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Sammenfatning:
Der præsenteres en definition på kompostering, og der forsøges ryddet op i de mange eksisterende forskellige og
ofte uklare definitioner og procesbeskrivelser. Den ideelle kompostering af fx afvandet spildevandsslam fra
kommunale rensningsanlæg og grønt løv påvises hovedsageligt at være en kemisk iltning af en begrænset del af de
organiske forbindelser heri, der under de rette betingelser afsluttes i løbet af få dage og kan simuleres i laboratoriet i
løbet af få minutter. Efter den kemiske kompostering kan bakterier, svampe, laverestående organismer, orme og
insekter m.v. let invadere materialet og fortsætte nedbrydningen, og hvis dette produkt udbringes på landbrugsjorden
indgår det i den naturlige humusdannelse. De ideelle betingelser er, at der i poresystemet i den komposterende masse
overalt er mere end 8-10% ilt.
Hvis afvandet slam fra rensningsanlæg iltes kortvarigt og iltindholdet i poreluften i komposten falder til under ca.
8%, vil methan producerende bakterier få ideelle vækstbetingelser, og ved den forhøjede temperatur, der fremkom
under den kortvarige, forudgående iltning, vil der ved en syntese fremkomme de kendte ubehagelige lugte
(merkaptaner m.m.). pH kan ved laboratoriekompostering vises at have en tydelig indflydelse på iltningshastigheden
(varmeudviklingen), og pH 9-10 giver de bedste betingelser.
Det er blandingen forholdet mellem mængden af afvandet slam og strukturmaterialer og selve oplægningsmetoden
der sammen sikrer iltens adgang, og dermed er afgørende for om fuldskalakomposteringen lykkes. Proces tiden er i
bedste fald mindre end 3-5 dage.
Enkle laboratoriemetoder til karakterisering af slam med henblik på egnethed til kompostering gennemgås.
1. Hvorfor kompostere?
Historisk set har komposterede organiske materialer været alment anvendt til jordforbedring bl..a. i Danmark i mere
end 300 år. Man ved (Ref. 1), at frisk, ikke omsat organisk materiale, herunder også frisk slam fra kommunale
rensningsanlæg, udlagt på jorden kan give anledning til en phytotoksisk virkning, der har en negative betydning for
jordens biologi. Virkningen kan stamme fra polyphenoler, ammonium og organiske syrer, der findes eller dannes i
det friske organiske materiale. Man ved også, at det friske materiale (slam) kan fremme en hurtig mineralisering i
jorden. Herved øges CO2-indholdet i porerne i jorden og en dermed følgende nedgang i tilgængelig O2. Tilsammen
hæmmer dette rodåndingen, og i nogle tilfælde fremkommer svovlbrinte og nitrit. Fx har også CO2-indholdet en
toksisk virkning over en vis grænse og dermed også en hæmmende virkning på bladvæksten.
I (Ref. 2) anføres, at udbringning af slam uden forudgående kompostering kan medføre strukturskader på jord og
planter, især på jorder med nedsat redox-pontentiale.
Idet der ses bort fra giftvirkning fra indholdet af eventuelle tungmetaller, vil derfor et friskt, iltforbrugende organisk
materiale udøve en giftvirkning på såvel planter og biomasse og dermed også hæmme den biologiske omsætning.
Færdig kompost kan anvendes i stedet for sphagnum (Ref. 1 og 2), og der ser ud til at være enighed i litteraturen
om, at komposteret organisk materiale fremmer en ønsket humusdannelsen i jorden.
I et almindeligt konversationsleksikon under opslaget Humus (Ref. 3): "mørktfarvede organiske stoffer af
kompliceret sammensætning, dannet ved delvis forrådnelse af plantedele. Af overvejende sur karakter pga indholdet
af huminsyrer, giver muld og mor deres mørke farve og har stor betydning for jordbundens vandbindingsevne og
krummestruktur, der igen betinger planterøddernes uhindrede vækst og mulighed for at optage næringssalte; humus
har i sig selv ingen næringsværdi for planterne. Er jorden basisk, og der er adgang for luftens ilt, nedbrydes humus
gradvist til uorganiske forbindelser, bl.a. kvælstofholdige, der kan optages af planterne. Hvis humus ikke nedbrydes,
ophobes den, så at der dannes mor, hvorved jorden bliver sur, eller forkuller delvis til tørv eller brunkul".
(Ref. 4)... "humification is essential the slow oxidation of the vegetative matter. Organic acids formed during
humification, aid in decomposing the minerals of the parent soil material".
Andre grunde til at kompostere (ilte) kan stamme fra ønsket om blot at mindske det organiske indhold i et materiale.
Dette er fx formålet med kompostering af slam fra kommunal rensningsanlæg, der skal blandes med mineralske
justeringsmaterialer og briketteres inden smeltning til Carbogrit glas (Ref. 5). Det er blandt andet i forbindelse med
udviklingen af dette produkt, at forfatteren har gennemført et omfattende forsøgsarbejde.
1.1 Kompostering - afgrænsning af begrebet
I almindelighed hersker der forvirring om en definition af selve komposteringsprocessen, og forvirringen har i
tidens løb skabt grundlag for mange personlige fortolkninger og trosretninger. Ofte anvendes tillige udtrykket
mineralisering som en erstatning for kompostering. Det førstnævnte begreb er almindeligt benyttet i forbindelse med
rodezoneanlæg - mineraliserings slambade.
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Der kan ligefrem være noget mystisk abracadabra ved det at oplægge et materiale i en mile eller kompostbeholder,
og vips sker der på magisk vis omsætning. Utallige er også de forslag man kan finde, som sigter på at accelerere
komposteringen, fx tilsætning af benmel, ændring af forholdet mellem indholdet af kulstof og kvælstof, vanding af
komposten, iblanding af træ, vending (omstikning) osv. Der skelnes ikke altid mellem baghavekompostering og
industriel kompostering. De fleste af forslagene til sammenblanding med strukturmaterialer begrundes med, at det er
for at sikre, at den bakterielle omsætning bliver optimal. I øvrigt anses temperaturen under kompostering for
diagnostisk.
En hyppigt anvendt definition finder man fx i (Ref. 12):
"En komposteringsproces kan defineres som en aerob, mikrobiel omsætning af organisk materiale under udvikling af
varme. Varmen dannes på grund af nedbrydningsaktiviteten fra svampe og bakterier kombination med kompostens og
beholderens isolerende effekt".
Lidt mere tvivlsom er følgende definition (Ref. 8):
” Kompostering er en biologisk, ilt forbrugende, termofil proces, hvor mikroorganismer omdanner organisk materiale
under afgivelse af CO2 – H2O og N (NH3). Samtidigt opbygges organisk væv i mikroorganismernes celler (humus)”.
Der findes i denne reference ingen henvisning til organiske syrer, men derimod placeres huminsyrerne lidt
overraskende og forkert i døde (?) celler.
En anden definition findes i 1)
"Komposteringen består i at nedbryde organiske forbindelser til simplere forbindelser ved biologisk aktivitet, primært
baseret på ilttilførsel (aerob). Ved nedbrydningen af de organiske forbindelser sker der en varmeudvikling, som
yderligere aktiverer komposteringen. Komposteringen fremmes ligeledes ved, at det organiske materiale har så stor
tilgængelig overflade som muligt, og at der tilføres ilt til overfladen".
Definitionerne af komposteringen (processen) er imidlertid temmelig upræcise jfr. nedenfor. Det er almindeligt at
beskrive processerne med henvisning til temperatur, således i (Ref. 2, 8 og 11).
- Hvis temperaturen er > 50oC har de såkaldte termofile bakterier/svampe overtaget,
- Hvis temperaturen er < 40oC er det de mesofile bakterier/svampe.
Af referencerne fremgår, at komposteringsprocessen kan vare fra få dage op til 1 år, men på den anden side fremgår
det også, at hvis procesbetingelserne er optimale, sker den største varmeudvikling i løbet af de første 2-3 dage.
Det ses således, at der er almindelig enighed i om (fx Ref. 1 og 2), at resultatet af komposteringen
