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Förord
Lukt har under senare år blivit ett ökande problem i samhället. För att medverka
till att komma tillrätta med luktproblemen har JTI – Institutet för jordbruks- och
miljöteknik engagerat sig i frågan. För uppläggning av JTI:s nya satsning på lukt-
området har forskningsledare Kjell Larsson och internkonsult Olle Norén svarat.

Det är av stor vikt att kunna mäta och bestämma luktstyrkan på ett vetenskapligt
korrekt sätt. Därför har JTI valt att bygga en mobil olfaktometer i vilken luktstyrka
kan bestämmas med hjälp av en luktpanel. Olfaktometerns konstruktion bygger på
professor Thomas Lindvalls, Institutet för miljömedicin vid Karolinska institutet,
och professor Birgitta Berglunds, Psykologiska institutionen vid Stockholms
universitet, tidigare forskningsarbeten och erfarenheter. De har också medverkat
med råd beträffande den översiktliga uppläggningen av JTI:s luktstyrkebestämningar.

För konstruktion av olfaktometern har projektledarna svarat med bistånd av Thomas
Lindvall och Birgitta Berglund samt fil.dr. Ingegärd Johansson vid Psykologiska
institutionen vid Stockholms universitet. Verkstadsmekaniker Torbjörn Morén har
deltagit i konstruktionen av olfaktometern och svarat för uppbyggnaden. Elingenjör
Staffan Johansson har konstruerat och utfört det elektriska systemet i olfaktometern.

De i föreliggande rapport redovisade studierna har genomförts av bitr. forsknings-
ledare Jim Greatorex, agr.stud. Anna Pettersson, bitr. forskningsledare Per-Anders
Algerbo och försöksassistent Anders Ringmar. Vid planeringen av studien och
bearbetning av resultaten har fil.dr. Mats Olsson, Psykologiska institutionen vid
Uppsala universitet medverkat.

De inledningsvis nämnda projekten finansieras av Swedish Meats, Sydkraft AB och
Energimyndigheten. I projektet medverkar Ozon Technology AB, Miljöteknologi
i Sverige AB, Sciencia Biotech AB, ICA Handlarnas AB och Europress AB med
utrustning och annan hjälp.

Föreliggande rapport är ett examensarbete som utförts av agr.stud. Anna Pettersson.
Examensarbetet omfattar 20 poäng på D-nivå i ämnet teknologi och har utförts vid
SLU, Institutionen för jordbrukets biosystem och teknologi (JBT). Handledare har
varit Jim Greatorex, JTI och examinator har varit professor Christer Nilsson, JBT.

Till alla som bidragit till projektets genomförande framför JTI ett varmt tack.

Ultuna, Uppsala i augusti 2001

Lennart Nelson
Chef för JTI – Institutet för jordbruks- och miljöteknik
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Författarens tack
Det finns många personer som har hjälpt mig med mitt examensarbete. Speciellt
vill jag tacka min handledare, Jim Greatorex. Jim har hjälpt till med såväl för-
beredelser av försök, genomförandet av försöken samt disposition och rättning
 av rapporten. En bättre handledare är det nog svårt att få!

Försöken hade inte kunnat genomföras utan alla de snälla personer som var villiga
att offra några timmar för att vara med som luktpanel. Tack för hjälpen!

Ett stort tack riktas även till forskningsledare Kjell Larsson, internkonsult Olle
Norén och verkstadsmekaniker Torbjörn Morén på JTI. Er positiva och glada
inställning har varit en stor inspiration under arbetets gång.

Jag vill även tacka min examinator, professor Christer Nilsson, Institutionen för
jordbrukets biosystem och teknologi (JBT), för konstruktiva påpekanden om
rapporten samt övrig hjälp med examensarbetet. Tack även till Sven Nimmermark,
JBT, för en trevlig opposition vid seminariet som hölls i samband med redovisningen
av examensarbetet.

Inte att förglömma är den positiva atmosfär som Institutionen för Lantbruksteknik
stått för under hela studietiden. Utan alla givande diskussioner med vännerna runt
LT:s fikabord hade mer tid ägnats åt studier och examensarbete men resultaten av
desamma hade utan tvekan blivit sämre.

Anna Pettersson
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Sammanfattning
För att komma tillrätta med luktproblemen från lantbruket är det viktigt att olika
former av luktreducerande åtgärder utreds. Lukterna som avges från lantbrukets
djurhållning kommer huvudsakligen från gödsel, ventilationsluft, djur och foder.
En åtgärd för att reducera lukt från gödsel skulle kunna vara att behandla den med
ozon, vilket även skulle kunna ha en hygieniserande effekt. Detta undersöktes vid
JTI (Institutet för jordbruks- och miljöteknik) genom att två olika behandlingar
genomfördes och utvärderades. Dels behandlades 100 liter flytgödsel med ozon
under 5 timmar, vilket gav en dos av 1 g ozon per liter gödsel, dels behandlades
samma mängd flytgödsel med luft under lika lång tid. Ett mobilt luktlaboratorium
byggdes upp innehållande två olfaktometrar, vilka kunde späda de olika lukt-
proverna till önskade styrkor. Luften från gödselbehållarna sögs med hjälp av
fläktar in till den ena olfaktometern. I olfaktometern späddes objektluft med kol-
filtrerad luft och fördes därefter in till en exponeringshuv. Objektluften jämfördes
med gasen pyridin vilken späddes i en dynamisk olfaktometer till koncentra-
tionerna 32, 61, 122, 240, 485 samt 967 ppb. Jämförelsegasen fördes därefter in
till en exponeringshuv installerad bredvid den andra. En panel bestående av 21
personer fick lukta på och bedöma luktstyrkan från den luft- respektive ozon-
behandlade gödseln och jämföra dessa med de olika pyridinkoncentrationerna.
Fri magnitudestimation och master scaling användes vid försöket. För att under-
söka om ozonet hade någon hygieniserande effekt togs prover i vilka man mätte
mängden koliforma bakterier före samt efter ozon- respektive luftbehandlingarna.

Studien visade att luktstyrkan från ozonbehandlad gödsel upplevdes vara 12,5 %
lägre än luktstyrkan från luftbehandlad gödsel. Detta subjektiva värde skulle på
den objektiva skalan motsvaras av att den luftbehandlade gödselns luktstyrka
motsvarade luktstyrkan av 3611 ppb pyridin medan den ozonbehandlade gödselns
luktstyrka motsvarade luktstyrkan av 2773 ppb pyridin. En högre dos ozon skulle
förmodligen reducera lukten ytterligare. Varken luft- eller ozonbehandlingen hade
i denna undersökning någon hygieniserande effekt på gödseln.

Resultaten visar att ozon har en viss luktreducerande effekt. Anledningen till att
effekten inte blev större skulle kunna vara att torrsubstanshalten i den använda
gödseln var relativt hög, 9,5 %. Det är mycket möjligt att ozonet förbrukats långt
innan det har möjlighet att stöta på alla de luktämnen som bildats i gödseln.
Vidare undersökningar är nödvändiga för att fastställa om ozonbehandling av
gödsel är en metod som är tillämpbar i fullstor skala. Det är tveksamt om metoden
är ekonomiskt försvarbar på ett lantbruk då stora ozongeneratorer, omblandnings-
aggregat och kontrollfunktioner är nödvändiga på gården.

Summary
In order to address the complaints about odour emissions from agriculture, it is
important to investigate different ways for reducing the odour. The odour
produced by livestock units originates mainly from manure, ventilation air from
farm buildings, animals and feed. One potential measure for the reduction of
odour could be to treat slurry with ozone. This may also have the added benefit
of reducing pathogen numbers in the slurry.
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Slurry, in this case from fattening pigs, was treated with ozone and compared
with air treated slurry under the same conditions. A dose rate of 1 g ozone/litre
was used. Odour from the two treatments was assessed using a mobile laboratory
containing two olfactometers. One of the olfactometers was used to dilute the
target-gas (air from the ozone and air treated slurry) and one was used to dilute
the reference gas, pyridine. Both the target and reference gas were diluted with
odour-free air obtained by filtering ambient air through activated charcoal. The
target air was diluted in the ratio of 1 to 100 and the reference gas was diluted to
the concentrations 32, 61, 122, 240, 485 and 967 ppb. The gases were presented
to an odour panel containing 21 panellists. Free magnitude estimation and master
scale calibration were used in the study. To assess the effect of the treatments on
pathogen destruction, the amount of coliform bacteria was determined before and
after the treatments.

