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Sammanfattning 
   Utsläpp av lättflyktiga organiska föreningar (VOC) är ett växande mijlöproblem. 
Biofiltrering är ett relativt billigt sätt att rena luft förorenad med VOC. Biofiltrering har också 
en fördel i att föroreningen helt bryts ned och inte endast övergår i en annan form. Rapporten 
beskriver arbetet kring två biofilter av kolonntyp. Mikroberna som användes kom från främst 
träflis och jord. Som förorening användes limonen och α-pinen. Analys skedde med 
gaskromatografi. 
   Vidare undersöktes om närvaro av silikonolja i filterbädden påverkade resultatet 
Reningskapaciteten uppgick i filtret utan olja till ca 10 - 12 g/m3.h under de första 25 dagarna 
i drift och ökade därefter till ca 15 - 20 g/m3.h.  Motsvarande data för det oljeberikade filtret 
är ca 15 - 20 g/m3.h i båda fallen. 
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1. Inledning 
   Detta arbete är en del av ett samarbete mellan Växjö Universitet och Tarbiat Modares 
University Teheran, Iran som finansieras av SIDA.    
   Utsläpp av flyktiga organiska ämnen, VOC (Volatile Organic Compounds) kan påverka vår 
miljö och hälsa. De förorenar atmosfären och bidrar bl.a. till störande lukter i anslutning till 
exempelvis pappersmassafabriker (Brown & Foote 1998, Hinds 1999, Petersson 1995, 
Corchnoy & Atkinson 1990). 
   Vidare bildas marknära ozon då VOC reagerar med nitrösa gaser (NOx) under inverkan av 
solljus (Rupar-Gadd 2006a). 
   När terpener, som är en grupp av VOC, omsätts metaboliskt i kroppen blidas epoxider. 
Dessa kan i många fall vara tillräckligt reaktiva för att ge skador. Limonen orsakar t.ex. 
allergier (Birgerson et al. 1985, Karlberg & Lindell 1993) och terpentin irriterar huden och 
kan orsaka överkänslighet (Kasanen et al. 1999) 
   1000-tals ton fotokemiskt mycket reaktiva terpener släpps varje år ut från 
pappersmassaindustrin i Sverige (Strömvall & Peterson 1993a, Strömvall & Peterson 1993b, 
Jensen & Wolkoff 1996). 
   Terpener förekommer i trä och har flertalet viktiga ekologiska funktioner. De kan t.ex. 
fungera som signalsubstanser och/eller skydda mot insekter. Mängden terpener i träet varierar 
mellan olika arter, olika delar av trädet och var det har växt (Borg-Karlson et al. 1993, Sjödin 
et al. 2000, Fäldt 2000, Fäldt 2001 et al. I, II, III). 
   Vid framställan av biobränsle används ibland träflis och när denna torkas avges terpener. I 
en framtid där detta bedrivs i stor skala kommer tekniker för att effektivt rena luftflödena från 
torkanläggningarna att behövas. 
   En annan industri som redan idag släpper ut stora mängder terpener, synnerhet α-pinen, är 
den som rör tillverkningen av spånplattor och andra produkter där man pressar träflis 
(Mohseni et al. 1998). Även här finns ett stort behov av att effektivt rena luftfrånflödena. 
Detta inte bara för miljöns skull utan även ekonomiska aspekter spelar in. 
   Det billigaste träet kommer vanligen från barrträd men de är också de rikaste på terpener. 
För att möta utsläppskrav kan tillverkaren tvingas välja ett dyrare träslag vilket i slutänden 
påverkar produktens pris och därmed dess konkurrenskraft. 
   Biofiltrering är en teknik på frammarsch där man använder mikroorganismer till att bryta 
ner skadliga ämnen, t.ex. VOC, till koldioxid och vatten. Metoder som i tidigare försök 
använts inkluderar bl.a. separation, kondensation och absorption. En nackdel med dessa 
metoder är att ämnena endast övergår i en annan form och/eller fas vilket i sin tur medför att 
ytterligare steg måste tas för att helt bryta ner föroreningarna. Detta problem undviks med ett 
biofilter och det har, gentemot andra filtertyper, en fördel i sin kostnadseffektivitet. 
   Biofiltret är okomplicerat på så sätt att det fungerar under tryck och temperaturförhållanden 
som är mycket enkla att åstadkomma, oftast rör det sig omkring atomsfärstryck och 
rumstemperatur. Således kan biofilter komma att bli en bra lösning i områden med stor 
miljöbelastning och små ekonomiska och tekniska resurser. 
   Ett biofilter är egentligen en bioreaktor. De ämnen som introduceras i filtret utgör reaktanter 
och den växande biomassan tillsammans med dess avfallsprodukter utgör reaktorns produkter. 
Eftersom mikroberna i filtret använder föroreningarna som kol- och energikälla är tanken att 
endast koldioxid och vatten skall utgöra filtrets restprodukter. Ur ett miljövårdsperspektiv är 
dock noggrann analys av avfallsprodukterna viktigt. Denna uppsats har emellertid begränsats 
till själva filtrerfasen och dess effektivitet. Innan tekniken tillämpas storskaligt måste således 
mer forskning genomföras för att bestämma eventuella biprodukters miljöfarlighet. Under 
detta arbetet uppvisade dock gaskromatogrammen från filtrets frånflöden inga främmande 
eller nya toppar, varför mängden av eventuella biprodukter verkar vara mycket liten. 
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   För att få så god effektivitet som möjligt i reaktorn krävs förståelse för de mekanismer och 
förhållanden som är gällande i reaktorn och hur de påverkar biokulturen. Därigenom 
säkerställs att mikroberna får arbeta under så nära ideala förhållanden som möjligt. 