(mineraliseringen) er en iltet omsætning af organiske forbindelser til vand og kulsyre, og at varmeudviklingen er et
resultat af en biologisk omsætning. Ref. 11 omhandler nedbrydningen ved bl.a. termofile svampe som den vigtigste
og peger på, at dårlige iltforhold medfører anaerobe områder og dermed udvikling af methan.
De fleste, der får om opgave at kompostere, finder i litteraturreferencerne de ovennævnte definitioner og
betragtninger og forsøger så under egne komposteringsforsøg efter bedste evne at få deres observationer til at passe
dermed. Hvis de bliver De bliver forvirrede, er forklaringen som regel i flg. forfatteren , at der som oftest foregår flere
processer samtidigt pga lang komposteringstid og dårlig opblanding m.m. Hvis der yderligere sker forstyrrelser af
processerne pga hyppig vending, skifter både anaerobe og aerobe forhold og der kan også forekomme begyndende
nedbrydning med mikrosvampe (biokompostering). Der er derfor god grund til at præcisere begreber og
procesforhold og især dem som benyttes i herværende artikel.
Kompostering defineres som aerob omsætning af visse organiske bestanddele i slam m.v.. Komposteringen kan
principielt deles i 2 processer, der selv under de bedste fuld skala forhold forløber med en vis overlapning, jo mere
desto dårligere tilrettelæggelse af processen.
1) Kemisk kompostering (iltning) er en "forbrænding", og derved opvarmes den komposterende masse, dog under
forudsætning af en kritisk mindste masse (= et egnet forhold mellem overflade og volumen, der sikrer
selvantændelsen) og tilstrækkelig ilt adgang. Opvarmningen sker under de bedste forhold i løbet af mindre end 1
døgn, hvor den langsomme og konstante opløsning af ilt i vandfasen under beluftning er bestemmende. Selve
opvarmningen er under de rette forhold slut på mindre end 5 dage. Processen kan simuleres kemisk på få minutter i
laboratoriet. Visse bestanddele af de organiske materialer, der sædvanligvis arbejdes med, kan ikke kompostere
kemisk, fx papirmasse eller træ, derimod kan de fleste typer afvandet slam fra kommunal rensningsanlæg, grønt
bladløv og grønt græs. "Brændstoffet" er her forskellige kulhydrater og polysakkarider fra planternes fotosyntese.
2) Biokompostering er en for det meste en aerob nedbrydning af organisk materiale ved hjælp af svampe, bakterier,
insekter, orme osv., men under biokompostering hører også nedbrydning ved hjælp af methan producerende bakterier,
der fungerer under delvist aerobe forhold (< 8% ilt, > 4%) og ved temperaturer mellem 20 og 30o C.
Biokompostering foregår over måneder til år og bedst ved temperaturer under 30oC, og efter den kemiske
kompostering er afsluttet.
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Papirmasse og træ kan biokomposteres, men selvfølgelig også komposteret slam fra kommunale
rensningsanlæg. De biologiske næringsstoffer er bl.a. lignin, hemicellose og cellulose, men også de store molekyler af
protein og fedt.
De 2 processer foregår som nævnt ofte samtidigt, afhængigt af tilrettelæggelsen af processen.
Til sammenligning må visse organiske materialer ved lagring beskyttes mod selvantændelse. For en given oxiderbar
masse er der tale om et kritisk mængde, for at det sker.
Nyslået grønt græs i en 200 liters papirsæk bliver så varm (iltes) på 1 time, at man næppe kan holde en hånd i deri.
(Visne bøgeblade i en 200 liters papirsæk varmer ikke op (iltes), da træet for længst inden bladene faldt, har trukket
den ved fotosyntesen dannede brændbare substans (sukkerforbindelser) væk).
Stenkul selvantænder, hvis de lægges op i tilstrækkeligt store bunker (20 meters højde). Jo lettere jo mindre
stykstørrelse (større specifik overflade) og desto større bunker. Det er gasindholdet i kullene, der er årsag dertil.
Selvantændelsen kan tage måneder og forhindres let ved at stampe overfladen af bunkerne til med ler.
En 200 liter utæt tønde med affaldstvist vædet med cellulosefortynder selvantænder i løbet af en dag eller to
(Proviantgården i København nedbrændte desårsag).
Slam fra kommunale rensningsanlæg tørret til 90% TS selvantænder og brænder i 1000 liter bigbags, idet
opvarmningen starter langs med sysømmene. Det sker i løbet af nogle få dage.
Homogent blandede slammiler (52% TS) selvopvarmer hurtigt ved kritiske mængder større end ca 3,0-3,5 t per
løbende meter, jo hurtigere desto bedre luftadgang (se nedenfor om oplæg af miler).
En friskblandet slammile, der ikke er åben for indstrømning af ilt op grund af forkert opblanding (ofte pga for højt
vandindhold), selvopvarmer ikke. Det kan fx eftervises i en ”død mile” med et indstikningstermometer at måle i 1 m
dybde. Her måles fx 20 oC og hvis der derefter lægges et lodret snit (fx med en milevender), lige i målestedet og igen
måles temperatur, vil der indtil en dybde af 5-10 cm i væggen kunne observeres en stigning til 60oC i løbet af mindre
end 1 time, men hurtigt aftagende til 20oC indad i væggen. Når opvarmningen ikke når dybere, er det fordi ilten
opbruges yderst, og massen ikke har en naturlig skorstensvirkning. Opvarmningen medfører dannelse af mange af de
ildelugtende dampe på overgangen mellem de iltede og ikke iltede lag. Gasserne er hvidlige og tunge (falder ned
langs væggen i stille vejr).
I miler fremstillet udfra slam er der et højt vandindhold (typisk > 52%) og temperaturerne kan ikke overstige ca. 75
o
C på grund varmeforbruget ved vandfordampning.
1.2 Bemærkning om bakterier i slam.
Der medvirker således ingen bakterier ved den indledende kemiske kompostering, og det er i og for sig meget
logisk. Bakterier er heterotrofe, dvs. der skal være næring og de rette livsbetingelser i øvrigt for at kunne leve og
formere sig. De fleste bakterier er aerobe og det er dem, der forekommer fx i de beluftede slambassiner på
rensningsanlæggene. Bakterier oplagrer næringsenergi i nogle særlige proteinmolekyler (principielt efter reaktionen:
glukose + energi ⇒ ATP-molekyler), og der udvikles ikke varme. Den oplagrede energi bruges af bakterierne til
formering. Ved fx hydrolyse (fx 6 Bar ved 150 oC) opdeles de lange ATP-molekylkæder i kortere under samtidig
fraspaltning af vand.. Fosforbindinger spiller en stor rolle og enzymer medvirker ved lagringen og frigivelsen af
energien.
Gæringsprocesser er også anaerobe og energien hentes også her enzymatisk ved nedbrydning af næringen (glukose
til alkohol) i mange trin.
Eet af nedbrydningsprodukterne af proteinerne i slam o. lign. er ammoniak, der skal oxideres til nitrit eller nitrat
(mineraliseres) for igen at kunne indgå i nitratkredsløbet. De mineraliserende bakterier arbejder under aerobe forhold.
Nogle få specialiserede bakterier kan nedbryde cellulose og lignin.
Ved afvanding og efterfølgende deponering af slammet i bassiner bliver den ilt, der er opløses i væskefasen under
omrøring (beluftning) hurtigt opbrugt, og døde cellekulturer indgår i det samlede indhold af organisk næring. Der
forekommer selvfølgelig hvilende bakterier og sporer (I parentes bemærket ville slammet ophobet som sediment ved
geologiske processer og i store regionale sedimentationsbassiner give ophav til dannelsen af fossile brændsler).
Hvis der er delvist aerobe forhold, dvs < 8% ilt i den vandige fase, vil visse bakterier kunne omdanne næringsstoffer
(glukose m.v.) til egnet næring (organiske syrer, fx eddikesyre) til gavn for methandannende bakterier. Man kan
således som bekendt ved disse bakteriers hjælp opnå en gasproduktion (methan (CH4) og kulsyre (CO2)), men dette
er i høj grad uønskede under kompostering, da den udviklede methan er indgår i syntese af ildelugtende forbindelser
med lave kogepunkter, fx merkaptaner, som damper ud af den komposterende masse.