The results of the study showed that ozonation may reduce odour emissions
originating from slurry. The odour from the ozonated slurry was 12.5 % lower
than the odour from the air treated slurry. This is a subjective value and should
not be confused with the objective values which show that ozonated and air
treated slurries have the same odour intensity as 2773 ppb and 3611 ppb pyridine,
respectively. It is assessed that a higher dose of ozone would probably reduce the
odour further. Neither the air nor the ozone treatments reduced the amount of
coliform bacteria.

The reason why the odour reducing effect was not greater is probably due to the
high dry matter content in the slurry, in this case 9.5 %. The ozone molecules
reacted preferentially with the large amount of suspended organic dry matter in
the slurry rather than the odorous molecules. Further investigations are necessary
to determine if the ozonation of slurry is a suitable method to apply to the farm
situation. It is doubtful whether the method would be economical at full scale
because of the need for large ozone-generators, units for mixing the slurry and
sophisticated control systems.

Inledning
Bakgrund
Lukt från jordbrukets djurhållning har alltid varit en del av landsbygden. Då tren-
den går mot större och mer specialiserade enheter har antalet klagomål angående
besvärande lukt ökat. I samband med nybyggnad och utökning av befintliga an-
läggningar kommer ofta frågan upp om vilka luktolägenheter det kan komma att
medföra för de kringboende. Krav på luktreduceringsåtgärder kan bli avgörande
för tillståndsgivning, vilket medför extra ekonomiska utgifter för lantbrukaren.
Det är inte bara grannarna som kan komma att besväras av lukten utan även de
människor som arbetar i och runt stallarna. För att komma tillrätta med problemet
är det viktigt att olika former av luktreducerande åtgärder utreds.

Lukterna som avges från stallar kommer huvudsakligen från: gödsel, ventilations-
luft, djur och foder. Man har sett att de första två är de övervägande luktkällorna
(Carny & Dodd, 1989). Undersökningar som gjorts talar om upp till 170 olika
kemiska föreningar i gödsel från djur (Hobbs et al., 1995). Det finns vissa ämnen
som relativt väl korrelerar med lukt, t.ex. sulfider. Andra ämnen, som t.ex.
ammoniak, luktar starkt men gödsel och ventilationsluft kan lukta även vid från-
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varo av ammoniak (Hobbs et al., 1995). Tekniker för att kvantifiera lukterna som
avges med alla dessa olika föreningar är en förutsättning för att kunna utveckla
metoder för reducering av lukterna.

Syfte
Syftet med projektet var att utveckla en metod för sensorisk luktbestämning och
att undersöka om ozon har någon verkan på luktförekomst och hygien i flytgödsel
från svin.

Avgränsningar
Ozonbehandlingen har endast utförts på flytgödsel från ett slaktsvinstall. Endast
ozonbehandling av gödseln har studerats, någon annan luktreducerande åtgärd har
inte jämförts. I försöket har man endast studerat om ozon har någon verkan på
lukt och hygien. Olika koncentrationer samt behandlingstider har inte jämförts.

Litteraturstudie
Vad är lukt?
Lukt är ett sinnesuttryck utan någon direkt mätbar fysisk eller kemisk storhet.
Luktsinnet reagerar på molekyler i gasfas och ett luktintryck är vanligtvis ett
sammansatt sinnesintryck där många olika molekyler samverkar eller verkar
oberoende av varandra. Luktintrycket varierar med en persons ålder och är
beroende av omgivande miljöfaktorer och den enskilde personens förutsättningar.
Människor har förmågan att vänja sig vid en lukt som han eller hon utsatts för
under en längre tid, detta kallas adaption. Adaptionsförmågan varierar mellan
olika personer och beror på att frekvensen av impulser från luktcentrat avtar,
troligtvis efter signal från hjärnan då det inte är lämpligt att få det starka lukt-
intrycket under en längre tid. Tillvänjningen är specifik, vilket innebär att den
endast gäller det aktuella luktintrycket och inga andra. Då luktintrycket avtar går
vanligtvis adaptionen tillbaka. Förhållandet mellan utspädning och uppfattning av
en viss lukt är olika beroende på luktkomponent, vissa lukter späds lätt ut medan
andra stannar kvar. För att en lukt skall kunna kännas igen måste koncentrationen
vara två till tio gånger större än koncentrationen vid lukttröskelvärdet (SINTEF
Kjemi, 1999).

Luktorganet är en 1½ cm2 stor del av slemhinnan i näshålans övre del. Luktepi-
telet består av ca 20 miljoner luktceller med omgivande stödceller vilka sänder
fina utskott (cilier) ner i slemmet. När doftmolekyler löser sig i sekretet stimuleras
cilien, och en nervimpuls utlöses i luktcellerna. Luktimpulserna leds till hjärnans
luktcentrum som är beläget i tinningloben.

Metoder att mäta lukt
Lukt kan klassificeras och mätas kvantitativt (luktintensitet) eller kvalitativt (mått
på obehag/besvär av lukten). Dessa mätningar kan göras på olika sätt med såväl
sensoriska (olfaktometri) som icke-sensoriska metoder. De sensoriska metoderna
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har sina begränsningar i att fastställa objektiva mätvärden (Lacey & Osborn,
1998) då de är kostsamma, tidskrävande samt kan ha flera felkällor (Hobbs et al.,
1995). För att undvika eller komplettera de sensoriska metoderna har man försökt
utveckla icke-sensoriska tekniker för att mäta luktförekomst. Det kan till exempel
vara av intresse att samtidigt som man mäter intensitet och obehag fortlöpande
mäta koncentrationen av de ämnen som kan antas orsaka lukt.

Sensoriska metoder att mäta lukt, olfaktometri

Upplevelsen av lukt kan bara mätas med psykologiska mätmetoder. För detta
krävs sensoriska analyser med hjälp av försökspersoner, detta kallas olfaktometri
(Grennfelt et al., 1975). Olfaktometri har fördelen av att kunna ge objektiva data
av luktförekomsten och s.k. tröskelvärden kan användas (Pain et al., 1991). Lukt-
intensitet och mått av obehag kan också mätas men dessa mått anses inte lika till-
förlitliga då de är mer subjektiva bedömningar (Hobbs et al., 1995). För att mäta
lukt sensoriskt behöver man ha en s.k. olfaktometer i vilken provluft späds med
ren luft i varierande blandningsförhållande. Det finns två olika typer av olfakto-
metrar, dynamiska och statiska. I en dynamisk olfaktometer passerar ett kontinu-
erligt och konstant flöde av neutral luft. I detta kan sedan en viss mängd luktande
gas tillsättas så att ett förhållande mellan luktande och neutral gas erhålls. Bland-
ningen förs sedan in till ett specialinrett laboratorium där den presenteras för en
grupp människor, luktpanel (Hobbs et al., 1995). Vid användandet av en statisk
olfaktometer blandas två kända volymer av lukt- respektive luktfri gas och för-
hållandet mellan dessa räknas fram. Denna blandning förs sedan in till luktlabo-
ratoriet och presenteras för luktpanelen.

Laboratoriedesign, val av luktpanel och träning av panelmedlemmarna är viktiga
faktorer för framställandet av trovärdiga resultat. Människors känslighet av lukt
varierar, känsligheten kan också variera beroende på lukt. Luktpanelen ska repre-
sentera människor i allmänhet men samtidigt vara en så homogen grupp som
möjligt (Clanton et al., 1997). Problemen med olfaktometri är att fastställa gränser
för detektion, igenkänning av specifika lukter, korrelera respons med intensitet
och kvalité samt urskiljning mellan lika lukter (Lacey & Osborn, 1998).

Mätning av lukttröskeln
Lukttröskeln definieras som luktkoncentrationen vid det antal spädningar då 50 %
av en luktpanel precis kan urskilja en lukt och uttrycks i luktenheten Odour Units
(OU m-3) (Hobbs et al., 1995). En OU definieras enligt CEN-standarden som
lukten vilken motsvarar den lukt man får då 123 µg n-butanol blandas med 1 m3

neutral luft vid standardbetingelser (0,040 µmol/mol) (SINTEF Kjemi, 1999).
Flera undersökningar, t.ex. på inomhusluft, ventilationsluft och emissioner från
material, har gjorts med hjälp av tröskelvärden men det är svårt att sätta ett värde
på när en viss lukt kan detekteras. Det är snarare ett övergående värde från dess att
man inte alls känner av lukten till dess att man definitivt kan urskilja en lukt. Den
absoluta lukttröskeln varierar beroende på vilken kemisk substans man väljer att
undersöka. I litteraturen kan man också finna många olika tröskelvärden på en och
samma substans. Olikheterna förklaras med att typ av mätmetod, kvalité på olfak-
tometern, renhet och kvalité av den kemiska substansen etc. varierar. En annan
nackdel med tröskelvärden är att de inte ger någon information om luktintensi-
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teten över tröskelvärdet. Lukttröskeln kan mätas på tre sätt: ”Method of limits”,
frekvensmetod och signal detektion (ECA-IAQ, 1999).

