0,00544 91-07-16 0,00032 
90-06-06 0,00001 90-12-10 0,00072 
90-06-06 0,00034 91-01-28 0,00010 

Anders Lagerkvist, Upplagsgruppen, LuTH 



Tvåstegs anaerob nedbrytning - alternativ behandlingsteknik för upplagt hushållsayfall 

Sida 258 

Tabell B7.4 Uppmätta halter av Cr i lakvattenprover från lakcellen vid S. 
Sunderbyns avfallsupplag. 

Tid Cr Tid Cr Tid Cr 
[datum] [mg/1] [datum] [mg/1] [datum] [mg/1] 

89-04-19 0,2479 89-12-14 0,5550 90-12-10 0,6020 
89-04-21 0,3560 89-12-27 0,7246 91-01-14 0,5160 
89-05-16 0,7269 90-01-10 0,8486 91-01-28 0,6200 
89-05-24 0,7150 90-01-23 0,5947 91-01-28 0,7510 
89-06-06 0,5831 90-01-23 0,6630 91-02-20 0,5990 
89-06-20 0,5250 90-02-07 0,3772 91-02-20 0,7800 
89-06-27 0,7154 90-02-20 0,4762 91-03-14 0,6700 
89-07-11 0,4927 90-02-20 0,5990 91-03-21 0,6400 
89-07-18 0,5790 90-03-06 0,6196 91-04-12 0,5680 
89-08-07 0,5025 90-03-19 0,5741 91-04-12 0,3800 
89-08-14 0,5600 90-03-19 0,7270 91-04-18 0,2210 
89-09-05 0,6032 90-04-10 0,7100 91-04-30 0,3800 
89-09-05 0,6840 90-05-09 0,6030 91-05-14 0,2800 
89-10-04 0,5546 90-06-06 0,6930 91-05-14 0,2450 
89-10-04 0,6260 90-06-06 0,7090 91-06-10 0,4000 
89-10-31 0,4189 90-07-04 0,8320 91-06-19 0,3640 
89-11-14 0,3202 90-08-03 0,7170 91-07-11 0,4300 
89-11-14 0,4170 90-08-03 0,5540 91-07-16 0,3260 
89-11-29 0,5994 90-10-03 0,7170 
89-12-14 0,5641 90-11-08 0,6340 

Tabell B7.5 Uppmätta halter av Cr i lakvattenprover från bottenlysimetrar vid S. 
Sunderbyns avfallsupplag. 

Tid Lysimeter Cr Tid Lysimeter Cr 
[datum] [-] [mg/1] [datum] [-] [mg/1] 

89-03-15 1 0,067 89-09-05 2-4 0,008 
90-06-25 1 0,236 89-11-29 2-4 0,012 
90-08-03 1 0,300 89-12-27 2-3 0,009 
90-11-01 1 0,265 90-02-20 4-5 0,010 
90-12-10 1 0,221 90-03-23 5 0,011 
90-12-10 1 0,180 90-04-17 4 0,011 
91-04-12 1 0,220 90-07-10 5 0,079 
89-03-15 3 0,005 90-08-06 3 0,008 
89-04-27 2-4 0,006 90-12-10 3 0,012 
89-04-27 2-4 0,006 91-04-12 3 0,028 
89-06-06 2-5 0,005 
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Tabell B7.6 Uppmätta halter av Cr i lakvattenprover från rötcellen vid S. 

Sunderbyns avfallsupplag. Kursiverade tal markerar att det observerade 

värdet låg under detektionsgränsen för analysen. Hälften av värdet för 

detektionsgränsen har då angivits. 

Tid Cr Tid Cr Tid Cr 
[datum] [mg/1] [datum] [mg/1] [datum] [mg/1] 
89-06-06 0,0690 90-03-19 0,1030 91-01-28 0,0381 
89-06-20 0,2400 90-03-19 0,1200 91-02-20 0,0307 
89-06-27 0,2689 90-04-10 0,0835 91-03-14 0,0273 
89-10-18 0,1180 90-05-09 0,0919 91-04-12 0,1300 
89-10-31 0,0644 90-06-06 0,0304 91-04-12 0,1270 
89-11-14 0,1099 90-06-06 0,0161 91-04-18 0,0610 
89-11-14 0,0842 90-06-06 0,0055 91-05-14 0,1500 
89-11-29 0,0322 90-07-04 0,0299 91-05-14 0,1310 
89-12-14 0,1135 90-08-03 0,0276 91-06-10 0,3100 
89-12-27 0,0782 90-08-03 0,0226 91-06-19 0,3400 
90-01-10 0,0397 90-08-03 0,0160 91-07-11 0,2500 
90-01-23 0,2430 90-10-03 0,0380 91-07-16 0,1810 
90-01-30 0,1345 90-11-01 0,0426 91-08-13 0,1700 
90-02-07 0,0539 90-11-01 0,0390 91-08-27 0,2900 
90-02-20 0,0703 90-11-08 0,0257 91-09-10 0,2500 
90-02-20 0,0979 90-12-10 0,0309 
90-03-06 0,1095 91-01-14 0,0724 

Tabell B7.7 Uppmätta halter av Mn i lakvattenprover från lakcellen vid S. 