1.3 Bemærkning om svampe i slam.
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I det afvandede og deponerede slam på de kommunale rensningsanlæg hersker der som nævnt delvist anaerobe
forhold under den kraftige omrøring, og derfor kan svampe ikke leve her. Men der er rigeligt med svampesporer til
stede, og så snart der bliver tålelige aerobe og rolige forhold, kan disse og nogle få specialiserede bakterier (se
ovenfor) starte nedbrydningen i cellulose, lignin m.m. og formere sig. Det er oftest skimmelsvampe, der først
invaderer. Der findes også underordnet nogle få arter af svampe, der kan nedbryde cellulose under anaerobe forhold.
Livsbetingelserne for de flestes svampes er således, at de let oxiderbare stoffer er omsat til CO2 og vand, og at der
nu er et lokalt iltindhold i nærheden af det normale, og det vil i praksis sige > 12%.
2. Metoder til opnåelse af kemisk kompostering:
Ved kompostering af fx store mængder afvandet slam skal blandingerne forberedes på en sådan måde, at der sikres
en effektiv kemisk iltning på kortest mulig tid. (Der ses her bort fra tørret slam, hvor alt organiske indhold er bevaret,
og der ved selvantændelse af en kritisk masse hurtigt udbryder egentlig brand, hvis der er fri adgang til ilt).
Det er en kendt, fx at blande slam med træflis (træstruktur) og lægge den færdige blanding op i en mile med
chevron form. At blandingsforhold og metoder ikke er optimale fremgår af, at de allerfleste kompostpladser har et
lugtproblem. Der blandes oftest i samme forhold uanset slamtype, og der er som oftest heller god nok styring af
forholdet mellem den inerte træflis (mængde og finhed) og slam.
2.1 Karakterisering af slam
Modtaget slam til massekompostering bør analyseres så enkelt som muligt med henblik på at vurdere egnethed til
kompostering og kunne beregne den mest egnede blanding.
- En laboratorieprøve ovntørres ved 110 oC.
- Den tørrede prøve pyrolyseres med N2 som beskyttelsesgas eller uden luftadgang ved 600-650oC.
- Den pyrolyserede prøve foraskes (iltes) ved 800oC.
Udfra analysen kan slammets energiindhold i øvrigt beregnes ved at multiplicere med konstanter for hhv. % pyrogas
og % trækul . Analysen kan gennemføres på mindre end 1 time (se beregningseksempel i kasse 1.)