•  ”Method of limits” är den mest direkta metoden för mätning av lukttröskeln.
Luktpanelen får lukta på olika koncentrationer av luften i alternerande av-
tagande eller stigande ordning och vid varje tillfälle säga om lukten kan
förnimmas eller inte. Provtillfällena börjar vid olika koncentrationer för att
undvika att personen faller in i en rutin. Det finns en viss risk för adaption
under försöket. Lukttröskeln är det värde som ligger mellan det när personen
kan och inte kan urskilja en lukt. En avancerad olfaktometer och en lukt-
känslig liten till medelstor luktpanel behövs för genomförandet av studien.

•  Frekvensmetoden baseras på antagandet att den momentana individuella lukt-
tröskeln varierar från gång till gång och att variationen följer en normalfördel-
ningskurva. Koncentrationerna väljs sedan så att de ligger precis runt lukt-
tröskeln och presenteras för luktpanelen i en slumpvis ordning. Denna metod
tar lång tid att genomföra och kräver liksom föregående en avancerad utrust-
ning (olfaktometer). Panelen kan vara liten till medelstor och medlemmarna
bör väljas så att de har en hög känslighet för lukter.

•  Signaldetektionsteorin baseras på antagandet att det inte finns några absoluta
värden av lukttröskeln. Då de andra metoderna betonar relationen mellan
stimuli och svar betonar denna metod relationen mellan antalet rätt och fel-
aktiga positiva svar (hits and false alarms). Man antar här att ett och samma
upprepade prov har en speciell spridning och hänsyn tas även till att andra
källor än själva stimulit kan påverka svaren, t ex nervaktiviteter. Ett stort antal
observationer krävs för denna metod och signalen måste vara konstant under
lång tid eller kunna upprepas många gånger med god precision. En fördel med
metoden är att den inte kräver många olika utspädningsserier och blir därför
även tillämpbar på svaga lukter.

Mätning av luktintensitet
Luktintensitet ger en relation mellan luktkoncentration och förnimmelse och
beskrivs ofta genom logaritmiska skalor. Luktacceptansen kan sedan värderas
och beskrivas från väldigt angenäm till väldigt oangenäm. De metoder som finns
för mätning av luktintensiteten är (ECA-IAQ, 1999):

•  Bedömningsmetod som går ut på att personerna i luktpanelen får lukta på två
eller fler prover och sedan svara på frågan: ”Luktar A mer, mindre eller lika
mycket som B?” Rangordningen mellan de olika proverna ger en indirekt
skala av dofterna i förhållande till varandra.

•  ”Equal-Attribute Matching” ger en möjlighet att skapa ett verktyg för att jäm-
föra olika dofter då metoden går ut på att man skapar en objektiv måttstock av
förnimmelseintensitet. Man kan göra detta genom att personerna i luktpanelen
får jämföra intensiteten av två olika dofter.

•  ”Category Scaling” är en metod som erfarenhetsmässigt setts fungera ganska
bra. Metoden går ut på att en skala upprättas, vilken kan vara verbal med kate-
gorinamn, t.ex. ”ingen lukt” – ”lite lukt” – ”mycket kraftig lukt”, eller genom
parvis jämförelse. Metoden kräver lite utrustning och är snabb att genomföra.
Panelstorleken kan vara liten till stor och representativa medlemmar väljs ut.
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•  Magnitude Estimation - Mätuppskattning går ut på att luktpanelen subjektivt
får uppskatta hur mycket eller lite en viss doft känns. Det finns olika tekniker
för hur dessa uppskattningar kan göras. Några exempel kan vara att personen
i luktpanelen får ett utgångsvärde som han eller hon kan jämföra med, han/hon
får själv ange ett utgångsvärde, en standarddoft presenteras osv. Från lukt-
panelens uppskattningar kan sedan en skala konstrueras.

•  ”Descriptor profiling” är en mindre väl etablerad metod som inte kräver någon
mätutrusning och som är relativ snabb att utföra men kan ta lång tid att utvär-
dera. Ett frågeformulär, som är ett vanligt verktyg för att få reda på symtom i
en stor befolkningsgrupp, fylls i och svaren räknas sedan samman. Det är
viktigt att representativa människor medverkar i undersökningen.

•  Klassifikation används för att ta fram värden där dofter är irriterande eller
obehagliga och baseras på en mindre väl etablerad teori. Man sätter upp
kriterier som ex ”I en panel med 20 personer ska minst 80 % finna luften
acceptabel” och räknar helt enkelt antalet ja-/nej svar man får. Denna metod
kräver inte mycket utrustning, den är snabb och man kan använda sig av en
liten eller en stor panel. Metoden är lätt att beskriva men lite hänsyn tas till
precision.

Icke-sensoriska tekniker för mätning av lukt

Då de sensoriska teknikerna för mätning av lukter är kostsamma och tidskrävande
har man försökt att hitta andra metoder s.k. icke–sensoriska tekniker (Hobbs et al.,
1995). Flera studier har gjorts för att identifiera de kemiska komponenterna i luk-
ten och relatera dessa till luktkoncentrationen. Dessa metoder har generellt inte
blivit särskilt framgångsrika, vilket enligt ECA-IAQ (1999) främst beror på att
lukt är ett komplext område som ofta är svårt att mäta. Det är lätt att bevisa att en
högre koncentration av ett ämne luktar mer än en lägre koncentration av samma
ämne men samma koncentrationer av olika ämnen luktar nödvändigtvis inte lika
intensivt. Icke-sensoriska metoder som t.ex. fysisk-kemiska och elektroniska
näsor kan dock vara ett bra komplement till de sensoriska mätteknikerna (ECA-
IAQ, 1999). Blandningen av kemiska ämnen varierar mellan olika lukter, t.ex.
svin- och hönsgödsel, vilket gör att instrumenten bör anpassas efter olika ändamål
(Hobbs et al., 1995). Vissa luktande ämnen är dessutom kemiskt instabila i luft,
vilket gör att snabba, portabla utrustningar är att föredra för luktbestämning.

Fysikalisk-kemiska mätmetoder
Metoder att mäta flyktiga organiska föreningar och partiklar är användbara
komplement till sensoriska tekniker. I vissa fall kan man säga vilka ämnen som
oftast ger upphov till starka dofter. Genom att mäta koncentrationen av dessa
ämnen kan luktstyrkor och obehag förutses. Ämnen kan mätas med hjälp av
kromatografi, spektrofotometri eller detektion av jonisation.

•  Kromatografi är en kemisk separationsteknik som utnyttjar förhållandet att de
ämnen som ska separeras fördelar sig på olika sätt mellan stationär och mobil
fas. Man jämför ämnens retentionstider vilka registreras i ett s.k. kromogram.
Huvudtyperna är vätske- och gaskromatografi där den sistnämnda vanligtvis
används i luktsammanhang. I viss mån kan olika ämnen identifieras genom
jämförelser av retentionstider för kända substanser under samma betingelser.
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Om retentionstiderna är desamma kan det vara fråga om samma ämne, om
de är olika måste ämnena vara olika. Fullständig kvalitativ analys kräver att
kromatografi kombineras med t.ex. masspektrometri där komponenterna
separeras med hjälp av en masspektrometer.

•  Spektrofotometri baseras på mätningar av absorption av elektromagnetisk
vågrörelse i de infraröda, synliga och ultravioletta spektralområdena som
funktion av frekvensen (våglängden). Syftet är att registrera ett absorptions-
spektrum som är karaktäristiskt för det absorberade ämnet eller att mäta
absorbansen vid ett begränsat antal våglängder för att bestämma koncentra-
tionen av ett löst ämne eller blandning. Mätningarna utförs med en spektro-
fotometer.

•  En fotojonisationsdetektor kan användas för att mäta jonisation. Jonisation
sker ofta i samband med andra fysikaliska eller kemiska processer, t.ex. elek-
triska urladdningar av gaser. Atomära partiklar kan joniseras på olika sätt, t.ex.
genom växelverkan med elektromagnetisk strålning, fotojonisation. I försök
som gjordes av Hobbs et al. (1995) framkom att metoden kan användas för att
mäta lukt från gris- och hönsgödsel men att känsligheten var låg jämfört med
olfaktometern. Den var mer känslig än den elektroniska näsan men hade
svårare för att särskilja lukterna vid högra koncentrationer.