Sunderbyns avfallsupplag. 

Tid Mn Tid Mn Tid Mn 
[datum] [mg/1] [datum] [mg/I] [datum] [mg/1] 
89-04-19 5,82 90-01-10 18,17 91-04-18 12,00 
89-05-16 10,08 90-01-23 14,53 91-04-30 16,50 
89-06-06 11,54 90-02-07 9,14 91-05-14 10,90 
89-06-27 12,22 90-02-20 12,71 91-05-14 12,10 
89-07-11 8,65 90-03-06 16,72 91-06-10 17,30 
89-08-07 9,76 90-03-19 16,32 91-06-19 19,30 
89-09-05 12,70 90-06-06 20,30 91-07-11 19,10 
89-10-04 12,04 90-08-03 17,40 91-07-16 16,60 
89-10-31 13,14 91-01-28 26,10 91-08-13 20,90 
89-11-14 12,15 91-01-28 22,20 91-08-27 19,60 
89-11-29 15,88 91-02-20 21,40 91-09-10 20,40 
89-12-14 12,59 91-03-21 21,50 
89-12-27 17,41 91-04-12 18,90 
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Tabell B7.8 Uppmätta halter av Mn i lakvattenprover från bottenlysimetrar vid S. 

Sunderbyns avfallsupplag. 

Tid Lysimeter Mn Tid Lysimeter Mn 
[datum] [-] [mg/1] [datum] [-] [mg/I] 
89-03-15 1 1,01 89-06-16 2-5 8,49 
89-09-05 1 9,17 89-11-29 2-4 13,20 
90-06-25 1 69,70 89-12-27 4 16,32 
90-08-03 1 61,60 90-02-20 4-5 12,57 
90-11-01 1 66,50 90-03-23 4 12,39 
90-12-10 1 63,70 90-04-17 4 18,77 
90-12-10 1 57,40 91-04-12 2 30,70 
91-04-12 1 52,90 91-07-11 2 64,20 
91-07-11 1 42,30 91-09-10 2 52,10 
91-09-10 1 36,00 91-09-10 3 32,70 
89-03-15 4 1,07 91-09-10 4 40,40 
89-04-27 2-4 6.23 

Tabell B7.9 Uppmätta halter av Mn i lakvattenprover från rötcellen vid S. 

Sunderbyns avfallsupplag. 

Tid Mn Tid Mn Tid Mn 
[datum] [mg/I] [datum] [mg/1] [datum] [mg/1] 
89-06-06 17,89 90-03-06 6,33 91-04-12 8,50 
89-06-27 24,72 90-03-19 6,33 91-04-18 2,16 
89-10-31 12,93 90-06-06 1,63 91-05-14 2,30 
89-11-14 12,94 90-06-06 1,13 91-05-14 1,40 
89,11-29 12,82 90-08-03 2,69 91-06-10 15,50 
89-12-14 14,45 90-08-03 1,75 91-06-19 16,50 
89-12-27 12,86 90-11-01 4,65 91-07-11 10,80 
90-01-10 14,67 90-11-01 3,64 91-07-16 9,17 
90-01-30 13,60 91-01-28 4,86 91-08-13 8,60 
90-02-07 2,17 91-02-13 1,90 91-08-27 13,60 
90-02-20 5,71 91-03-11 0,97 91-09-10 11,20 
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Tabell B7.10 Uppmätta halter av Ni i lakvattenprover från lakcellen vid S. 
Sunderbyns avfallsupplag. 

Tid Ni Tid Ni Tid Ni 
[datum] [mg/1] [datum] [mg/1] [datum] [mg/1] 

89-04-19 0,1206 89-12-27 0,3180 91-01-28 0,4200 
89-04-21 0,1350 90-01-10 0,2868 91-01-28 0,3500 
89-05-16 0,1819 90-01-23 0,2008 91-02-20 0,3560 
89-05-24 0,2230 90-01-23 0,2660 91-02-20 0,3400 
89-06-06 0,2050 90-02-07 0,1371 91-03-14 0,2910 
89-06-20 0,1720 90-02-20 0,2060 91-03-21 0,3200 
89-06-27 0,2323 90-02-20 0,2850 91-04-12 0,3420 
89-07-11 0,1862 90-03-06 0,2792 91-04-12 0,3200 
89-07-18 0,2120 90-03-19 0,3037 91-04-18 0,2170 
89-08-07 0,2065 90-03-19 0,3410 91-04-30 0,3600 
89-08-14 0,2260 90-04-10 0,3030 91-05-14 0,2300 
89-09-05 0,2230 90-05-09 0,2430 91-05-14 0,2200 
89-09-05 0,2420 90-06-06 0,3160 91-06-10 0,3100 
89-10-04 0,1802 90-06-06 0,2830 91-06-19 0,2500 
89-10-04 0,2150 90-07-04 0,3370 91-07-11 0,3600 
89-10-31 0,2194 90-08-03 0,3370 91-07-16 0,2730 
89-11-14 0,1513 90-08-03 0,2470 91-08-13 0,3500 
89-11-14 0,1930 90-10-03 0,3520 91-08-27 0,1800 
89-11-29 0,2719 90-11-08 0,3130 91-09-10 0,3200 
89-12-14 0,2559 90-12-10 0,2750 
89-12-14 0,1940 91-01-14 0,3080 