 

2. Metod och material 
   För att framgångsrikt kunna genomföra en undersökning av ett biofilters reningskapacitet 
fastställdes ganska snart några viktiga egenskaper hos försöksuppställningen. Dessa beskrivs 
nedan: 
 

2.1.1 Flödesreglering/mätning 

   Samtliga flöden måste kunna mätas och somliga också kunna regleras fullt ut. Eftersom 
försöket genomförs uteslutande i gasfas kommer tryckskillnader att uppstå över systemets 
olika komponenter som resultat av olikheter i flödesmotstånd. Detta kan medföra problem 
med regleringen av de olika flödena och således bör systemet utrustas med strypventiler på 
kritiska punkter för kompensera för nämnda tryckskillnader. På de punkter där strypventiler 
svårligen kan installeras måste i vart fall flödesmätare finnas till hands för att kunna övervaka 
strömmingen genom hela systemet. 
   Stabila flöden är nödvändiga för att medge korrekta mätvärden då systemet körs i stationärt 
tillstånd över tiden. Eftersom flödeshastigheten är ett resultat av det pådrivande trycket i 
systemet bör systemet även innehålla ett eller flera tryckkärl som motverkar snabba 
förändringar av totaltrycket i systemet. 
 

2.1.2 Mikrobernas behov av kol och energi 

Mikrobernas behov av kol och energi är grundläggande för hela försöket då tanken är att låta 
mikroorganismerna använda det förorenande kolvätet som kol- och energikälla. Det enklaste 
sättet att berika en luftström med ett kolväte torde vara att låta luftströmmen bubbla genom en 
behållare vilken är fylld med det aktuella kolvätet. För att reglera mängden av det organiska 
ämnet som tillförs systemet måste strömmen genom behållaren kunna mätas och regleras. För 
ytterligare justeringsmöjligheter kan en temperaturkontroll för nämnda behållare övervägas.  
 

2.1.3 Mikrobernas behov av fukt och näring 

   Mikroberna i biofiltret är beroende av att fuktigheten hålls på en konstant hög nivå. För att 
motverka uttorkning måste således luftströmmen över filtret fuktas. Detta löses enklast genom 
att låta densamma bubbla genom en tillsluten vattenbehållare där fuktningen regleras genom 
reglering att vattnets temperatur. 
   Hela försöket bygger som nämndes ovan på att mikroberna använder det förorenande 
kolvätet som kolkälla. Därutöver behöver de också en del näringsämnen och spårämnen. 
Dessa tillförs enklast som en näringslösning vilken får rinna ner genom filtret. Om denna 
näringslösning även har buffertkapacitet löses problemet med eventuell försurning eller 
alkalisering av bädden. Denna försurning/alkalisering måste kunna mätas. 
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2.1.4 Provtagning 

För provtagning måste minst två portar finnas; en vid filtrets tillflöde och en vid dess 
frånflöde. Dessa portar och systemet i stort bör utformas så att provtagning kan ske utan att 
förhållandena vad avser tryck (och därigenom flödeshastigheter) förändras. Detta för att 
anläggningen skall fungera över långa tidsperioder i stationärt tillstånd. I ett mer avancerat 
stadium bör även möjligheter till provtagning finnas i olika delar av filtret för att medge 
undersökning av filtrets mest/minst aktiva zoner då detta torde vara viktig information för en 
framtida konstruktion av ett effektivt biofilter. 
 