Box 1
Laboratorieundersøgelse af slam
1.
% vand
74,4
% pyrogas (P)
47,8
%"trækul" (C)
14,7
% aske
37,5
Compi (P/C)
3,2
Beregnet brændværdi MJ/kg: 13,9

2.
75,4
49,2
8,8
42,0
5,4
12,0

Det dimensionsløse forholdet % pyrogas / % trækul =comp i (se kasse) har vist sig velegnet til at forudse
komposteringen, og defineres derfor komposteringsindex. Det er uafhængigt af % askeindhold. Jo mindre askeindhold
desto højere brændværdi har slammet, og desto højere komposteringsindex - alt andet lige - desto større potentiel
varmeudvikling. Afvandet slam fra kommunale rensningsanlæg med et index >3,0 og 40% aske er egnet til
kompostering. Kendskab til vandindholdet er også en meget vigtigt forudsætning for at kunne blande til opnåelse af
de bedste iltningsforhold (porøsitet i blandingen).

% trækul
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På fig. 1 og 2 ses en afbildning af resultatet af en analyse af slam fra mere end 30 forskellige anlæg. Jo højere
indhold af pyrolysegas, og med comp i > 3,0, desto mere komposteringsegnet er slammet, og i almindelighed bør
brændværdien for tørret slam fra de kommunal rensningsanlæg være 10-14 MJ/kg. Andre kemisk analyser til
karakterisering af slammet kan komme på tale, fx den kemiske sammensætning af asken og indholdet af
tungmetaller, men disse behandles ikke i nærværende notat (Ref. 10)
2.2 Karakterisering af god og dårlig kompostering.
(Praktiske erfaringer i sammenfatning)
Når en kompostering af egnet afvandet slam forløber hensigtsmæssigt,
1) er der tale om en kemisk iltningsproces, der afsluttes på mindre end 5 dage,
2) er der iblandet tilstrækkeligt med inert strukturmateriale og i en sådan størrelsesfordeling, at der er homogen
luftgennemstrømning i hele milens tværsnit, og at varmefordelingen tillige er harmonisk i hele tværsnittet.
3) er milen ikke rørt eller vendt efter oplægning, er der tale om tilstrækkelige iltning, hvorved der ikke
dannes ilde lugte,
4) er der tale om at milen har kunnet "ånde frit", hvilket vil sige, at der har været fri afdunstning fra milens top
("skorsten")
5) er der sket en gennemsnitlig vandafgivelse svarende til 0,5-1,0 % per % oprindelig pyrolysegas.
Hvis en komposteringen af en ellers egnet slam forløber uhensigtsmæssigt, er forklaringen som oftest, at
1) slammet er opblandet med utilstrækkelige mængder af egnet strukturmateriale og/eller er inhomogent
opblandet, og at der fx forekommer områder bestående af kun slam,
2) der er foretaget hyppig milevending, som har bevirke sammensynkning af massen (porelukning) hvorved
luftgennemstrømningen og dermed udtørringen hindres eller mindskes,
3) der i slamrige, tætte og dermed iltfattige lommer dannes methan, der forbinder sig med andre forbindelser,
der har lavt kogepunkt, fx merkaptaner, der ses som hvidlige gasser og lugter grimt.
4) der er oplagt en for lille masse per løbende meter, hvorved massen ikke varmer op,
5) der er oplagt for megen masse per løbende meter, hvorved den nedre del sammentrykkes for meget og
hindrer luftgennemstrømning,
6) der ved udformning af milen ikke sikret ensartet ilt gennemstrømning i hele tværsnittet,
7) milen har været overdækket på den ene eller anden måde, så afgasningen har været hindret.
8) Ved uhensigtsmæssig tilrettelagt kompostering sker der ingen eller kun lille vandfordampning.
2.3. Masse- eller milekompostering i praksis
Kompostering af afvandet slam bør i almindelighed udføres med minimum et lastvognstræk (22-25 t). Slammet kan
typisk have egenskaber som vist i Box 1, idet der her ses bort fra forskelle i askekemien, der som regel ingen
betydning har for komposteringsforløbet. (Askekemien har stor betydning ved fremstilling af glasblæsemidlet
Carbogrit, eller om komposten er eller ikke er egnet som jordforbedringsmiddel).
I en første tilnærmelse blandes slammet med strukturmaterialer, således at den beregnede vandprocent i den færdige
blanding bliver 52% ±2. Den kritiske vandprocent vil variere lidt med størrelsesfordelingen i de tørre
strukturmaterialer, hvad enten disse er knust træ (< 10 mm), kornrens, sand, grus m.m..
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Hensigten med bestemmelsen af den rette vandprocent er kunne beregne den underkritiske værdi for vandmætning,
som sikrer luftgennemstrømning. (Opgaven har visse ligheder som ved fremstilling af beton, hvor der kun lige
akkurat skal være vandmætning for at opnå den største tæthed og dermed den bedste styrke (ingen bleeding)).
Et eksempel på en beregnet blanding ses i Box 2, med slammet fra Box 1/1 som udgang, hvor vandindholdet er
beregnet til 52%. Kornrens kan erstatte træflis og omvendt.