Tabell B7.11 Uppmätta halter av Ni i lakvattenprover från bottenlysimetrar vid S. 
Sunderbyns avfallsupplag. 

Tid Lysimeter Ni Tid Lysimeter Ni 
[datum] [-] [mg/1] [datum] [-] [mg/1] 

89-03-15 1 0,0439 89-11-29 2-4 0,0402 
90-06-25 1 0,5410 89-12-27 2-3 0,0549 
90-08-03 1 0,5300 89-12-27 4 0,0500 
90-11-01 1 0,5910 90-02-20 4-5 0,0577 
90-12-10 1 0,5330 90-03-23 5 0,0858 
90-12-10 1 0,5600 90-04-17 4 0,0527 
91-04-12 1 0,6500 90-04-17 4 0,1130 
91-07-11 1 0,5900 90-07-10 5 0,2270 
91-09-10 1 0,5000 90-08-06 3 0,0591 
89-03-15 3 0,0382 90-12-10 3 0,0633 
89-03-15 4 0,0174 91-04-12 2 0,2400 
89-04-27 2-4 0,0782 91-04-12 3 0,1060 
89-04-27 2-4 0,0297 91-07-11 2 0,0760 
89-06-06 2-5 0,0262 91-09-10 2 0,0770 
89-09-05 2-4 0,0405 91-09-10 3 0,0190 
89-11-29 2-4 0,0605 91-09-10 4 0,0990 
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Tabell B7.12 Uppmätta halter av Ni i lakvattenprover från rötcellen vid S. 

Sunderbyns avfallsupplag. Kursiverade tal markerar att det 

observerade värdet låg under detektionsgränsen för analysen. Hälften 

av värdet för detektionsgränsen har då angivits. 

Tid Ni Tid Ni Tid Ni 
[datum] [mg/1] [datum] [mg/1] [datum] [mg/1] 

89-06-06 0,2074 90-03-06 0,0899 91-01-14 0,0639 
89-06-20 0,2880 90-03-19 0,0595 91-01-28 0,0500 
89-06-27 0,2669 90-03-19 0,0959 91-02-20 0,0694 
89-10-18 0,1780 90-04-10 0,0967 91-03-14 0,0740 
89-10-31 0,1402 90-05-09 0,0924 91-04-12 0,1110 
89-11-14 0,1390 90-06-06 0,0546 91-04-18 0,0749 
89-11-14 0,1180 90-06-06 0,0186 91-05-14 0,1800 
89-11-29 0,0406 90-06-06 0,0220 91-05-14 0,0792 
89-12-14 0,0725 90-07-04 0,0270 91-06-10 0,1400 
89-12-27 0,0839 90-08-03 0,0295 91-06-19 0,1760 
89-12-27 0,0833 90-08-03 0,0225 91-07-11 0,1500 

90-01-10 0,0984 90-08-03 0,0220 91-07-16 0,1470 
90-01-23 0,1090 90-10-03 0,0345 91-08-13 0,2200 
90-01-30 0,0546 90-11-01 0,0388 91-08-27 0,2000 
90-02-07 0,1242 90-11-01 0,0220 91-09-10 0,3600 
90-02-20 0,0526 90-11-08 0,0403 
90-02-20 0,0926 90-12-10 0,0507 

Tabell B7.13 Uppmätta halter av Pb i lakvattenprover från lakcellen vid S. 

Sunderbyns avfallsupplag. Kursiverade tal markerar att det 

observerade värdet låg under detektionsgränsen för analysen. Hälften 

av värdet för detektionsgränsen har då angivits. 