Elektronisk näsa
En elektronik näsa består av ett antal gassensorer som ger olika signaler beroende
på vilken gas de utsätts för (Hobbs et al., 1995). Sensorerna måste vara icke-
specifika då de skall ha möjlighet att svara på mer än en förening (Fenner &
Steutz, 1999). Signalerna databehandlas och omvandlas på så vis till ett mätvärde,
t.ex. koncentration eller kvalitet hos det analyserade provet. En elektronisk näsa
reagerar selektivt på olika typer av föreningar (Hobbs et al., 1995) och måste
tränas genom att utsättas för flera olika kända lukter. Detta resulterar i att olfakto-
metriska data måste samlas på ”träningslukterna” så att korresponderande värden
kan fastställas. Om den elektroniska näsan stöter på ett ämne som den inte är
tränad för att känna igen kan den inte heller klassificera lukten (Lacey & Osborn,
1998). Det är viktigt att komma ihåg att de elektroniska näsorna inte mäter lukt-
intensitet utan snarare koncentrationen av ett visst ämne.

Många av felkällorna hos den elektroniska näsan är desamma som hos de olfakto-
metriska metoderna, t.ex. känslighet, störningar från andra icke-luktande ämnen,
effekter av temperatur- och luftfuktighet, icke linjära samband samt metodfel
(Lacey & Osborn 1998). Elektroniska näsor svarar starkt på vissa molekyler som
t.ex. etanol och propylenglykol. Etanol är luktfri för människor medan propylen-
glykol kan kännas svagt. De flesta lukter är komplexa blandningar av olika
föreningar och det är därför lätt att de elektroniska näsorna svarar på fel molekyler
i blandningarna jämfört med de som människan kan urskilja. För att försäkra sig
om att dessa felaktiga molekyler inte finns närvarande är det viktigt att noggrant
förbereda och analysera proverna. De biologiska systemen är komplexa och
inblandning av icke-luktande molekyler är av avgörande betydelse vid mätning
med icke-sensoriska metoder (Lacey & Osborn, 1998). Då den mänskliga näsan
analyserar en lukt försöker den varken bryta lukten till mindre föreningar eller att
kvantifiera dem. Den höga känsligheten av den mänskliga näsan gör att även små
kvantiteter av ett ämne kan detekteras i en komplex lukt (Fenner & Steutz, 1999).
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Bortsett från den elektroniska näsans begränsningar jämfört med mänskliga näsor
har den varit framgångsrik inom många områden, t.ex. vid problem med mat eller
lukter från omgivningen (Lacey & Osborn, 1998; Hobbs et al., 1995). Hobbs et al.
(1995) jämförde en elektronisk näsa, en fotojonisationsdetektor samt en olfakto-
meter och fann att den elektroniska näsan kunde mäta och särskilja mellan lukter
vid luktkoncentrationer över 60000 OU m-3 medan fotojonisationsdetektorn kunde
mäta ner till 1000 OU m-3. Den senare kunde dock inte särskilja lukterna från
varandra vid högre koncentrationer. Man kom också fram till att den elektroniska
näsan kan användas för att mäta lukt från gris- och hönsgödsel men att känslig-
heten var låg jämfört med olfaktometern. Fenner och Stuetz (1999) mätte lukt-
intensitet på avloppsvatten och jämförde resultaten av en elektronisk näsa och
konventionell olfaktometri. Man fann att olfaktometri var en mer subjektiv metod
då resultaten varierade beroende på vilka människor som ingick i luktpanelen.
Dubbla mätningar med den elektroniska näsan gjordes på flera av proverna vilka
ledde till identiska resultat, detta tyder på att metoden kan anses som mycket
objektiv.

Metoder att minska lukt
För att reducera luktemissioner från djurhållningen kan luften behandlas på olika
sätt genom exempelvis absorption, adsorption eller med hjälp av kemisk eller
biologisk nedbrytning av ämnen. När det gäller luktreducering av stalluft är det
enligt Rodhe et al. (1986) absorption och biologisk nedbrytning som är de mest
intressanta metoderna. En annan intressant metod för att minska lukt är till-
sättandet av ozon. Ozonbehandling har potential att minska lukter, är tekniskt
lättare och kräver inte lika mycket underhåll som andra biologiska behandlingar.
Denna metod är dock ännu inte lika väl studerad som de andra.

Biologiska behandlingssystem

Biologiska system för behandling av lukt har använts i många år. Mikroorganis-
mer bryter ned ämnen med hjälp av syre som oxidationsmedel. Vid nedbrytningen
av organiskt material bildas bl.a. vatten och koldioxid vilka är luktfria föreningar.
Enkla mikroorganismer kan också använda nitrat som oxidationsmedel.

Biofilter
Biofilter har varit framgångsrika då det gäller att bryta ned olika organiska och
oorganiska ämnen i gaser. Effektiviteten när det gäller att reducera lukt från gaser
har genom olfaktometriska försök visat sig vara mellan 66 och 99 % (Williams &
Miller, 1992). Då den luktförorenade gasen får passera genom ett skikt av orga-
niskt material kan de gasformiga ämnena absorberas till filtermaterialet, vilket
möjliggör en mikrobiologisk nedbrytning. Då biofiltret fungerar bildas koldioxid,
vatten och mineralsalter. För att nedbrytningen skall ske tillfredsställande krävs
ett filtermaterial med bra struktur, en buffertkapacitet för pH samt hög fukthalt.
Martinec et al. (2000) jämförde luktreduceringsförmåga och emissioner från fem
olika material. Materialen man provade var bioflis, blandning av kokos- och torv-
fibrer, blandning av bark och upphugget granträ, pellets gjorda på fin kompost och
bark samt kompost från trädgårdsrester. Alla material reducerade lukten (60,4 till
81,6 %) och det visade sig att flisfiltret och kokos- torvfiberblandningen hade den
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bästa luktreduceringsförmågan. Alla material reducerade avgivandet av bakterier
men man kunde inte hitta någon korrelation mellan luktreduceringsförmåga och
effektivitet när det gäller att reducera mikrobiella emissioner.

Fukthalten är av avgörande betydelse då uttorkning av materialet har till följd att
luftströmmen passerar med en högre hastighet och inte hinner bli behandlad
(SINTEF Kjemi, 1999). Genom att fukta luften innan den passerar genom bio-
materialet förhindras att torra luftkanaler bildas i biobädden (Williams & Miller,
1992). Även förändringar i pH och temperatur kan störa mikroorganismerna och
bör därför undvikas (SINTEF Kjemi, 1999). Filteranläggningen består vanligtvis
av tryckkammare med dammfilter, luftfördelningssystem, filterbädd, avlopps-
brunn och befuktnings- eller bevattningsanläggning. Hwang et al. (1994) kom
fram till att luftade biofilter var den bästa metoden för att reducera luktande
svavel- och kväveföreningar i avloppsvatten jämfört med aktivt kol och ozon-
behandling. Några nackdelar med biofilteranläggningar är att de är energi-
krävande då stora luftmängder skall passera genom materialet. De är relativt
platskrävande, vilket kan ställa till problem på gårdar med begränsad tillgång
på mark i anslutning till stallarna. Materialet i biofiltret måste bytas med jämna
mellanrum, vilket kräver en plan för luktreducering vid dessa tillfällen.

Bioskrubber (motströmslufttvättare)
Bioskrubber är en vätskebaserad biologisk anläggning som består av en reaktor
fylld med ett medium, exempelvis plastkroppar. Vatten droppar ned ovanifrån
samtidigt som den förorenade gasen tillförs motströms nedifrån. Damm samt
lukt kan reduceras genom absorption i vattnet och genom mikrobiell nedbrytning
i filtret (Rodhe et al., 1986). En bioskrubber kan behandla stora mängder lukt-
förorenad luft och är relativt enkel att använda men det kan vara svårt att få
processen stabil. Det är viktigt att man byter vatten ofta då slagg kan sätta igen
filtermaterialet och försämra skrubberns funktion. I djurstallar dimensioneras
skrubbern efter största luftmängd och fläkten måste klara av det extra tryckfall
som uppkommer då luften pressas genom skrubbern. Detta tillsammans med
många andra faktorer som exempelvis svåråtkomlighet vid reparationer och
underhåll, effektivitetsvariationer i samband med igensättning av material o.s.v.
gör att bioskrubbern är en kostsam lösning av luktproblemen i djurstallar (Schirz,
1977).