 

2.2 Uppställningarnas grundprinciper 
   Med ovan angivna kravprofil som grund konstruerades två tryckluftsdrivna 
filtreruppställningar vilka fungerade enligt följande: 
   Den inkommande luftströmmen tryckregleras först över en regulator som säkerställer 
angivet tryck oavsett flödet genom densamma. Därefter delas strömmen upp för tre olika 
ändamål. 
   Den första och största delen flödesregleras innan den går till ett fuktningskärl, den andra och 
mycket mindre delen flödesregleras även den och går därefter vidare till ett kärl där den 
bubblas upp genom det ämne med vilket man önskar förorena luftströmmen. Dessa två 
strömmar slås därefter samman i ett blandningskärl och den förorenade luftström som skall 
filtreras har härmed kommit till stånd. 
   Den tredje och sista delen av den inkommande luftströmmen skickas till det kärl som 
innehåller den näringslösning som mikroberna i filtret behöver. Denna luftström trycksätter 
kärlet och detta tryck är den drivande kraften då näringslösningen skall tillföras filterna. De 
två filterna är av kolonntyp och som bärarmaterial i kolonnerna valdes perlit, ett relativt 
poröst, lätt och keramiskt material. 
   Filtrets tillflöde placerades längst upp på kolonnen och nedtill sattes två frånflöden, ett 
gasfrånflöde samt ett för eventuell vätskefas. Denna vätskefas uppstår då den tillförda 
näringslösningen runnit ned genom filtret. På nämnda vätskefas kan pH-mätningar 
genomföras och på så sätt fås en uppfattning om pH-förhållanden i filtret. 
   I syfte att samla erfarenheter och kunskap för ett större filter byggdes först en mindre 
anläggning där grundprinciper och driftsförutsättningar prövades. 
   På den första och mindre uppställningens gasfrånflöde sattes även en flödesmätare och en 
trevägsventil för att möjliggöra förbikoppling av flödesmätaren. Detta för att inte konstant 
behöva låta flödet gå genom mätaren då det i längden orsakar problem med kondens i 
densamma. Sist i systemet sattes ett tryckkärl på vilket det monterats en strypklämma för att 
stabilisera utflödet ur systemet. Eftersom den större uppställningen var flödesreglerad fullt ut 
behövdes till den inga flödesmätare med trevägsventiler och tryckkärl med strypventiler. 
   De två versionerna skiljde sig alltså främst m.a.p. storleken på kolonnerna samt att flödena 
till de större kolonnerna var helt separata fr.o.m. tryckregulatorn. Materialet som användes var 
5mm plexiglas. Se fig. 1a, 1b, 2a, 2b för mer detaljer. 
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2.3 Första uppställningen 
 

2.3.1 Allmänt 

Syftet med denna uppställning var att samla erfarenheter och kunskaper inför försöken med 
den stora uppställningen. En medeluppehålltid på ca en 1 minut eftersträvades då de initiala 
flödena sattes, således justerades dessa till: 
 
Flödet genom fuktningskärlet : 2000ml/min 
Flödet genom föroreningskärlet : 150ml/min 
 
Vidare sattes näringslösningssystemet till att var 24:e timme öppna flödet under två minuter 
och tillföra varje filter 100ml lösning. Flödeskalibreringen av bevattningssystemet gjordes 
med hjälp av en digital våg och ett digitalt stoppur. Sprutmunstyckena var av samma typ som 
återfinns på de flesta typer av sprayflaskor för hushållsbruk. Vid kalibreringen sattes systemet 
att under tre minuter spruta lösning i varsitt filter samtidigt som anläggningen var 
luftflödesreglerad till normal arbetsbelastning (se ovan angivna flöden). Varje filter vägdes 
före och efter försöket och på så sätt kunde mängden tillförd vätska bestämmas. Genom att 
skruva på munstyckets främre del kunde flödet justeras till att under tre minuter leverera 
150ml, ett flöde som ger 100ml på två minuter. Genom att på detta sätt kalibrera systemet 
under längre tidsintervaller än driftsintervallet uppnåddes en högre noggranhet. 
 