Box 2
Kompostblanding
Slam:
70,2 %
Træstruktur (-10 mm): 6,2 %
Kornrens:
8,7 %
Sand:
14,8 %
Opblandingen kan ske ved at udlægge de 3 eller 4 hovedbestanddele i lag, fx træstruktur/kornrens nederst, derefter
slam og afsluttende med sand og det samme een gang til. Efter grovblanding med frontlæsser blandes med topvender
2 gange, og blandingen er nu klar.
2.4 Oplægning på milerytter:
En god oplægningsmetode er på en milerytter (perforeret stålplade af form som et omvendt V), der sikrer at
atmosfærisk luft foruden at strømme ind gennem flankerne på en oplagt mile (i chevron form), også strømmer op fra
undersiden af milen. En hensigtsmæssig størrelse af milerytteren er et trekantet tværsnit med en grundflade på 2 m og
en højde på 1 m. Den rette kompostblanding vil have en skræntvinkel på ca. 45o, svarende til milerytterens hældning.
Der må ikke oplægges en højde af mere end l,7 m over milerytterens top og ikke under 1,3 m.
Den nævnte dimension har omkreds/areal forholdet i et tværsnit der er det bedste med hensyn til at sikre
tilstrækkelig beluftning af hele massen og dermed hurtig opvarmning. Forholdet være lig med ca. 2,0. Ved større
læssehøjde bliver forholdet for lille og desuden sker der sammentrykningen i bunden af milen, som hindrer
beluftningen. Ved for lille læssehøjde bliver forholdet for stort og der opnås ikke tilstrækkelig opvarmning (ingen
selvantændelse).
I en mile under omsætning dannes der en "skorsten" henover ryggen i en bredde af op til ½ m hvor den fugtmættede
og CO 2 -holdige varme luft stiger op. Derfor må milen ikke tildækkes, og det er tillige en fordel, hvis blæsten kan
stryge frit henover milens top.
Der er et par ulemper ved den løse milerytter, som bør omtales:
- På grund af at flankelængden på milen ikke er den samme som på milerytteren, vil der være forskellig lagtykkelse i
et givet tværsnit (se fig. 4). Ved milerytterens fod findes fx den største oplægningstykkelse og dermed også den
største sammentrykning.
- Da milen står på jord, eller asfalt el. lign., vil den næsten uundgåelige nedbør blive optaget i bunden af milen (de
nederste 10 cm). Der er således en vis procentdel "døde områder" hvor der skal forventes ingen eller ringe omsætning.
- Der kan let ske skader på milerytteren ved tømning, oplægning og flytning.
2.5 Komposteringsforløbet:
Allerede under opblandingen starter iltningen og dermed opvarmning af massen, der fortsætter uformindsket, hvis
der ved skorstensvirkningen hele tiden trækkes der luft igennem milen, der ikke må vendes eller flyttes, da massen
derved synker sammen.
Der er tradition for at måle temperaturen ved enkelt indstikning af en termoføler. Det er desværre en meget
utilstrækkelig målemetode til karakterisering af milens mulighed for omsætning. Alene den ilt, der optages under
opblandingen vil være tilstrækkelig til på kort tid at kunne hæve temperaturen til mere end 75oC, fordi massen i sig
selv isolerer mod udstråling. Ofte vil temperaturen i en for tæt masse kunne blive højere end 75oC., hvis der ikke sker
en god beluftning = afkøling med den kolde omgivende luft. Vandfordampningen bevirker, at temperaturen ikke kan
overstige 75oC.
På fig. 3 ses et foto af en vintermile med blandingssammensætningen i Box 2. Der er bl.a. kornrens i blandingen,
som røbes af de grønne spirer. Ved milens fod er der for koldt, og i toppen af milen (skorstenen) er der en giftvirkning
pga. det høje indhold af CO2 og/eller høj temperatur.
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Fig. 4 isotermdiagram
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Den bedste metode til karakterisering af komposterende miles tilstand er et isotermdiagram snit målt tidligst efter
det første døgn. Dertil medgår ca. 50 enkeltmålinger. En måling af iltindholdet i poregasserne i 50 cm dybde under
toppen giver yderligere gode oplysninger. Et eksempel på en sådan måling ses på fig. 4, der viser isotermfordelingen
af blandingen i Box 2 efter 13 døgn på milerytter.
Der ses et harmonisk isotermforløb, men dog med døde områder i milens sider. Iltindholdet bør som nævnt målt
50-70 cm under toppen efter 1 døgn ligge mellem 8 og 12% og stigende med milens alder. Hvis det er mindre end ca.
8% O2, kan der måles CH4 i afgasningen og på samme tid mærkes der grimme lugte.
Afgasningen kan i koldt vejr eventuelt ses som fortættet damp over ”skorstenen”, og i tilfælde af blæst på tværs af
milen vil der kunne ses (og måles på temperaturen) en forskydning af skorstenen ind i vindsiden.
Afgasningshastighederne i skorstenen er af størrelsesordenen 0,10-0,15 m/s og en god måde at eftervise dette på, er
ved at grave et hul i midten af milen med en diameter på ca. ½ m og ned til 60 cm dybde efter først at have målt
temperaturen i 50 cm dybde. Den vil ofte være ca. 75oC, hvis opblanding m.v. er rigtigt udført.
Hullet fyldes derefter så hurtigt som muligt op med koldt overflademateriale, og der måles derefter så hurtigt som
muligt temperatur i 50 cm dybde. Den vil så vise sig at være 75OC, idet opvarmningen sker med den opstigende luft i
poresystemet.
Isoterm diagrammet viser, at det er muligt at begrænse temperaturmålingerne til en lodret profil fra toppen og
nedefter. Det vil blot dreje sig om 6-8 målinger. Der kan måles med et passende tidsinterval, og man vil således få en
illustration af den tidslige dynamik under kompostering. Temperaturprofilen kan indtegnes i et temperatur-tid diagram
og et sådant eksempel er vist på fig. 5A og 5B. Det interessante ved disse 2 diagrammer er at 5A stammer fra en mile
med milerytter, som ikke er vendt, og 5B er den samme blanding uden milerytter, og som er vendt.
I blanding med milerytter ses en næsten konstant temperaturgradient med de højeste temperaturer 50 - 60 cm under
toppen. I løbet af de 30 dage forskydes den højeste temperatur lidt opefter. På oplægningen med vending og uden
milerytter ses et gradientforløb, der forstyrres stærkt af vendingerne, og samtidigt kan der optræde næsten ens
temperaturer i hele den lodrette linie, der fortæller, at der ikke sker opstrømning af kølende atmosfærisk luft som
følge af at massen er klasket sammen. Iltindholdene i milen, der er vendt, er 60 cm under overfladen målt til 4% eller
mindre og samtidigt kan måles et højt methan indhold og der ses hvidlige gasser med grim lugt.
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Fig 5 A og 5 B (lodrette stik som funktion af tid).
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Der er også muligt at følge komposterings forløbet ved bestemmelse af komposteringsindexet i prøver udtaget med
passende tidsintervaller. Detaillerede undersøgelse af komposteringsforløbet ved hjælp af denne metode har vist, at de
to organiske indhold i slam målt som % pyrolysegas og %trækul omsættes (iltes) med to meget forskellige
hastigheder. Det meste af pyrolysegasindholdet iltes således under de rette omstændigheder i løbet af 5 døgn, medens
den trækulsindholdet blive reduceres med ca.10% om ugen de første 40 døgn.