Luftning
Principen med luftning är att tillföra syre till de aeroba mikroorganismerna vilka
omvandlar avfallsfraktioner till enklare organiska eller oorganiska föreningar.
Dessa kan sedan spridas ut eller deponeras utan att orsaka lika stora vatten- eller
miljöföroreningsproblem samt luktolägenheter. Metoden kräver tillförsel av
energi, vilket i sin tur kostar pengar. Cumby (1987) kom fram till att luftningen
kostade omkring 14 % av bruttomarginalen per producerad gris med dåvarande
metoder för luftning. Denna kostnad skulle dock gå att minska med mer effektiva
metoder. För att få en effektiv nedbrytningsprocess måste tre funktioner uppfyllas:
syregenerering, omblandning samt lödderkontroll.
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Absorption och kemisk oxidation

Två processer sker vid användning av kemisk oxidation. Luktkomponenterna
omvandlas först från gas- till vätskefas varefter en oxidation sker. De vanligaste
oxidationsmedlena som används är klor eller natriumklorid. För bindning av
vätesulfid används en basisk vattenfas som binder vätesulfiden och bildar vatten-
lösliga vätesulfid- eller sulfidjoner. Ammoniak binds genom användandet av en
sur vattenlösning och bildar vattenlösligt ammonium. Det finns också system som
baserar sig på att vätskefasen kondenseras ut från gasfasen under nedkylning
(SINTEF Kjemi, 1999).

Kemiska skrubbers (kemiska lufttvättare)
En skrubber består vanligtvis av en vertikal cylinder som är fylld med ett inert
material, t.ex. keramer, beständiga metaller eller plast. Lösta kemikalier sprids
ovanifrån genom ett sprinklersystem och recirkuleras medan gasen pressas upp
motströms. Tiden luftströmmen befinner sig i skrubbern är kortare än i ett bio-
filter, endast någon sekund. Av central betydelse är att vätskeströmmen pågår
kontinuerligt. En god kontroll av pH och redox-potential är viktigt i en skrubber.
En kemisk skrubber tål stora variationer av luftföroreningar men ett problem kan
vara att slam och utfällningar sätter igen passagen genom materialet eller att
miljön i skrubbern tär på materialen som skrubbern är uppbyggd av (SINTEF
Kjemi, 1999).

Dimkammare
I en dimkammare sprids kemikalierna i form av en dimma. De är då lösta i små
droppar och kan reagera med den förorenade luften. Storleken på dropparna är
av stor betydelse då man vill få dem att falla i lagom hastighet för att de skall
hinna reagera med föreningarna i luften. De kondenserade dimpartiklarna faller
till botten och förs ut genom ett utlopp där de tas om hand som avfall. Det är
viktigt att man har rätt koncentration av de tillsatta kemikalierna då överflödiga
kemikalier både är kostsamma och utgör en miljöbelastning. Utluften från dim-
kammaren kommer alltid att innehålla små vattenpartiklar med reaktionsprodukter
och kemikalier som inte reagerat varför det är viktigt att separera denna luft från
omgivande luft. En dimkammare kan hantera stora luftmängder men kräver
mycket energi och tillsyn. Stora variationer i koncentration av luktkomponenter
samt föreningar med låg vattenlöslighet passar inte bra i dimkammare (SINTEF
Kjemi, 1999).

Adsorptionssystem
Det vanligaste adsorptionsmedlet är s.k. aktivt kol, som passar bra för att behandla
många olika luktföroreningar. Aktivt kol framställs i en tvåstegsprocess där kolet
först värms upp utan tillgång på syre varefter det aktiveras genom att genom-
strömmas av en gas, vanligtvis koldioxid. Detta gör att kolet får en porstruktur
med stor yta vilken kan adsorbera föreningar ur den luktande gasen som kolfiltret
genomströmmas av. Genom adsorptionsprocessen binds föreningar till kolytan
vilken på så sätt förbrukas och måste bytas ut. Regenerering av adsorbenten är
tidskrävande och kostbart. Aktivt kol binder vanligtvis luktkomponenter som har
kokpunkten över 40ºC, många komponenter har dock lägre kokpunkt (SINTEF
Kjemi, 1999). I försök på avloppsvatten som gjorts av Hwang et al. (1994) var det
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aktiva kolet mycket effektivt när det gällde att reducera svavelföreningar jämfört
med reducering av kväveföreningar under samma förutsättningar.

Ozonbehandling
Reducering av lukt sker ofta genom oxidation och det mest vanliga oxidations-
medlet är syre. Då syre används som oxidationsmedel krävs höga temperaturer
vilka är svåra att uppnå i stall där stora luftmängder med relativt låga koncentra-
tioner föreningar ska behandlas (Priem, 1977). Istället har man försökt att använda
sig av ozon (O3) som oxidationsämne. Ozon är en stark, ytterst reaktiv och instabil
förening, vilket gör att man måste generera ozonet på plats. Detta kan göras genom
att bestråla luft eller rent syre med UV-ljus eller genom att producera elektriska
urladdningar (Priem, 1977). När ozon reagerar med andra ämnen reduceras det
till syre. Wu et al. (1999) gjorde försök med att behandla gödsel som lagrats olika
länge med ozon. Det visade sig att ozon har potential för att reducera lukter i
gödsel. Genom att oxidera ämnen skulle även en hygienisering kunna äga rum.
Även andra försök med luktreducering och ozon har gjorts, problemet har varit
att få en bra funktion i ozongeneratorn samt att få rätt dosering i förhållande till
behovet (SINTEF Kjemi, 1999). Hwang et al. (1994) gjorde jämförande försök
med ozonbehandling, aktivt kol och biofilter för att minska koncentrationen
luktande föreningar i avloppsvatten. Man kom fram till att svavel oxiderades fort
med hjälp av ozon medan andra föreningar tog lång tid på sig att oxideras. Vilka
ämnen som fås i samband med oxidation av exempelvis stalluft eller gödsel kan
vara svårt förutse då man oftast inte vet exakt vilka ämnen man har från början.

Luktstudier gjorda i svinstallar
Försök att karaktärisera lukt av grisgödsel har gjorts av bl.a. Williams (1984).
Syftet var att med hjälp av luktpaneler beskriva korrelationer mellan obehag
av specifika lukter och karaktäristiska kemiska indikatorer. Obehag är enligt
Williams (1984) mer betydelsefullt att undersöka än intensitet då en icke irri-
terande doft inte orsakar stora klagomål såvida intensiteten inte är mycket hög.
Man kom fram till att det finns vissa mätbara indikatorer av lukt. Den mest
applicerbara indikatorn uppges vara BOD (Biochemical Oxygen Demand), vilken
korrelerade linjärt med obehaget på en logaritmisk skala. Några andra indikatorer
som kan bestämmas fort (<1 timme) med hjälp av exempelvis gaskromatografi är
TOA (Total Organic Acids) och mängden flyktiga fettsyror, där den sistnämnda
enligt Williams (1984) är den mest intressanta. Wu et al. (1999) håller inte med
om att koncentrationen flyktiga fettsyror är ett bra mått för att mäta obehag av lukt
från grisgödsel. Detta kom man fram till då man behandlat gödsel med ozon. Det
visade sig att även om lukten förbättrades kraftigt så sjönk inte andelen flyktiga
fettsyror vid aktuellt pH, i detta fall 7-9.

Martinec et al. (1998) utredde hur lukterna från svin- respektive kostallar varie-
rade över dygnet samt hur olika inhysningssystem påverkade luktförekomsten.
Detta mättes med hjälp av en olfaktometer. Man fann att luktkoncentrationen
från svinstallarna avtog mellan kl. 11.00 och 19.00. Martinec et al. (1998)
förklarade detta med att luftflödet från stallarna ökade mellan dessa tidpunkter,
vilket gav en minskad koncentration. Luktemissionerna ökade däremot mellan
kl.11.00 och 01.00, varpå de försvagades fram till nästa morgon. Anledningen
till de stora variationerna berodde på flera olika faktorer exempelvis luftflöde,
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densitet och aktivitet på djuren, graden av föroreningar samt lufttemperatur och
luftfuktighet.

Hobbs et al. (1995) mätte lukten från svin- respektive kycklinggödsel med hjälp
av en olfaktometer, en elektronisk näsa, och en fotojonisationsdetektor. De
kemiska substanserna i de olika gödselslagen mättes med hjälp av gaskroma-
tografi samt masspektrometer för att påvisa skillnader i sammansättning av lukt
från svin- och kycklinggödsel. Det visade sig att den elektroniska näsan kunde
känna av och särskilja lukter över 60000 OU m-3 medan lukter ner till 1000 OU
m-3  kunde kännas av med hjälp av fotojonisationsdetektorn denna kunde dock
inte särskilja lukterna från varandra. Känsligheten mellan de båda ovannämnda
metoderna för luktmätning var låg jämfört med olfaktometri. Både den elektro-
niska näsan och fotojonisationsdetektorn har enligt Hobbs et al. (1995) potential
för bättre luktbestämning.