2.3.2 Perlit 

   Perliten siktades och en fraktion med kronstorlek 2-5mm togs ut för anvädning. För att 
fastställa andelen hålrum i perlitbädden gjordes prover med kornstorleksbestämd (2-5mm) 
och fuktad (50%wt) perlit.  
   Ett 25ml mätglas fylldes med 6g av ovan beskrivna perlit. Ner i mätglaset droppades sedan 
sakta en vegetabilisk olja av enklare typ. Ett skönjbart skikt av olja observerades under 
perlitmassan i glaset då 14,3ml olja hade tillsatts. Ett mått på tomrumet i perlitmassan med 
enheten ml tomrum per gram perlit kunde således räknas fram enligt: 
 
Tomrum : 14,3 / 6 = 2,38 ml/g 
 
   Fuktningen av perliten skedde i en glasskål i vilken 100g perlit blandades med 100ml 
avjonat vatten. Blandningen vändes därefter grundligt med sked. Två satser gjordes så att det 
för varje kolonn skulle finnas ca 100g perlit med kornstorlek 2-5mm vilken var fuktad med 
100g vatten. 
 

2.3.3 Mikrober 

   Innan mikroberna kunde laddas i kolonnerna krävdes en del förarbete. Avsikten var att 
prova två olika bakterieflorors lämplighet i sammanhanget. Den första floran kom från träflis 
från främst gran och tall och den andra från det översta jordlagret i ett stycke barrskog. Detta 
eftersom barrträd naturligt avger en mängd kolväten, bl.a. olika terpener. Således har 
mikrober som lever i dessa miljöer under lång tid exponerats för den typ av kolväten som var 
aktuella i försöket. 
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   Initialt blandades 5g jord med 50ml avjonat vatten och 5g flis med 50ml avjonat vatten i 
varsin E-kolv. E-kolvarna sattes i en inkubator med skakning i 6h vid 37°C. Därefter 
filtrerades de båda uppslamningarna. Av den filtrerade vätskan togs därefter 19ml och 
blandades med 76ml näringslösning. Således hade 95ml suspension av båda typer framställts. 
   Två E-kolvar försågs därefter med 95g perlit. Till den ena E-kolven sattes sedan 
suspensionen med mikrober härstammande från jord och till den andra sattes dito 
härstammande från flis. 
   Slutligen tillfördes varje E-kolv ett öppet provrör innehållande 1ml limonen och som 
förslutning till E-kolvarna användes papperspluggar. De båda kolvarna sattes sedan i en 
stillastående inkubator i 48h för att fixera mikroberna i perliten. Efter 48h laddades 
kolonnerna med innehållet från respektive E-kolv och anläggningen startades. Nedan visar 
figurerna 1a och 1b den mindre försöksuppställningen och kolonnerna i detalj. 
 
 
 

 
Fig (1a). Översiktlig systemskiss för den mindre uppställningen. 
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Fig. (1b).Detaljerad skiss av en av de mindre kolonnerna. 

 
 

2.3.4 Näringlösning 

Den näringslösning som nämns ovan bestod i själva verket av en blandning av två lösningar. 
Den ena innehöll de vanligaste näringsämnena och den andra innehöll spårämnen. Den 
färdiga näringslösningen innehöll 25ml spårämneslösning per liter. De båda blandades i 
avjonat vatten enligt nedan.  
 
 
Näringslösning: 
KH2PO4  : 3,4  g/lit 
K2HPO4  : 4,3  g/lit 
MgSO4  : 0,4  g/lit 
CaCl2  : 0,04  g/lit 
FeSO4  : 0,002 g/lit 
(NH4)2SO4   : 1,0 g/lit 
 
Spårämneslösning: 
MnCl2  : 0,04  g/lit 
Na2MO4· 2H2O : 0,08  g/lit 
CuSO4  : 0,006  g/lit 
H3BO3  : 0,013  g/lit 
FeSO4  : 0,002 g/lit 
ZnSO4   : 0,06 g/lit 
 

2.3.5 Förorening 

Här användes limonen som förorening, närmare bestämt D-limonen (CAS 5989-27-5). 
Emellertid skulle det visa sig att detta var ett olämpligt val i kombination med den metod som 
användes för att förorena luftströmmen. Detta eftersom limonenet tenderade att polymerisera 
då luft bubblades upp genom detsamma. Denna problematik kommer att behandlas mer 
ingående senare. 
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2.4 Andra uppställningen 
 

2.4.1 Allmänt 

Denna uppställning konstruerades på erfarenheterna från den mindre. Den mindre 
anläggningen kördes konstant under cirka en månads tid varvid vissa problem uppstod. Dessa 
rörde främst flödesregering och flödesmätning vid olika punkter i uppställningen. Därför 
beslutades att kolonnerna i den nya anläggningen skulle vara helt separerade 
luftflödesmässigt. Systemet för tillförandet av näringslösningen fungerade dock väl och 
behölls i stort sett intakt. Vad luftflöden anbelangar så valdes här flödeshastigheterna 2,5 
lit/min och efter ca 25 dygns kontinuerlig drift sänktes flödet till 1,5lit/min vilket skulle få 
stora effekter på resultatet. 
 