Fig. 6A. % vand som en funktion af komposteringstid
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Fig, 6B. % Pyrogas som funktion af komposteringstid
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Det skal her understreges, at disse betragtninger ikke gælder træflis, der indenfor de første 8 uger kan betragtes som
inert. Træ har et komposteringsindex på ca. 2,8, som ikke ændres i løbet af 40 døgn, medens slammets index vil være
< 1,2 efter samme periode.
Fig. 6A viser vandindholdet i 4 sektioner af samme blanding oplagt i forlængelse af hinanden ca. hver 4 dag. (Serie
1-4 i fig. 6A). Prøverne er udtaget på flankerne af milen i 50 cm dybde. Hver sektion er blandet af et lastvognstræk
på 22 t slam. Det er tydeligt, at det laveste vandindhold nås efter 30 døgn, og falder sammen med, at massen har kølet
i perioden. Herefter er der en svag tendens til stigende vandindhold, men med lidt forskel fra sektion til sektion, som
mest skyldes forskelle i den nu dominerende biologiske nedbrydning ( mikrosvampe) og så forskelle i nedbør over
milerne (der er oplagt til forskellig tid).
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Komposteringsforløbet kan også afbildes ved %pyrogas som en funktion af komposteringstid. Resultatet af
sådanne målinger ses på fig. 6B, hvor hvert punkt er middel af 1 sektion. Udgangsindholdet kan kun findes ved
beregning, idet det ikke er muligt på grund af kraftig iltning under selve opblandingen og den efterfølgende tid inden
laboratoriemåling at få en korrekt udgangsværdi. Det ses, at der har fundet en kraftig omsætning sted i løbet af de
første 10 dage, og at der efter ca.30 dage sker en ændring. Det første trin tilskrives kemisk kompostering og det andet
biokompostering, som nævnt mest mikrosvampe, men muligvis aerobe bakterier.
Hvis omsætningen sker under delvist anaerobe betingelser, dvs. med iltindhold i poregasserne mindre end ca 8%,
er der gode næringsbetingelser for methan producerende bakterier, der så får overtaget, bl.a. ofte i dårligt opblandede
lommer i milen. Også ved methan produktionen reduceres indholdet af pyrogas i slammet, men i et lidt andet forhold
end ved den kemiske iltning, og som nævnt er den forudsætningen for lugtgener.
3. Prøvetagning og vandfordampning i komposterende miler:
Enhver, der forsøgsvis har åbnet en mile under kompostering, kan ikke undgå at bemærke, at den oprindelig meget
homogene masse nu er meget uensartet. Der ses områder varierende fra lyse tørre og støvende til helt mørke tætte og
våde, idet der ses bort fra materiale i bunden og i milens overflade. Et eksempel på et snit ses på fig. 7.
I forskningssammenhæng kan det være vigtigt at undersøge sammensætning, vandindhold m.m. i de enkelte synlige
farveforskelle, og det er da også sket under de fuldskalaforsøg, jeg har stået for. De synlige forskelle i en mile skyldes
for det meste forskelle i vandindholdet, idet der igen ses bort fra bunden og det yderste lag. Hvis man ser på
isotermfordelingen (fig. 4), kan det ikke undre, at der vil være zoner med og vandfordampning og kondensation. Den
hurtige opvarmning i begyndelsen medfører at der dannes CO2 og vand ved iltning af pyrogasserne.
Vandet fra den nedre del af milen vil kondensere i den øvre, og på grund af skorstensvirkningen vil det fortrinsvis
ske lige under midten af milen i ca ½ m dybde. Hvis den komposterende masse er akkurat mættet med vand, vil der i
disse områder ikke mere være porøsitet, og dermed utilstrækkelig beluftning.
Det er derfor vigtigt, at blandingen er en smule undermættet med hensyn til vand (vejledende 4-6% mindre). I de
lyseområder (fig. 7) kan der være mindre end 10% vand og i de mørke områder højere vandprocenter end den
gennemsnitlige for blandingen, fx mere end 60%.