Försök till minskning av lukt från svinstallar
Försök att minska lukterna från svingödsel med hjälp av luftning har gjorts av
Cumby (1987) och av Burton & Sneath (1995). Metoden har använts sedan 1960-
talet i jordbruket och är effektiv till en relativ hög kostnad. Burton et al. (1998)
visade genom fullskaleförsök att det med hjälp av luftning går att reducera lukt-
koncentrationen med hälften till en tredjedel jämfört med obehandlad gödsel. Man
jämförde olika behandlingstider samt lagringstider. Likaledes minskade inten-
siteten av lukten vid luftningen. Nära gödselbehållaren var det fortfarande över
det satta gränsvärdet men lukten blandades lätt och kunde inte uppfattas en bit
bort från luktkällan.

Martinec et al. (1998) gjorde försök på reducering av lukt i två olika typer av bio-
filter. Kapaciteten på biofiltret var beroende på luktkoncentrationen innan luften
kom in i filtret då luktkoncentrationen var konstant efter filtret. Under dagen
varierade luktreduceringsförmågan mellan 25 och 95 %. Andra försök med bio-
filter har gjorts av Martinec et al. (2000) där man jämförde reduceringsförmåga
med avseende på lukt samt emissioner vid identiska biofilter med olika filter-
material. I försök som gjordes av Rodhe et al. (1986) erfor man att biofilter var
en effektiv metod för att reducera lukt. Den förhållandevis höga investeringen
(243 kr/svinplats, 1986) jämte kostnaden för skötsel och underhåll av filteranlägg-
ningen medförde att denna metod inte kunde betraktas som en generell lösning.
Kostnaden för biofiltret kan dock reduceras genom ett lägre luftflöde, detta skulle
enligt Martinec et al. (2000) vara möjligt vid användandet av bioflis.

I svinstallar har Priem (1977) gjort försök med att generera och sprida ozon för att
minska luktintensiteten. Två lika stallar jämfördes och luktintensiteten mättes med
sensoriska metoder och luktpanel. Man kom fram till att det blev svårare att känna
den typiska svinlukten i det ozonbehandlade stallet. Hur stor skillnaden blev be-
rodde på ventilationsmängden. Vid höga flöden (sommartid) var det låga koncen-
trationer även i det obehandlade stallet. Då ventilationen minskade (vintertid)
ökade koncentrationsskillnaden. Halten ammoniak minskade inte med ozon-
behandlingen, vilket är ett känt faktum i vattensammanhang. Priem (1977) jäm-
förde även djurhälsa, tillväxt och foderutnyttjande hos grisarna under försöks-
perioden. Det visade sig att man inte kunde registrera några stora skillnader i
beteende eller hälsa på grisarna i det behandlade och obehandlade stallet. En liten
förbättring i daglig tillväxt och foderutnyttjande kunde dock påvisas i stallet som
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var behandlat med ozon. Dessa förbättringar betalade i stort sett kostnaden för
ozongenereringen. Ett pilotskaleförsök gjordes av Wu et al. (1999) där man
studerade ozonets möjligheter att reducera lukt i gödsel genom oxidation. Man
jämförde även ozonets reduceringsförmåga samt lukten vid färsk och lagrad
svingödsel. Man fann att lagrad gödsel luktar mer än icke lagrad. Detta bekräftar
att de ackumulerade föreningarna som bildats vid anaeroba förhållanden under
lagringsperioden har en stark luktpåverkan. De flyktiga fettsyrorna ökade inte
nämnvärt, vilket skulle betyda att de inte är bra indikatorer på lukt. Inte heller
temperaturen visade sig ha någon nämnvärd påverkan på oxidationen. Detta
förklaras med att ozon har en lägre löslighet i vätska vid höga temperaturer men
samtidigt större reaktionshastighet med organismer. Dessa två faktorer skulle
enligt Wu et al. (1999) ta ut varandra i svingödsel inom det studerade temperatur-
omfånget (14-25ºC). Lukterna kom inte tillbaka då den ozonbehandlade gödseln
lagrats i upp till fyra veckor.

Material och metoder
Olfaktometer
Luktmätningarna utfördes med en luktpanel i ett mobilt luktlaboratorium, bild 1,
där objektluft (dvs. ozon- och luftbehandlad gödsellukt) presenterades i en expo-
neringshuv och jämfördes med gasen pyridin i en annan huv.

En olfaktometer används för att dosera in lämpliga förhållanden gasblandningar
till en exponeringshuv, bild 2. Luktlaboratoriet som användes i försöket byggdes
med två separata olfaktometrar, en för dosering av objektluft och en för dosering
av jämförelsegasen.

Dosering av objektluft

För att föra in erforderlig luftmängd i systemet användes fem stycken 24 V axial-
fläktar av typen D601T (Micronel). Tre av dessa användes för att suga in objekt-
luften från gödselbehållaren och två för att föra in spädluft i olfaktometern. Samtliga
fläktar kunde regleras och flödena kunde mätas med hjälp av strypflänsar och mano-
metrar vilka var kalibrerade för önskat flöde. Manometrarna var av typen 2000-125
Pa Magnehelic (Dwyer Instruments, Inc.). Flödena för objektluften var 1,1, 11 och

Bild 1. Mobilt luktlaboratorium. Bild 2. Panelmedlem luktar i
exponeringshuv.
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110 l/min och för spädluften 99 och 108,9 l/min. Då dessa flöden kombinerades
kunde ett blandningsförhållande på 1, 10 och 100 % objektluft i ren luft erhållas
samtidigt som det totala flödet in till lukthuven var 110 l/min, bild 3. Vid försöket
valdes blandningen 1 % objektluft och 99 % spädluft. För att spädluften skulle vara
helt ren från lukter fick den passera ett filter av aktivt kol innan objektluften tillsattes.

Bild 3. Principskiss av luktmätningar vid testning med objektluft.

Dosering av jämförelsegas

Som jämförelsegas användes pyridin. Pyridinbehållaren sattes i ett vattenbad av
typen Precisterm, vilket ställdes in på 28ºC. En pump, av typen 107CD18 (Tomas
Compressors & Vacuum Pumps) vilken gav ett flöde på 15 l/min, användes för att
pumpa in ren luft till pyridinkärlet via en kolfilterstav. För att reglera luft- och
pyridinflödena anslöts frireglerande nålventiler (L Series Metering Valve). Jäm-
förelsegasen späddes sedan med hjälp av en s.k. spädgris där koncentrationen
hölls på konstant nivå (ca 100 ppm) och övertrycket var 60 mm vp. Kapillärrör,
vilka var kalibrerade för olika flöden, var anslutna till spädgrisen, bild 4. Över-
trycket gjorde sedan att önskat flöde kunde passera ut genom kapillärerna, som
var anslutna till magnetventiler (typ 2606 Nassmagnet). Flödet gick kontinuerligt
genom ventilerna, och styrdes antingen in i luftströmmen till lukthuven eller
direkt ut i en frånluftskanal, beroende på ventilernas läge. Pyridinkoncentrationen
i spädgrisen mättes med hjälp av en Organic Vapor Meter (OVM) av typen 580A
(Thermo Environmental Instrument Inc.). Jämförelsegasen passerade in i en kon-
tinuerlig och kolfiltrerad luftström vilken hade ett flöde på 110 l/min. Luftström-
men genererades på samma sätt som luftströmmen i objektluftens olfaktometer,
dvs. med hjälp av en 24 V axialfläkt och manometer. Koncentrationen jämförelse-
gas in till lukthuven beräknades ur luftflöde och koncentration i spädgrisen.
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Bild 4. Principskiss av luktmätningar med jämförelsegas (pyridin).

Gödselbehandling
Ozonbehandlad gödsel
Ozonets luktreducerande verkan undersöktes genom att ozon tillsattes i 100 liter
flytgödsel, bild 5. Genereringen av ozonet gjordes med en ozongenerator av typen
OT20 (Ozone Technology) vilken anslöts till gödselbehållaren. Ozonets flöde var
2,2 l/min och behandlingen pågick under 5 timmar. Detta medförde att gödseln blev
behandlad med 1 g ozon per liter gödsel. Ozongeneratorn tillverkade ozonet av syr-
gas vilken genererades med hjälp av en syrgasgenerator av typen OG-15 (Oxygen
Generating Systems, Inc.). För att få en jämn fördelning av ozonet rördes gödseln
om under behandlingen. För att upptäcka eventuellt läckage från ozongeneratorn
installerades en ozonvakt av typen ATI B12 (Ozone Technology) i närheten av ozon-
genereringen. Ozonvakten ställdes in på att larma då ozonkoncentrationen i den om-
givande luften översteg 100 ppb, som är det hygieniska gränsvärdet för ozon. En
ozonmätare anslöts till utluften från behållaren för att kontrollera att allt ozon för-
brukats i gödseln. Då gödseln hade behandlats anslöts behållaren till olfaktometern.