2.4.2 Perlit 

Den perlit som användes i denna uppställning var av samma beskaffenhet som den som 
användes i den mindre anläggningen. Mängden perlit till varje filter uppgick till 500g. I den 
ena kolonnen berikades perliten med 125g silikonolja. Detta för att undersöka huruvida oljans 
affinitet för opolära ämnen kunde underlätta för mikroberna att plocka kolvätet ur luften.  
 

2.4.3 Mikrober 

Till denna uppställning valdes enbart mikrober från träflis då dessa visat sig vara något mera 
effektiva i den mindre uppställningen. Förarbetet var här enligt en något enklare rutin. Till 
avjonat vatten sattes 10% träflis (m.a.p. vikt). Flis tillsammans med vatten sattes därefter i en 
inkubator med skakning (150rpm) i fyra timmar. Denna suspension papperfiltrerades 
(Munktell nr. 3) och 100ml filtrerad suspension blandades med 400ml näringslösning varvid 
500ml suspension erhölls. Denna blandades med 500g perlit och därefter fylldes kolonnerna 
med blandningen. Som sades ovan berikades perliten i den ena kolonnen även med 125g 
silikonolja.   
  

2.4.4 Näringlösning 

I denna uppställning användes samma näringslösning som tidigare med en större dygnsmängd 
(ca 250ml/dygn) som enda skillnad. Diagrammen (VI) och (VII) i avsnittet Provtagning och 
resultat redovisar den tillförda mängden näringslösning mer ingående.   
 

2.4.5 Förorening 

Här användes initialt α-pinen (CAS 80-56-8), detta för att undvika problematiken kring 
limonen och polymerisation. 
Figurerna (2a) och (2b) nedan visar den större uppställningen och dess kolonner mer 
ingående. 
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Fig. (2a) Översiktlig systemskiss för den större uppställningen. 

 
 
 

 
Fig. (2b) Detaljerad skiss av en av de större kolonnerna. 
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2.5 Mätmetod & Analys 
Som huvudsakligt mätinstrument användes kombinerad gaskromatografi och masspektrografi. 
Gaskromatografen var av typen Varian Chrompack CP 3800, masspektrografen en Varian 
Chrompack Saturn 2000 och tenaxinstrumentet en Perkin Elmer ATD 400 Provtagning. 
gjordes med tenaxrör. Problemen med limonenets polymerisering medförde även att en annan  
provtagningsmetod övervägdes och i detta sammanhang blev SPME (Solid Phase Microfiber 
Extraction) den valda vägen då detta prövats tidigare. SPME användes således senare till 
provtagning från den stora uppställningen. En del resultat från denna metod redovisas senare. 
 
 
 

3. Provtagning & Reslutat 
 

3.1 Första uppställningen 
   För att mäta ingångskoncentrationen kopplades en silikonslang till provtagningsporten före 
kolonnen (se fig 1a) och ett tenaxrör (se stycket ”Lite om tenaxrör”, s. 9 ) kopplades till 
nämnda silikonslang. Observera även i figuren 1a den lilla strypklämman som sattes direkt 
efter provtagningsporten i syfte att skapa det övertryck som driver provtagningsströmmen. 
   Provtagningsströmmen leddes efter tenaxröret till en reglerbar flödesmätare för reglering. 
Olika flödeshastigheter och provtagningstider provades. Flödena varierade mellan 100ml/min 
till 2,25 lit/min och provtagningstiderna varierade mellan 4min och knappt 1h. För varje 
provtagning noterades flödeshastighet och provtagningstid, därigenom kunde den totala 
genomströmmade luftmängden beräknas. Substansmängden förorening i provet dividerades 
sedan med denna luftmängd varvid koncentrationen räknades ut. Utgångskoncentrationen 
mättes på motsvarande sätt från provtagningsporten efter filtret (se fig 1a). 
 