Fig. 7 foto snit i mile
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Det er ikke muligt i en mile med milerytter at etablere et helt homogent isotermforløb og dermed at opnå en
homogen slutkompost med ensartet vandprocent. Nedenfor gennemgås de noget bedre komposteringsbetingelser med
en container.
I alle tilfælde sker der under komposteringsforløbet først en egentlig vandfordampning når det meste af den
analytiske pyrogas er oxideret. Reaktionskinetisk vil det sige, at der nu ikke er mere vand i forbrændings gasserne, og
at der nu føres vanddamp med ud ved en naturlig afkølingen af milen. Temperaturerne varierer typisk fra 45 i bunden
til 75o C i toppen, i gennemsnit for hele massen 50-55oC, og der vil være en tendens til, at skorstensvirkningen er
bedst om vinteren, pga den lavere lufttemperatur.
Når milen forbliver urørt, får massen stadig større porøsitet i løbet af en komposteringsperiode. Første trin i
porøsitetsdannelsen er oxidation af pyrogas, og næste trin er med en vis overlapning vandfordampningen.
Efter en tommelfingerregel kan der regnes med maksimalt ca 1% vandformindskelse for hver 1% pyrogas afgivet
fra milen. Det er bedst, at der ikke falder nedbør på milen, der vil have en tendens til at lukke milens overflade, og
dermed skabes mulighed for øget kondens i den opstigende fugtmættede luft. Det er klart, at med en lavere
brændværdi end fx vist i Box 2, vil middeltemperaturen blive lavere og dermed vandfordampningen.
4. Milekompostering i container.
Der er som nævnt ovenfor nogle geometriske set uhensigtsmæssige forhold ved anvendelsen af en løs milerytter,
som kan undgås ved containerkompostering (Ref. 7). En standard container er ombygget med en V-formet milerytter
i bunden, der kan være fastsvejset eller være hængslet på midten, støttende ud mod siderne i hele containerens
længde, i øvrigt med perforerede plader ligesom omtalt under afsnittet om løse mileryttere. Hvis der er endestykker
på containeren, udskæres under milerytterens flanker en åbning på ca. 1-2 dm2.
Containeren læsses med en blanding som vist i Box 2 til en højde af 1,7 m, hvorved toppen af milen lige rager op
over containerens sider ( se fig. 8).
Fordelen ved containerkomposteringen er, at der er samme lagtykkelse i hele tværsnittet, og dermed er der for det
første ingen døde områder, og for det andet er der samme luftmodstand i ethvert lodret snit. Endvidere er det let at
opnå det ideelle forhold mellem omkreds og areal i et tværsnit =2,0 med størst muligt oplæg per løbende meter.
Ligesom for mile med milerytter vil blæst fjerne de fugtmættede afdunstningerne over "skorstenen".
På Fig. 8 ses isotermerne at have et meget harmonisk forløb, men ellers med nogen lighed til fig. 4. Den samlede
komposteringstid er i praksis 20 døgn.
Containere til kompostering kan også stilles op på række som fx skitseret i (Ref. 8). Med det anvendte milerytter
tværsnit vil der kunne oplægges miler på op til fx 100 meters længde svarende til 350 t i oplæg.
Forsøg med Containerkomposteringen behandlet i (Ref. 8) viser, at der er ganske god overensstemmelse til de
resultater der fremgår af (Ref. 7). Den største forskel kan findes i fortolkningen af resultaterne, idet det i 8) anføres, at
varmeudviklingen kommer af den biologiske aktivitet, medens det af Ref. 7 fremgår, at det en kemisk proces. Som
nævnt er denne fortolkning af varmudviklingen ikke i overensstemmelse med definitionerne på den biologiske
energilagring i ATP molekyler. En anden vigtig forskel er, at der i Ref. 8 påtrykkes afbrudt beluftning gennem en
flad bund, medens i Ref. 7 suges luften ind i milen ved skorstensvirkning. Kravet til O2-indholdet i porerne stemmer
nogenlunde overens med hhv. 12 og 15% i Ref. 7 og 8. Der er også enighed i de to undersøgelser om, at læssehøjden
ikke må overstige ca. 2 m og at en blandeproces, der medfører sammentrykning af massen skal undgås. Endelig
hævdes det i Ref. 8, at processerne (biologiske) går i stå, hvis der ikke er vand til stede. I begge undersøgelser når den
højeste temperatur på ca. 75 o C efter ca. 5 dage.
5. Hvad sker der med bakterierne under kompostering?
Ovenfor har det ikke været nævnt, at der i det afvandede slam fra rensningsanlæg findes bakterier fra grupper, der
her har deres naturlige miljø. Det gælder fx enterococcer, Coli og salmonella. Sjovt nok rapporteres der ikke om
nogen forhøjet sygdomsfrekvens på pladser, hvor der arbejdes med kompostering af slam, og undertegnede har
heller ikke selv haft sygdomstilfælde.
Der er på trods af disse kendsgerningerne fremkommet strenge krav til komposteret slam - kaldet hygiejnisering efter hvilken proces produktet skal varmes op til fx 75 oC i 1 time for at sterilisere de skadelige bakterier.
De overnævnte bakterier formerer sig anaerobt, og man kan derfor forvente, at de går til grunde og/eller bliver
ukonkurreret af aerobe bakterier i løbet af kort tid, hvis komposteringen forløber som ovenfor beskrevet.
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Fig. 8 isotermer

Dette er undersøgt nærmere i det refererede containerforsøg (Ref. 7). Det fremgår, at den færdige kompost fra dette
forsøg overholder kravene til bakterieindholdet, og tillige fremgår det af artiklen, at en delvist anaerob kompostering
medfører, at grænseværdien for tilladeligt indhold af bakterier overskrides. (se Tabel)
Det er højest forbavsende, hvordan det er lykkedes i EU at få vedtaget et direktiv (Ref. 6), som også er vedtaget
Danmark, der pålægger producenter af kompost at skulle anvende de nødvendige meget store energimængder til
homogen opvarmning af produkterne til 75 o C.
Det besynderlige direktiv bør vel også ses i lyset af, at bondesamfundet fx her i Norden (og Europa) i flere 100 år
har behandlet fæces fra store husdyr, ofte sammen med menneskefæces ved omsætning i stalde, møddinger (delvist
anaerob) og ved udbringning på markerne (aerob omsætning), uden at det har været en trussel mod sundheden.
Tværtimod blev dette et gennembrud for en forøgelse af høstudbytterne bl.a. her i Danmark i begyndelsen af 1800tallet.
Tabel over bakterieindhold efter containerkompostering.
Coliforme bakterier