Tid Pb Tid Pb Tid Pb 
[datum] [mg/1] [datum] [mg/1] [datum] [mg/I] 

89-04-21 0,1150 90-03-19 0,0038 91-01-14 0,0010 
89-05-24 0,0817 90-04-10 0,0033 91-01-28 0,0076 
89-06-20 0,0219 90-05-09 0,0065 91-02-20 0,0097 
89-07-18 0,0101 90-06-06 0,0029 91-03-14 0,0069 
89-08-14 0,0117 90-06-06 0,0044 91-04-12 0,0048 
89-09-05 0,0224 90-07-04 0,0093 91-04-18 0,0016 
89-10-04 0,0415 90-08-03 0,0083 91-05-14 0,0030 
89-11-14 0,0096 90-08-03 0,0053 91-06-10 0,0220 

89-12-14 0,0504 90-10-03 0,0081 91-06-19 0,0034 
90-01-23 0,0039 90-11-08 0,0068 91-07-11 0,0220 

90-02-20 0,0046 90-12-10 0,0050 91-07-16 0,0041 
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Tabell B7.14 Uppmätta halter av Pb i lakvattenprover från bottenlysimetrar vid S. 

Sunderbyns avfallsupplag. 

Tid 
[datum] 

Lysimeter 

[-1 
Pb 

[mg/1] 
Tid 

[datum] 
Lysimeter 

[-1 
Pb 

[mg/1] 
90-06-25 1 0,0085 89-12-27 2-3 0,0040 
90-08-03 1 0,0077 90-02-20 4-5 0,0113 
90-11-01 1 0,0037 90-03-23 5 0,0078 
90-12-10 1 0,0021 90-04-17 4 0,0110 
89-03-15 3 0,0109 90-07-10 5 0,0007 
89-04-27 2-4 0,0017 90-08-06 3 0,0031 
89-06-06 2-5 0,0026 90-12-10 3 0,0015 
89-09-05 2-4 0,0167 91-04-12 3 0,0132 
89-11-29 2-4 0,0079 

Tabell B7.15 Uppmätta halter av Pb i lakvattenprover från rötcellen vid S. 

Sunderbyns avfallsupplag. Kursiverade tal markerar att det 

observerade värdet låg under detektionsgränsen för analysen. Hälften 

av värdet för detektionsgränsen har då angivits. 

Tid Pb Tid Pb Tid Pb 
[datum] [mg/I] [datum] [mg/1] [datum] [ms/1] 
89-06-20 0,0314 90-07-04 0,0060 91-03-11 0,0220 
89-10-18 0,0076 90-08-03 0,0071 91-03-14 0,0001 
89-11-14 0,0163 90-08-03 0,0059 91-04-12 0,0008 
89-12-27 0,0039 90-10-03 0,0490 91-04-18 0,0008 
90-01-23 0,0040 90-11-01 0,0152 91-05-14 0,0018 
90-02-20 0,0044 90-11-08 0,0008 91-06-10 0,0220 
90-03-19 0,0079 90-12-10 0,0009 91-06-19 0,0025 
90-04-10 0,0021 91-01-10 0,0029 91-07-11 0,0220 
90-05-09 0,0017 91-01-28 0,0009 91-07-16 0,0011 
90-06-06 0,0136 91-02-13 0,0220 

90-06-06 0,0113 91-02-20 0,0002 
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Tabell B7.16 Uppmätta halter av Zn i lakvattenprover från lakcellen vid S. 
Sunderbyns avfallsupplag. 

Tid Zn Tid Zn Tid Zn 
[datum] [mg/I] [datum] [mg/I] [datum] [mg/1] 

89-04-19 10,46 90-01-10 11,05 91-02-20 20,00 
89-04-21 11,30 90-01-23 10,16 91-02-20 24,20 
89-05-16 13,37 90-01-23 11,10 91-03-14 18,50 
89-05-24 11,00 90-02-07 7,78 91-03-21 18,40 
89-06-06 11,63 90-02-20 8,32 91-04-12 14,50 
89-06-20 10,10 90-02-20 9,83 91-04-12 18,50 
89-06-27 12,03 90-03-06 11,64 91-04-18 9,70 
89-07-11 8,51 90-03-19 11,95 91-04-30 13,40 
89-07-18 7,45 90-03-19 13,30 91-05-14 9,50 
89-08-07 6,38 90-04-10 14,30 91-05-14 11,20 
89-08-14 6,96 90-05-09 13,90 91-06-10 12,30 
89-09-05 9,30 90-06-06 14,70 91-06-19 14,30 
89-09-05 6,69 90-06-06 14,50 91-07-11 12,80 
89-10-04 10,32 90-07-04 16,40 91-07-16 11,70 
89-10-04 11,50 90-08-03 14,20 91-08-13 15,20 

89-10-31 7,73 90-08-03 16,80 91-08-27 12,60 
89-11-14 5,59 90-10-03 16,60 91-09-10 13,70 
89-11-14 6,18 90-11-08 16,90 
89-11-29 8,13 90-12-10 15,00 
89-12-14 9,55 91-01-10 14,40 
89-12-14 9,17 91-01-28 16,60 
89-12-27 9,81 91-01-28 19,20 
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Tabell B7.17 Uppmätta halter av Zn i lakvattenprover från bottenlysimetrar vid S. 
Sunderbyns avfallsupplag. 