 

3.1.1 Lite om tenaxrör 

 

 
Fig (3a) Fotografi av tenaxrör 

 
   Vid provtagning med tenaxrör tillåts en del av den luftström på vilken man vill göra 
mätningen passera genom röret. Insidan av röret är klätt med en opolär adsorbent som 
absorberar eventuella opolära ämnen, såsom limonen, som strömmar genom röret.  
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   Den opolära adsorbenten gör tenax mycket lämpligt för provtagning i fuktiga miljöer 
eftersom de polära vattenmolekylerna endast i extremt liten utsträckning interagerar med den 
opolära adsorbenten. 
   Efter provtagning sätts röret i en desorbtionskammare och genom upphettning frigörs de 
absorberade substanserna och övergår i gasfas. Gasfasen leds sedan genom en kallfälla där de 
lättflyktiga ämnena kondenseras för att sedan tillföras strömmen av bärgas in till  
gaskromatografen. De tenaxrör som användes i denna undersökning var av typen Tenax TA® 
 

3.1.2 Kalibrering 

För att kunna avgöra föroreningskoncentrationerna i de olika luftströmmarna måste ett 
samband skapas mellan mängd adsorberad förorening i tenaxröret och arean under den topp i 
diagrammet som föroreningen ger upphov till då provet körs i gaskromatografen. 
   Således framställdes en standardlösning med en väl känd mängd limonen löst i metanol. Vid 
framställningen användes mikropipetter från Hamilton och glaspipett med peléusboll. 
Lösningen späddes sedan med ytterligare metanol till olika koncentrationer. 
   Med Hamiltonspruta sattes sedan de olika lösningarna till en väl bestämd luftström vilken 
flödade genom ett tenaxrör. Provtagningstiden sattes till 5 min, d.v.s. då lösningen injicerats i 
luftströmmen gavs den 5 min att evaporera från injektionspunkten och därefter adsorberas i 
tenaxröret. 
   I de kromatogram som dessa rör sedan renderade isolerades limonentopparna. Dessa 
integrerades och en area under topparna räknades ut. 
   För att i så stor utsträckning som möjligt eliminera felkällor och kontaminering användes ett 
aktivt kolfilter och ett 0,20µm partikelfilter i kalibreringsuppställningen. För att vidare 
säkerställa så god evaporation som möjligt sprutades provlösningen från hamiltonsprutan på 
en tuss glasull som förts in i slangen före tenaxröret. Tanken var att lösningen genom 
kapillärverkan skulle fördela sig jämnt över glasullen, avdunsta lättare, för att på så sätt 
säkerställa att all lösning evaporerade. Fig (3b) nedan visar kalibreringsuppställningen. 
   Tryckluft användes till att skapa en ren och fuktad luftström. Ur denna luftström pumpades 
sedan en mindre ström till själva kalibreringen. Luftpumpen var kalibrerad vid 1atm och 
därför öppnades ett frånflöde för ryckreducering till 1atm vid förgreningspunkten till 
provtagningskanalen. Enklast hade varit att låta pumpen driva hela kalibreringsuppställningen 
men den bedömdes som för svag för detta. 
  Lägg märke till den, m.a.p. värmetillförsel och luftgenomflöde, reglerbara 
fuktningsanordning (det uppvärmda vätskekärlet på bilden) som systemet försågs med i syfte 
att kunna justera fuktigheten till samma nivå som i försöksuppställningen 
 
.För kalibreringen viktiga data: 
Luftflöde  : 100ml/min 
Cykeltid (limonen) : 5min 
Injicerad vätskemängd : 1µl 
Temperatur  : 24°C 
Luftfuktighet  : 95 - 100% 
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Fig (3b) Översiktlig skiss av kalibreringsuppställningen för Tenax 
 
 
 
Diagram (I) redovisar den kalibreringskurva som körningarna resulterade i, d.v.s. renderad 
area i förhållande till mg limonen i provet. 
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Diagram (I). Kalibreringskurva, area under GC-topp mot limonenmängd. 
 
 
 
Härur framträder en viktig funktion, nämligen den som beskriver trendlinjen i diagram (I)  

 
y = 6 x 10-10X – 0,0008 
 
Med hjälp av denna funktion kan en integrerad topp ur ett kromatogram snabbt översättas till 
en substansmängd och på så sätt fås ett mätvärde på föroreningens koncentration i 
luftströmmen. 
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3.1.3 Resultat 

   När provtagning pågått en period i denna uppställning märktes att något inte stod rätt till. De 
uppmätta koncentrationerna av limonen i tillflödet var hela tiden extremt låga. Då de 
framräknade värdena jämfördes med värden som lätt gick att uppskatta genom att observera 
mängden evaporerad limonen ur kärlet framträdde snart en felfaktor på över 1500. Den 
felsökning som då genomfördes inbegrep en total genomgång av kalibreringsarbetet och 
läcksökning i systemet. 
   Till slut fastslogs dock att problemet låg i det faktum att limonenet polymeriserade då det 
utsattes för den typ av konstant luftström som var en av grundprinciperna i 
försöksuppställningen. Detta kunde även förklara de relativ stora mängder föroreningar med 
längre retentionstid (Apex ≈ 37min) som framträdde i kromatogrammen. Dessa var med 
största sannolikhet polymeriserad limonen. Kromatrogrammet (Diagram II) nedan beskriver 
två prover tagna i uppställningens tillflöde, för protokollets skull nämnes också att 
informationen för de två aktuella topparna(Apex ≈ 18,5min ) digitalt har förtydligats. 
 