Luftbehandlad gödsel
Det är möjligt att även luft har en viss luktreducerande effekt. Då ozonet som
genererats i ozongeneratorn förts in i behållaren via en luftström var det nöd-
vändigt att kontrollera huruvida det verkligen var ozon som hade reducerat lukten.
För att undersöka detta behandlades samma mängd gödsel (100 liter) med tryck-
luft. Detta gjordes med samma flöde och under samma tid (2,2 liter/min i 5 tim-
mar) som den tidigare gödseln hade behandlats med ozon.
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Bild 5. Behållare för luft- respektive ozonbehandling av gödsel.

Val av luktpanel
Försökspersonerna som rekryterades till luktpanelen utgjordes av studenter vid
Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) och anställda vid JTI i Uppsala. För med-
verkan i undersökningen ställdes vissa krav. Dessa var att man inte nyttjade någon
form av tobak, inte hade nedsatt luktförmåga eller var förkyld under provtillfället,
inte var parfymerad, inte ätit vitlök eller annan starkt kryddad mat 24 timmar
innan provtillfället samt att man var under 45 år. Luktpanelen som deltog i studien
bestod av 21 personer, varav 13 kvinnor och 8 män.

Luktmätningsmetod
Luktstyrkan hos de lukter som presenterades i de två huvarna (objektluft respek-
tive jämförelsegas) bedömdes med fri magnitudskattning (se t.ex. Baird & Noma,
1978) och master scaling (se t.ex. Lindberg 1983). Fri magnitudskattning innebär
att varje panelmedlem själv får bestämma vilken skala han eller hon vill använda,
det kan vara hel-, decimal- eller bråktal och anger endast förhållandet mellan
lukterna. Panelmedlemmen angav i en mikrofon den siffra som han eller hon
ansåg korrespondera till den upplevda lukten och försöksledaren vilken satt med
hörlurar på laboratoriesidan av vagnen antecknade värdet, bild 6. De personer som
väntade på sin tur i samma rum som försöksledaren kunde inte höra vilket värde
som angivits.

Master scaling går ut på att mätskattningarna konverteras till en masterskala
vilken används för att kalibrera panelmedlemmarna mot varandra samt gör det
möjligt att jämföra olika lukter. Masterskalan upprättades genom att varje panel-
medlem fick lukta på sex olika koncentrationer av jämförelsegasen pyridin i
slumpvis ordning. Varje koncentration presenterades totalt tio gånger varefter ett
medelvärde kunde räknas ut för respektive koncentration. För att göra det möjligt
att jämföra objektlukterna med pyridinet upprättades en s.k. referensskala. Detta
gjordes genom att presentera samma antal pyridinkoncentrationer tillsammans
med objektlukten (totalt 10 gånger) i slumpvis ordning. De sex koncentrationer
pyridin som användes i försöket var: 32, 61, 122, 240, 485 samt 967 ppb.
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Bild 6. Interiörbild under pågående försök.

Försöksupplägg

De sammanlagt 21 panelmedlemmarna delades upp i två grupper, grupp 1 och
grupp 2. Grupp 1 fick lukta på den luftbehandlade gödseln under gruppens första
provdag och på den ozonbehandlade gödseln under den andra provdagen medan
grupp 2 fick börja med att lukta på den ozonbehandlade och avsluta med den
luftbehandlade gödseln. En sats av vardera gödselprov, ozon- respektive luft-
behandlat, tillreddes inför varje försök. De togs från samma behållare och var
således lika från början.

Mätningarna för grupp 1 utfördes under två heldagar och två eftermiddagar. Vid
varje tillfälle delades luktpanelen in i grupper om två respektive tre deltagare per
grupp. På förmiddagen första dagen gjordes en master skala för samtliga personer
i gruppen och på eftermiddagen samma dag en referensskala för den luftbehand-
lade gödseln. Två dagar efter den första mätomgången gjordes en referensskala
för den ozonbehandlade gödseln.

Mätningarna för grupp 2 utfördes under totalt 4 förmiddagar. Även vid dessa till-
fällen delades luktpanelen in i grupper om två respektive tre deltagare per grupp.
Ingen masterskala gjordes för denna grupp eftersom man kunde anta att den tidigare
kunde tillämpas för samtliga deltagare i försöket. På förmiddagen den första dagen
gjordes en referensskala för den ozonbehandlade gödseln. Två dagar senare gjordes
en referensskala för den luftbehandlade gödseln.

Vid samtliga tillfällen ombads panelmedlemmarna komma 10-15 minuter före första
mätningen för att vila och acklimatisera sig. Därefter presenterades halva försöks-
serien varefter panelmedlemmen fick en rast medan resterande i gruppen gjorde för-
söket. Därefter upprepades samma procedur med den andra halvan av försöksom-
gången. Försöksserierna var slumpade med samma slumpordning för samtliga
panelmedlemmar. Panelmedlemmarna kom i samma ordning vid varje tillfälle.

Andra mätningar i samband med försöket
Mängden koliforma bakterier bestämdes för den luft- och ozonbehandlade
gödseln samt för den obehandlade gödseln. Detta gjordes enligt standardiserade
mätmetoder utförda av Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA). Gödselns
torrsubstanshalt mättes i JTI:s egna laboratorier.
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Resultat
Behandling av gödseln
Ozonvakten som installerats i närheten av ozongeneratorn larmade inte någon
gång under de sammanlagt tio timmar som behandlingarna pågick.

Den ozonmätare som kontinuerligt mätte ozonkoncentrationen i luften som gick ut
från gödselbehållaren gav inget utslag, vilket medförde att allt ozon kan anses ha
förbrukats under behandlingen. Gödseln blev således behandlad med 1 g ozon per
liter.

Vid luft- respektive ozonbehandlingen av gödseln bildades stora mängder lödder.
Detta avhjälptes genom att en lödderkniv konstruerades.

Luktmätningar
För att beräkna master- och referensfunktion för det totala antalet deltagare i lukt-
panelen togs först ett aritmetiskt medelvärde fram för varje persons skattning av
de olika pyridinkoncentrationerna samt för skattningarna av objektlukterna. Detta
gjorde att en personlig ”skattningsskala” för masterfunktionen och för referens-
funktionen kunde framställas. För att undvika att skalor med höga värden blev
alltför dominerande över de med lägre transformerades samtligas pyridinskalor
om så att det aritmetiska medelvärdet av varje persons skattningsskala sattes till
100. Ur dessa transformerade skattningsskalor beräknades sedan ett aritmetiskt
medelvärde för varje koncentration pyridin, vilket i sin tur gjorde att en master-
och en referensskala för hela luktpanelen kunde framställas i form av ett diagram.
För att kunna anpassa en rät linje till funktionen valdes att framställa diagrammet
i logaritmerad form.

Samtliga diagram uppvisade en tydlig s.k. golveffekt, vilket gjorde att de två
lägsta värdena uteslöts ur ekvationen i samtliga funktioner. Den erhållna master-
funktionen blev, bild 7:

y = 0,51x + 0,76 (1)
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Bild 7. Masterfunktion för panelen.
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Den erhållna referensfunktionen för den luftbehandlade gödseln blev, bild 8:

YL = 0,54x + 0,70 (2)

Den erhållna referensfunktionen för den ozonbehandlade gödseln blev, bild 9:

YO = 0,58x + 0,59 (3)

Där y, YL och YO är de upplevda luktstyrkorna uttryckta som logaritmerade
värden av de transformerade magnitudskattningarna och där x är
pyridinkoncentrationen i log ppb.
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Bild 8. Referensfunktion för luftbehandlad gödsel.

y = 0,58x + 0,59
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Bild 9. Referensfunktion för ozonbehandlad gödsel.

Det aritmetiska medelvärdet av varje persons transformerade skattningar av lukten
från luft- respektive ozonbehandlad gödsel beräknades och sattes i logaritmerad
form in i gruppens referensfunktioner (2) och (3). Detta gav värdena av koncen-
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trationen pyridin enligt referensfunktionerna. För att kunna jämföra dessa värden
med ursprungsskattningen av de olika koncentrationerna pyridin sattes de in i
gruppens gemensamma masterfunktion (1), vilket gav de upplevda luktstyrkorna
i logaritmerad form. Av dessa kunde sedan ett aritmetiskt medelvärde räknas fram
för hela gruppen. Samtliga beräkningar har utförts i samarbete med Mats J. Olsson
(2001), docent i psykologi på Psykologiska institutionen vid Uppsala universitet.