Tid Lysimeter Zn Tid Lysimeter Zn 
[datum] [-] [mg/1] [datum] [-] [mg/1] 
89-03-15 1 0,10 91-09-10 2 70,10 
89-09-05 1 0,15 91-09-10 3 11,70 
90-06-25 1 7,52 91-09-10 4 58,00 
90-08-03 1 17,80 89-03-15 3 0,29 
90-11-01 1 13,70 89-04-27 2-4 0,06 
90-12-10 1 10,10 89-06-06 2-5 0,07 
90-12-10 1 11,50 89-09-05 2-4 0,16 
91-04-12 1 18,00 89-11-29 2-4 0,05 
91-07-11 1 29,20 89-12-27 2-3 0,18 
91-09-10 1 28,20 90-02-20 4-5 0,10 
89-04-27 2-4 0,01 90-03-23 5 0,15 
89-06-16 2-5 0,02 90-04-17 5 0,19 
89-12-27 2-3 0,01 90-07-10 5 2,24 
90-02-20 1,4,5 0,11 90-08-06 3 0,18 
90-04-17 4 0,03 90-12-10 3 0,33 
91-04-12 2 0,32 91-04-12 3 1,69 
91-07-11 2 39,90 

Tabell B7.18 Uppmätta halter av Zn i lakvattenprover från rötcellen vid S. 
Sunderbyns avfallsupplag. 

Tid Zn Tid Zn Tid Zn 
[datum] [mg/1] [datum] [mg/1] [datum] [mg/1] 

89-06-06 23,55 90-03-06 0,39 91-01-10 0,25 
89-06-20 29,30 90-03-19 0,70 91-01-28 0,02 
89-06-27 28,95 90-03-19 0,73 91-02-20 0,11 
89-10-18 0,55 90-04-10 0,26 91-03-14 0,08 
89-10-31 0,17 90-05-09 0,21 91-04-12 0,18 
89-11-14 0,28 90-06-06 0,31 91-04-12 0,30 
89-11-14 0,40 90-06-06 0,23 91-04-18 0,04 
89-11-29 0,26 90-06-06 0,45 91-05-14 0,17 
89-12-14 0,41 90-07-04 0,16 91-05-14 0,13 
89-12-27 0,18 90-08-03 0,13 91-06-10 0,75 
89-12-27 0,30 90-08-03 0,18 91-06-19 1,07 
90-01-10 0,20 90-08-03 0,08 91-07-11 0,82 
90-01-23 2,26 90-10-03 0,91 91-07-16 0,61 
90-01-30 1,07 90-11-01 0,28 91-08-13 0,42 
90-02-07 0,44 90-11-01 0,18 91-08-27 2,20 
90-02-20 0,14 90-11-08 0,07 91-09-10 1,30 
90-02-20 0,21 90-12-10 0,09 
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Bilaga 8. Mätresultat från fältförsök. Gasanalyser. 

Tabell B8.1 Uppmätta halter av H2, O2, N2, CH4 och CO2 i gasprover från testcellen. 

Koncentrationerna är, med några undantag för prover för vilka någon 

gasanalys saknas, normerade till 100 %. 

Tid Väte Syre Kväve Metan Koldioxid 
[Datum] [vol-%] [vol-%] [vol-%] [vol-%] [vol-%] 
89-10-1 5 10 28 0 57 
89-10-31 5,5 6,8 21,2 0,2 66,3 
89-11-21 6,0 0,1 6,0 0,2 87,7 
89-11-29 6,1 0,1 7,6 0,3 85,9 
89-12-27 2,2 3,8 19,9 0,0 74,1 
90-1-23 1,9 0,5 27,0 0,0 70,6 
90-2-20 1,3 4,4 22,3 0,0 72,0 
90-3-23 12,4 3,3 56,7 0,0 27,6 
90-4-17 7,4 6,1 27,8 0,0 58,6 
90-5-16 5,9 4,6 33,9 11,5 44,1 
90-6-25 3,8 6,1 47,3 0,0 42,8 
90-7-10 3,5 12,3 44,9 0,0 39,3 
90-8-8 2,8 16,0 60,0 0,4 20,9 
90-9-24 4,5 11,7 46,0 0,6 37,2 
90-11-8 5,9 1,1 27,7 0,5 64,8 
91-4-12 7,3 0,0 29,5 1,5 61,7 
91-4-12 7,4 0,0 27,6 1,3 63,7 

Tabell B8.2 Uppmätta halter av H2, O2, N2, CH4 och CO2 i gasprover från 

rötcellen. Koncentrationerna är, med några undantag för prover för 

vilka någon gasanalys saknas, normerade till 100 %. 