 

 
Diagram (II) Kromatogram från två tillflödesprovtagningar, d.v.s. inkommande mängd förorening vid två 
Provtagningstillfällen.  
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Att räkna ut den ingående koncentrationen med hjälp av de funktioner som redovisades ovan 
gjordes enklast enligt: 
 

y = 6 x 10-10X – 0,0008 gäller för limonenmängd sedan tidigare. Om vi tar ett medelvärde av 
de två körningarna så får vi: 
 
(1,493 x 106 + 1,347 x 106) / 2 = 2840000 AE 
 

Detta värde sätts in i y = 6 x 10-10X – 0,0008 och ger: 
 

y = 6 x 10-10 x 2840000 – 0,0008 = 9,04 x 10-4 mg 
 
Provtagningstid var för dessa körningar 10min och flödet genom tenaxröret justerat till 
100ml/min. Total luftmängd genom röret blir således: 
 
100ml/min x 10min = 1lit.  
 
Således får vi en koncentration på 9,04 x 10-4 mg/lit (9,04 x 10-4 mg  dividerat med 1lit). 
 
   Detta värde jämfördes med följande överslagsberäknade värde som erhölls genom några 
enkla observationer. Se nedan: 
   På limonenbehållaren fanns en skala som uppgick till 80ml. Genom att jämföra 
limonennivån  i behållaren vid två olika tillfällen avgjordes att evaporationshastigheten 
uppgick till ca 5ml limonen/dygn. 
 
5ml limonen = 4,28g 
 
   Luftflödet genom limonenbehållaren uppgick till 150ml/min. Denna ström tillsammans med 
den stora luftströmmen från fuktningskärlet uppgick således till 2150ml/min. 
 
   Under ett dygn strömmar således 2150 x 60 x 24 ml = 3096000ml = 3096lit luft genom 
systemet. Divideras den evaporerade limonenmängden med 3096lit får vi: 
 
4,28g / 3096lit = 1,38mg/lit 
 
   Vilket skall jämföras med 9,04 x 10-4 mg/lit. Vi får alltså en felfaktor på drygt 1530. (Av 
utrymmesskäl redovisas inte samtliga körningar. Ovan visade resultat valdes slumpmässigt ur 
den totala resultatmängden.) 
   Då möjlighet inte fanns att i detta stadium av projektet byta metod att introducera 
föroreningen i systemet valdes, efter en del efterforskningar, till den större uppställningen en 
ny förorening för de framtida undersökningarna. Under felsökningsarbetet med kalibreringen 
ställdes även frågan om det fanns någon annan metod att tillgå och då utreddes möjligheterna 
att använda SPME (Solid Phase Micro Extractionfiber) att mäta med. 
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3.2 Andra uppställningen 

3.2.1 Lite om SPME 

   SPME som mätmetod är i sin enkelhet fördelaktig. Den kräver inte några pumpar och flöden 
eller lösningsmedel. Metoden innebär i korthet att en mikrofiber under en bestämd tid tillåts 
absorbera föroreningar direkt ur luften. Mikrofibern sätts sedan till en gaskromatograf vilken 
ur fibern förångar eventuella adsorberade föroreningar och sedan redovisar dessa. SPME:s 
fördelar i kombination med att tenaxmetoden tillsammans med limonen vållat så stora 
problem gjorde att SPME valdes som mätmetod och α-pinen som förorening för det fortsatta 
arbetet. Nedan följer en kortare beskrivning av arbetet med SPME vad avser kalibrering och 
provtagning. 
   För vidare information om denna metod hänvisas till Rupar (2006b)   
 

3.2.2 Kalibrering 

Framställandet av en kalibreringskurva gick principiellt ut på att låta en känd mängd α-pinen 
förångas i ett kärl med känd volym. På så sätt fås en luft/ α-pinen blandning med känd 
koncentration. I sammanhanget torde turbulensen vara en viktig faktor. Detta eftersom SPME 
innebär att föroreningen helt passivt diffunderar från den omgivande luftblandningen till 
fibern. Eftersom provtagningen gjordes genom att föra in mikrofibern i uppställningens 
provtagningportar och låta den vara där i 10min kunde följande kalibreringsuppställning 
nyttjas. Se Fig (3c) 
 