Skattningarna (efter transformering) var 374,9 för den luftbehandlade gödseln och
327,8 för den ozonbehandlade gödseln. Dessa värden på skattningarna är subjek-
tiva och svåra att tolka. Det kan därför vara av värde att räkna om de subjektiva
skattningarna till objektiva värden, i detta fall genom att jämföra luktstyrkorna av
de olika gödselproverna med luktstyrkor av pyridin.

En viss skillnad mellan de olika behandlingarna kunde påvisas av försöket. Det
visade sig att den ozonbehandlade gödseln luktade 12,5 % mindre än den luft-
behandlade gödseln på den subjektiva skalan. Då den upplevda luktstyrkan av den
ozon- respektive luftbehandlade gödseln satts in i gruppens masterfunktion (1)
visade det sig att luktstyrkan av den luftbehandlade gödseln motsvarade lukt-
styrkan av 3611 ppb Pyridin medan luktstyrkan av den ozonbehandlade gödseln
motsvarade luktstyrkan av 2773 ppb Pyridin, bild 10. Detta motsvarar 23 % lägre
koncentration pyridin.
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Bild 10. Masterskala med inlagda värden på ozon- respektive luftbehandlad gödsel.

Övriga mätningar
Ingen skillnad i antalet koliformbakterier kunde påvisas ur försöket. Före
behandlingen kunde 159 000 cfu/g påvisas. Efter behandling kunde man i den
luftbehandlade gödseln påvisa 240 000 cfu/g och i den ozonbehandlade gödseln
170 000 cfu/g. Dessa värden gör att man inte kan säga att antalet koliforma
bakterier reduceras då man behandlar gödsel med ozon.

Gödseln visade sig ha torrsubstanshalten 9,5 %.
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Diskussion
Resultatet från luktundersökningarna visar att ozon har en viss effekt när det
gäller att reducera lukt från svingödsel. Wu et al. (1999) gjorde motsvarande
försök med att behandla svingödsel med ozon. Flera doser ozon tillsattes gödseln
som var lagrad under olika lång tid. Dosen 1 g/l var den högsta som användes och
man drog slutsatsen att en dos på 0,5 g/l var tillräcklig för att reducera lukten till
en acceptabel nivå. Resultaten från denna studie visar dock att det är mycket tvek-
samt om denna nivå är tillräcklig då en reducering av lukten på den subjektiva
skalan endast uppgick till 12,5 %. Detta innebar att en acceptabel nivå på lukten
inte kunde erhållas. En acceptabel nivå är naturligtvis ytterligare en subjektiv
bedömning som kan vara svår att mäta. Wu et al. (1999) använde sig endast av
fem panelmedlemmar som fick jämföra de olika gödselproverna medan denna
studie har haft 21 panelmedlemmar. Torrsubstanshalten i gödseln redovisas inte
av Wu et al. (1999), vilket gör det svårt att jämföra försöken. Torrsubstanshalten
i detta försök (9,5 %) får anses som högt då det gäller flytgödsel.

Mängden torrsubstans torde vara en avgörande faktor när det gäller att reducera
lukt med hjälp av ozon. Det är mycket troligt att ozonet, p.g.a. den höga torrsub-
stanshalten, förbrukas av organiskt material långt innan det har möjlighet att stöta
på alla de luktande ämnen som utvecklats i gödseln. Detta kan vara en anledning
till att ozon har en större effekt när det gäller att reducera lukter från lakvatten än
från exempelvis gödsel.

I försöket gjordes inga mätningar av vilka ämnen som bildades efter reduktionen
av ozonet. Att det bildas syrgas ur ozonreduktionen kan man anta men vad som
händer med alla de föreningar som finns närvarande i gödseln borde också studeras.

Då upplevelsen av lukt är en subjektiv bedömning, är det svårt att sätta exakta mät-
värden på den. Att använda olfaktometri för luktbestämningar är en vedertagen
metod som ger relativt tillförlitliga resultat. I detta försök hade det, för att under-
söka ozonets effekt, varit tillräckligt att jämföra två olika burkar med ozon-
respektive luftbehandlad gödsel. Ett värde på effekten av ozonbehandlingen hade
dock inte kunnat fastställas och man hade inte heller haft någon möjlighet att jäm-
föra resultaten med andra försök. Därför valdes olfaktometri för studien. Det är
dock av stor vikt att man utför försöken på rätt sätt. Panelmedlemmarnas lukt-
känslighet och bakgrund såväl som motivation är faktorer som kan ha betydelse för
resultatet liksom eventuell påverkan från försöksledaren. Att alla panelmedlemmar
får samma information om hur försöket är upplagt är också viktigt. I försöket hade
instruktionen skrivits ner innan och försöksledaren läste sedan upp denna för samt-
liga medlemmar av luktpanelen innan de fick lukta första gången.

Försöket gjordes i två etapper där ordningen på gödselproverna varierades. I och
med detta kunde en tydlig trend ses där panelmedlemmarna värderade den andra
omgången lägre i förhållande till den första oavsett om det var den ozon- eller
luftbehandlade gödseln man började lukta på. Detta behöver inte bero på att den
andra omgången luktar mindre än den första utan kan helt enkelt vara en följd av
att panelmedlemmarna lärt sig hur de skall värdera lukten. Det kan också bero på
att man adapterats till gödsellukten eller vet vad som väntar när man kommer för
att lukta en andra gång.

Olfaktometern som byggdes upp i det mobila luktlaboratoriet har efter vissa
justeringar som gjordes innan försöket påbörjades varit mycket driftsäker. Några
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av de justeringar som gjordes var tätning av bl.a. ventiler, spädutrustning och
pyridinkärl, tillbyggnad av ett dragskåp över doseringsutrustningarna samt
flyttande av Tomaspumpen, vilken från början fanns inne i vagnen. Tätningen var
nödvändig då det fanns ett litet justeringshål på ventilerna som släppte ut gasen då
ventilen stod i stängt läge. Då pyridin är en tung gas som är farlig över det hygie-
niska gränsvärdet (2 ppm) bestämdes att ett dragskåp var nödvändigt. Detta var
även nödvändigt för att minimera risken för att personerna i luktpanelen skulle
adapteras till pyridin i väntan på sin tur. Koncentrationen i exponeringshuven
översteg aldrig 2 ppm. Tomaspumpen flyttades då placeringen inne i vagnen ledde
till en stor värmealstring och hög ljudnivå. I stället valdes att bygga en hylla på
utsidan av vagnen där pumpen sedan fick stå.

För att kunna dra fullständiga slutsatser om huruvida ozonbehandling har någon
luktreducerande effekt på gödsel från svinstallar krävs ytterligare undersökningar.
Resultatet av denna studie visade att det finns en viss effekt om dock liten. Högre
dos skulle förmodligen reducera lukten ytterligare. Skulle detta vara fallet så
kommer nästa fråga om metoden är praktiskt genomförbar i fullstor skala. Det
skulle krävas stora ozongeneratorer och omblandningsaggregat för fördelandet av
ozon i flytgödselbehållaren. Man skall också komma ihåg att genereringen av
ozon är en process som kräver stor aktsamhet och kontrollerandet av eventuellt
läckage är nödvändigt. En annan svårighet är omblandningen av gödseln som
krävs för att få en jämn fördelning. Denna omblandning kan leda till att kväve-
läckaget blir för stort för att metoden skall vara tillämpbar. Alla dessa faktorer gör
att ozongenerering i gödselbehållare inte verkar vara någon ekonomiskt försvarbar
- om än möjlig - metod ute på gårdarna. Det är möjligt att en ozonbehandling vid
spridandet av gödseln skulle kunna vara genomförbar. Där behöver inte lika stora
mängder behandlas på samma gång och omrörningen skulle vara smidigare.

Slutsats
Studien visade att den subjektiva luktstyrkan från ozonbehandlad gödsel upplevdes
vara 12,5 % lägre än luktstyrkan från luftbehandlad gödsel. Den objektiva lukt-
styrkan av luft- respektive ozonbehandlad svingödsel motsvarade 3611 respektive
2773 ppb pyridin.

Att den luktreducerande effekten av ozonbehandlad gödsel inte var högre beror
sannolikt på den höga torrsubstanshalten (9,5 %). Detta gör att ozonet förbrukats
av den stora mängden organiskt material innan det har haft möjlighet att träffa på
de luktpartiklar som bildats i gödseln.
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