Tid Väte Syre Kväve Metan Koldioxid 
[Datum] [vol-%] [vol-%] [vol-%] [vol-%] [vol-%] 
89-10-10 0 - - 1,10 9,00 
89-10-24 0 - - 1,40 6,50 
89-10-31 0 - - 1,80 5,90 
89-11-07 0 - - 4,50 13,90 
89-11-21 0 - - 9,60 13,90 
90-01-12 0 18,17 81,83 0,00 0,00 
90-01-15 0 17,98 78,88 0,00 3,14 
90-01-23 0 0,00 45,18 24,31 30,50 
90-01-30 0 0,00 40,63 24,22 35,16 
90-02-07 0 0,00 0,16 90,82 9,02 
90-02-13 0 17,78 79,74 0,00 2,48 
90-02-20 0 0,60 37,44 50,15 11,81 
90-02-27 0 0,00 0,00 83,42 16,58 
90-03-06 0 14,34 72,86 8,46 4,33 
90-03-14 0 0,61 23,40 63,83 12,16 
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Tabell B8.2 Fortsättning.  
90-03-28 0 2,12 9,71 72,54 15,63 
90-04-03 0 9,83 44,93 28,29 16,94 
90-04-10 0 9,08 28,77 37,71 24,44 
90-04-14 0 0,00 7,79 59,18 33,02 
90-05-16 0 6,05 41,37 36,04 16,53 
90-06-19 0 4,80 17,52 54,33 23,36 
90-06-25 0 19,39 79,33 0,00 1,29 
90-08-06 0 20,70 78,06 0,00 1,24 
90-08-17 0 3,40 17,20 53,64 25,75 
90-10-24 0 0,00 0,00 72,25 27,75 
90-11-08 0 1,00 4,02 71,42 23,56 
90-11-27 0 12,34 16,70 36,93 23,65 
90-11-27 0 7,19 23,83 47,58 21,40 
90-11-27 0 5,89 22,43 46,94 24,74 
90-11-28 0 3,89 16,33 52,42 27,35 
90-11-29 0 0,28 3,78 65,65 30,29 
90-11-30 0 0,47 1,69 67,83 30,01 
90-12-01 0 1,37 1,08 65,49 32,06 
90-12-02 0 0,00 0,00 69,20 30,80 
90-12-03 0 0,00 0,00 69,59 30,41 
90-12-05 0 0,00 0,00 68,61 31,39 
90-12-07 0 4,27 18,11 51,53 26,09 
90-12-09 0 0,82 1,19 66,27 31,71 
90-12-10 0 0,00 0,09 67,69 32,22 
90-12-10 5,58 0,00 18,79 1,62 74,01 
90-12-10 0 13,61 50,58 20,71 15,10 
90-12-10 0,18 0,00 0,09 59,54 39,82 
90-12-11 0,09 0,18 0,64 56,96 42,12 
90-12-11 0,54 0,18 5,13 52,79 41,37 
90-12-12 0,28 0,09 1,69 56,79 41,14 
90-12-13 0,20 0,20 1,87 58,03 39,70 
90-12-16 0 0,00 0,36 64,29 35,36 
90-12-18 0 0,18 2,30 66,96 30,57 
91-01-10 0 0,00 0,00 67,57 32,43 
91-01-21 0 10,82 26,58 41,43 21,16 
91-01-21 0 8,29 23,91 43,20 24,60 
91-01-22 0 8,12 21,69 47,48 22,72 
91-01-22 0 7,18 17,49 50,34 25,00 
91-01-23 0 5,63 10,77 58,58 25,03 
91-01-23 0 5,53 10,21 58,71 25,55 
91-01-24 0 5,45 8,81 62,96 22,78 
91-01-24 0 6,04 9,31 62,53 22,12 
91-01-25 0,05 5,89 8,62 64,38 21,06 
91-01-25 0 5,44 8,20 65,94 20,42 
91-01-28 0 12,65 26,84 50,61 9,89 
91-01-28 0 5,41 7,81 71,47 15,30 
91-01-29 0,04 13,62 31,32 46,77 8,24 
91-01-29 0 5,90 8,28 71,11 14,71 
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Tabell B8.2 Fortsättning.  
91-01-30 0,05 5,20 7,60 71,69 15,46 
91-01-30 0 5,08 7,54 71,82 15,67 
91-02-04 0 3,88 5,53 57,73 32,86 
91-02-04 0 5,73 8,82 68,67 16,79 
91-02-06 0 4,96 7,38 68,66 19,00 
91-02-06 0 4,86 7,12 69,03 18,99 
91-02-06 0 0,00 1,42 78,00 20,59 
91-02-13 0 0,00 0,92 78,46 20,62 
91-02-19 0 0,00 0,00 74,01 25,99 
91-02-28 0 0,23 33,30 43,86 22,62 
91-02-28 0 0,00 32,73 44,43 22,84 
91-03-03 0 0,00 23,74 52,82 23,43 
91-03-03 0 0,93 25,33 51,70 22,04 
91-03-05 0 0,00 16,47 58,40 25,13 
91-03-05 0 0,00 17,14 58,15 24,71 
91-03-08 0 0,00 8,41 64,67 26,92 
91-03-08 0 0,00 9,35 64,44 26,21 
91-03-11 0 0,00 4,00 67,89 28,11 
91-03-11 0 0,00 4,00 68,03 27,97 
91-03-14 0 0,00 0,72 70,60 28,67 
91-03-14 0 0,00 1,47 70,27 28,26 
91-03-18 0 0,00 0,00 71,38 28,62 
91-03-18 0 0,00 0,00 71,62 28,38 
91-03-23 0 0,00 0,00 71,11 28,89 
91-03-23 0 0,00 0,00 71,15 28,85 
91-04-12 0 0,00 0,00 72,64 27,36 
91-04-12 0 0,00 0,00 72,26 27,74 
91-04-18 0 0,00 0,00 72,62 27,38 
91-04-18 0 0,00 0,00 71,78 28,22 
91-04-30 0 0,00 0,00 72,20 27,80 
91-04-30 0 0,00 0,00 72,45 27,55 
91-05-06 0 0,00 0,00 71,92 28,08 
91-05-06 0 0,00 0,00 71,49 28,51 
91-05-14 < 0,005 0,00 0,00 77,33 22,67 
91-05-14 0 0,00 0,00 77,74 22,26 
91-05-17 0 0,00 0,00 78,38 21,62 
91-05-17 0 0,00 0,00 78,07 21,93 
91-05-24 0 0,00 0,00 76,81 23,19 
91-05-24 < 0,005 0,00 0,00 76,35 23,65 
91-07-16 < 0,005 0,00 0,00 73,56 26,44 
91-07-16 < 0,005 0,00 0,00 73,30 26,70 
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Bilaga 9. Mätresultat från fältförsök. Flödesmätningar vid testcellen. 