 
Fig (3c) Kalibreringsuppställning till SPME  



 19

 
 
En noga känd mängd α-pinen injicerades genom injektionsporten med autopipett. α-pinenet 
gavs 10min att förångas, därefter infördes mikrofibern och provtagning skedde under 
ytterligare 10min. Mängden förorening dividerades med kärlets volym för att beräkna en 
koncentration och magnetloppan tillsåg att turbulens skapades i behållaren. Kärlets volym var 
2,33 lit. Vidare bör nämnas att luftfuktighet och temperatur justerades för att överensstämma 
med förhållandena i kolonnerna dvs, ca 25°C och ca 95% RH.  
   Nedan redovisas resultaten. Tabell (III) redovisar de mängder som valdes för kalibreringen 
och diagram (III) den korrelerande kurvan: 
 
 
Tabell (III) Injektionsmängder vid SPME-kalibreringen  
Injicerad 
mängd (µ-Lit) 

Koncentration 
(mg/Lit) 

Höjd 
(Mcounts) Area 

0 0 0 0 
0,5 0,2145 20,5 8,24E+07 

1 0,429 22 1,02E+08 
1,4 0,6006 26,5 1,40E+08 
2,4 1,0296 30,5 2,05E+08 
2,8 1,2012 34 2,39E+08 

4 1,716 36 2,73E+08 
6 2,574 45 4,10E+08 

 
 
 
Diagram (III) Kalibreringskurva för SPME 
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3.2.3 Resultat 

   De resultat som redovisas nedan är framtagna under driftsförhållanden som är angivna i 
tidigare avsnitt. Vidare redovisas även i diagrammen (VI) och (VII) näringslösningstillförseln 
tillsammans med reningseffektiviteten. 
   Som angivits tidigare sattes flödeshastigheten genom filtren under de första 25 dygnen till 
2,5 lit/min för att sedan sänkas till 1,5 lit/min. Detta markeras i diagrammen med en lodrät 
linje.  
 
 
Diagram (IV) 
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Diagram (V) 

Reningskapacitet utan olja
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Diagram (VI) 

Näringslösning & reningseffektivitet med olja
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Diagram (VII) 

Näringslösning & reningseffektivitet utan olja
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Härur kan läsas att det filter vars perlitbädd blivit oljeberikad uppvisar en något högre och 
 stabilare reningsgrad än det andra filtret. Exakt vad detta beror på är inte klarlagt men en 
förklaring kan vara att den hydrofoba film som oljan skapar runt perliten underlättar 
absorption av α-pinenet (eftersom aven α-pinen är hydrofobt). Detta i sin tur ger mikroberna 
längre tid att ta upp α-pinenet och koncentrationen α-pinen ökar i mikrobernas närmaste 
omgivning. 
Reningskapaciteten uppgick i filtret utan olja till ca 10 - 12 g/m3.h under de första 25 dagarna 
och ökade därefter till ca 15 - 20 g/m3.h.  Motsvarande data för det oljeberikade filtret är ca 15 
- 20 g/m3.h i båda fallen. Emellertid visar diagrammet en mycket hög reningsgrad över hela 
serien och detta i kombination med den sista datapunkten gör att man skulle kunna tänka sig 
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att filtret inte körts till sin maxkapacitet. Kanske skulle filtret klara en högre belastningsgrad? 
Detta är emellertid en fråga för vidare forskning.  
 
 

4. Slutsats och diskussion 
   Att använda sig av biofiltrering då man söker avlägsna VOCs direkt ut luft är en gångbar 
metod, i synnerhet som man når bra reningsresultat även i luftflöden med låga koncentrationer 
av föroreningen. Försöksuppställningens utförande visade sig vara tillfredställande, 
anläggningen fungerade bra.  
   Vidare bör nämnas att om försök skall göras med limonen som förorening måste en annan 
introduktionsmetod utvecklas i syfte att undvika polymerisation av ämnet. 
   Att berika filtrets bärarmaterial med en silikonolja ökar filtrets effektivitet något, troligen 
beroende på att oljans affinitet för opolära ämnen. 
   Vad resultatens tillförlitlighet anbelangar så torde de trender som diagrammen uppvisar vara 
rättvisande. Dock kan man inte med total säkerhet säga att turbulensförhållandena i det kärl 
som användes vid kalibreringen är helt identiska med de i anläggningen. Detta kan medföra 
en viss kvantitativ felmarginal i resultaten.
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