Anaerob *
170000

Aerob *
2300

Aerob §
3

Enheder
CFU/100 g

Detektionsgrænse
01

15

Termotolerante coliform.
Enterocokker
Salmonella

14
<10
Ikke påvist

* 30 dages kompostering + 27 dage i køleskab

<2
20

2
10

CFU/100 g
CFU/g

2
10

§ 30dages kompostering + 27dage i udelager

Det nævnte direktiv lægger hindringer i vejen for den fremtidig udnyttelse af organisk affald til vedligeholdelse af
den dyrkede jords humusindhold (Ref. 1,2 og 12), og at det er indført inden, der har fundet en grundig undersøgelse
sted om nødvendigheden deraf. Direktiver er meget vanskelige at få ophævet, da myndighederne altid i tilfælde af
kritik vil lade forsigtighedshensyn vej tungere end virkeligheden.
6. Laboratoriekompostering:
Samtidigt med arbejdet med fuld skala kompostering har det været ganske naturligt at forsøge at finde frem til een
eller anden form for laboratoriekompostering. Som nævnt skal der oplægges en kritisk masse med den rette struktur
for at få den nødvendige selvantændelse og forsøg med fx 5-10 kg masse, er ikke lykkedes.
For at kunne få iltet organisk stof under laboratorieforhold uden en egentlig afbrænding (fx tørret slam) og med små
mængder, er der flere muligheder:
a) I en organisk vandig opløsning (våd oxidation) ved omrøring/indpiskning af atmosfærisk ilt.
b) I en organisk vandig opløsning under forhøjet ilttryk og temperatur (vådoxidation under autoklavering).
c) I en organisk vandig opløsning med et iltningsmiddel som fx brintoverilte.
Inge af disse metoder medfører vandfordampning, men vil under visse betingelser kunne simulere varmetoningen
under reaktionerne i fuld skala.
a) Denne mulighed kan overvejes ved at se på en teoretiske reaktionsligning (iltning af slam).
C18H19O9N + 17,5 O2 + H+ ⇒ 18 CO2 + 8 H2O + NH4

(1)

I flg. denne ligning (Ref. 11) skal der til 1 liter slam bruges 156 g O2 til den fuldstændige omsætning af de 110 g
organisk stof heri. Hvis det med en god tilnærmelse antages, at kun ca. 1/4 af det organiske indhold skal iltes, er
behovet 39 g ilt per liter afvandet slam. I l liter afvandet slam med 25% tørstof, kan maksimalt opløses 0,8 g ilt, altså
små mængder ilt, og der skal derfor konstant tilføres (indpiskes) betydelige mængder luft. De organiske partikler i
slammet har en meget stor overflade, og derfor sker iltningen i opløsningen forholdsvis hurtigt, hvis der kunne
opløses rigeligt med atmosfærisk luft. Reaktionshastigheden stiger med stigende temperatur, men med de små
mængder stof, der ønskes anvendt i laboratoriet, er det nødvendigt med hjælpevarme. Denne mulighed må derfor
afvises som uhensigtsmæssig.
b) På Risø (Ref. 9) er der i flere år foregået laboratorieforsøg med iltning af organiske (skadelige) forbindelser.
Metoden er vådoxidation med teknisk ilt i en bombe (autoklav). Opløseligheden af ilt i vand er som nævnt meget
ringe ved atmosfærisk tryk og stuetemperatur (ca 1 g/liter) men stiger kraftigt med øget tryk. På denne måde kan der
let tilføres tilstrækkeligt ilt til oxidation af de organiske forbindelser.
Metoden kræver en sindrigt udformet autoklav (bombe), og er under Risøs forskning benyttet til at bestemme den
trinvise nedbrydning af skadelige organiske produkter. Processen kan minde om en iltet pyrolyse.
c) En alternativ metode kan være at benytte en rent kemisk iltning med en nærliggende kemisk forbindelse som fx
H2O2. I det følgende skildres egne forsøg med denne metode.
Den til forsøgene anvendte slam er vist i Box 1/ 2. Der er tale om en meget "reaktivt" produkt (højt
komposteringsindex og brændværdi). Forsøg med tilsætning af overskud af H2O2 i forhold til reaktionen i (1) viser
meget kraftig varmudvikling mod et maksimum i løbet af 4 min opholdstid. Produktet bliver grønligt og ved tørring
vissengrønt og særdeles hårdt (sejt), uanset om udgangen er slam som modtaget eller tørret slam.
(Reaktionshastigheden er naturligvis for ækvivalente mængder tørret slam meget langsommere end for våd slam, og
derfor er det bedst at anvende den sidstnævnte til forsøg). Det er meget sandsynligt, at overskud af ilt medfører
dannelsen af et kompleks bestående af Fe2SO4 i overskud og en hydroxysyre, der ofte er grønne, blå eller sorte.
Iltningen med H2O2 er særdeles hurtig, og måling af varmudviklingen i kalorimeter giver derfor vigtige oplysninger
om slammets iltningspotentiale.
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Kalorimeter temperatur oC

Fig. 9 Varmeudvikling i slam ved kemisk iltning med brintoverilte
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Fx kan det med denne metode let eftervises at reaktionshastigheden (iltningen) af slam er afhængig af pH. Fig. 9
viser temperaturstigningen i 40 g slam blandet med 15 ml 35% H2O2 og ved forskellig pH, justeret ved tilsætning af
hhv. NaOH og citronsyre. Det ses meget tydeligt, at omsætningsgrad og hastighed er pH afhængig. Ved tilsætning på
0,2% NaOH øges maksimum temperaturen efter ca. 5 minutter fra 60 til 88oC i forhold til slam som modtaget og
falder til 48oC ved tilsætning af 0,18% Citronsyre. I slam som modtaget var pH 8,6, med 0,18% citronsyre 8,0 og
med 0,6 %, 6,9. Er pH mellem 9 og 10 er reaktionshastigheden optimal.
Resultatet af laboratorieundersøgelser mangler eftervisning under fuld skala kompostering. Våd oxidation med H2O2
i laboratoriet ser med disse enkle og lovende forsøg ud til at kunne anvendes som en tilnærmet accelereret metode til
påvisning af de parametre, der har betydning under fuld skala komposterings processerne.
Det kan således tyde på, at såvel pH justering, som justering af det kritiske vandindhold med en hensigtsmæssig
blande- og oplægningsmetode er forudsætningen for kort tids lugtfri kompostering, forudsat selvfølgelig at slammet
er fundet velegnet mht. komposteringsindex og brændværdi.
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