Tabell B9.1 Ackumulerade vattentillsatser till lakcellen. 

Tid 
[datum] 

Ackumulerad tillsats 
[m3] 

Tid 
[datum] 

Ackumulerad tillsats 
[m3] 

89-03-17 2,37 89-09-05 31,64 
89-03-21 5,22 89-09-06 31,71 
89-03-28 5,69 89-09-07 31,73 
89-03-29 6,17 89-09-07 33,15 
89-03-30 6,64 89-09-14 34,58 
89-03-31 7,12 89-09-14 34,63 
89-04-03 7,59 89-09-19 36,05 
89-04-04 8,54 89-09-22 37,47 
89-04-05 9,49 89-09-26 37,52 
89-04-06 10,44 89-09-26 38,95 
89-04-07 11,39 89-09-28 40,45 
89-04-10 12,33 89-10-06 40,55 
89-06-09 14,23 89-10-06 42,01 
89-06-16 14,99 89-10-10 42,13 
89-06-27 16,76 89-10-10 43,61 
89-07-04 17,71 90-01-17 44,33 
89-07-06 18,59 90-01-23 45,27 
89-07-11 19,49 90-01-31 46,22 
89-07-13 20,49 90-02-07 47,17 
89-07-18 21,44 90-02-15 48,47 
89-07-20 22,39 90-02-20 49,46 
89-07-25 23,34 90-12-10 50,16 
89-07-27 24,05 91-01-29 51,11 
89-08-01 25,00 91-01-30 52,06 
89-08-14 26,42 91-02-01 63,81 
89-08-17 27,80 91-07-11 73,81 
89-08-25 29,27 91-07-16 74,01 
89-08-30 30,69 91-12-05 81,60 
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Tabell B9.2 Ackumulerad infiltration uppmätt via ytlysimeter. 

Tid Ackumulerad infiltration Tid Ackumulerad infiltration 
[datum] [m3/m2] [datum] [m3/m2] 
89-05-09 0,010 89-09-22 0,196 
89-05-12 0,013 89-11-08 0,202 
89-05-16 0,033 90-06-06 0,250 
89-05-17 0,043 90-06-25 0,252 
89-05-19 0,064 90-06-28 0,259 
89-05-24 0,071 90-07-10 0,260 
89-05-26 0,075 90-08-08 0,280 
89-05-30 0,081 90-09-20 0,285 
89-06-06 0,090 90-09-27 0,293 
89-06-09 0,105 90-10-18 0,325 
89-06-16 0,117 91-05-10 0,363 
89-06-20 0,123 91-06-19 0,398 
89-06-27 0,127 91-06-26 0,421 
89-07-04 0,140 91-07-02 0,422 
89-07-11 0,141 91-07-08 0,423 
89-08-07 0,146 91-07-11 0,423 
89-09-05 0,147 91-07-30 0,427 
89-09-14 0,181 91-08-13 0,429 
89-09-19 0,192 91-09-17 0,431 

Tabell B9.3 Uppmätt lakvattenbildning i botten av referenscell. Lysimetrarnas 
horisontella tvärsnittsarea har skattats till 0,4125 m 2 . 

Tid Lysimeter Lakvattenbildning Tid Lysimeter Lakvattenbildning 
[datum] [-] [g] [datum] [-] [S/1 
88-12-05 1 147,8 89-11-21 2 50,0 
88-12-22 1 450,4 89-11-29 2 97,7 
89-03-15 1 327,0 89-12-27 2 72,0 
89-03-28 1 183,9 90-02-20 2 41,0 
89-04-14 1 78,0 90-03-19 2 88,0 
89-04-17 1 2,6 91-09-10 2 2200,0 
89-04-19 1 50,4 91-10-23 2 950,0 
89-05-09 1 53,9 89-03-15 3 313,3 
89-05-16 1 67,0 89-03-28 3 193,1 
89-05-23 1 167,8 89-04-14 3 59,9 
89-05-24 1 18,0 89-04-17 3 13,1 
89-06-06 1 40,0 89-04-27 3 53,3 
89-06-06 1 500,0 89-05-16 3 8,3 
89-06-16 1 32,0 89-05-19 3 37,6 
89-06-19 1 412,0 89-06-16 3 42,7 
89-06-20 1 36,0 89-06-25 3 29,4 
89-06-25 1 220,6 89-07-11 3 41,0 
89-07-04 1 9,9 89-08-07 3 38,5 
89-07-18 1 22,3 89-09-05 3 82,7 
89-08-01 1 25,8 89-10-04 3 8,2 
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Tabell B9.3 Fortsättning. 
89-08-07 1 13,5 89-11-29 3 63,1 
89-08-14 1 19,6 89-12-27 3 63,0 
89-08-30 1 25,6 90-02-20 3 3,0 
89-09-05 1 30,6 90-07-10 3 49,0 
89-09-14 1 25,0 90-08-08 3 40,4 
89-09-26 1 22,6 90-12-10 3 80,0 
89-10-04 1 1,9 91-09-10 3 70,0 
89-10-10 1 9,8 89-03-15 4 331,4 
89-10-31 1 12,5 89-03-19 4 56,8 
89-11-07 1 17,3 89-03-30 4 226,2 
89-11-21 1 13,0 89-04-14 4 90,8 
89-11-29 1 8,0 89-04-17 4 59,3 
89-12-23 1 31,0 89-04-27 4 68,0 
90-01-15 1 42,5 89-05-16 4 5,5 
90-01-29 1 17,4 89-05-19 4 53,1 
90-02-13 1 18,0 89-06-16 4 41,0 
90-02-20 1 37,0 89-06-25 4 55,7 
90-02-27 1 20,0 89-07-11 4 60,0 
90-03-06 1 13,6 89-08-07 4 66,5 
90-03-12 1 6,0 89-09-05 4 13,7 
90-07-04 1 163,0 89-10-31 4 2,2 
90-07-18 1 450,0 89-11-29 4 70,3 
90-08-03 1 859,0 89-12-27 4 5,3 
90-08-08 1 503,0 90-02-20 4 81,5 
90-08-17 1 278,0 90-07-10 4 83,7 
90-12-10 1 8200,0 90-08-08 4 44,6 
91-09-10 1 2600,0 91-09-10 4 2800,0 
91-10-23 1 1600,0 91-10-23 4 1400,0 
88-12-22 2 514,7 89-03-15 5 112,3 
89-03-15 2 539,1 89-03-19 5 114,0 
89-03-30 2 28,1 89-03-20 5 113,2 
89-04-14 2 22,0 89-03-28 5 29,2 
89-04-17 2 9,4 89-04-14 5 13,7 
89-04-27 2 78,0 89-04-17 5 60,8 
89-05-16 2 20,1 89-04-19 5 9,2 
89-06-16 2 40,0 89-05-16 5 66,0 
89-06-25 2 0,3 89-05-19 5 5,8 
89-07-11 2 40,0 89-06-16 5 2,3 
89-08-07 2 65,5 89-06-25 5 16,3 
89-09-05 2 16,7 89-07-11 5 3,0 
89-10-04 2 37,4 90-02-20 5 88,1 
89-10-31 2 65,0 90-07-10 5 13,0 
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Tabell B9.4 Bortpumpat lakvatten (till rötcell). 

Tid Ackumulerad bortförsel Tid Ackumulerad bortförsel 
[datum] [rn 3] [damm] [m3/m2] 

89-10-04 0,090 90-11-01 2,880 
89-11-15 0,220 90-11-27 2,980 
89-12-01 0,290 90-12-10 3,180 
90-01-12 0,310 91-01-21 3,586 
90-01-17 1,010 91-02-25 3,586 
90-02-20 1,040 91-02-28 3,795 
90-02-22 1,140 91-03-21 5,127 
90-03-09 1,460 91-04-30 8,075 
90-03-19 1,680 91-05-17 9,959 
90-04-10 1,780 91-06-26 18,699 
90-05-14 2,230 91-10-31 32,415 
90-09-27 2,630 91-12-31 39,003 
90-10-23 2,830 
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