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SAMMANDRAG

Nordic Innovation Centre har, i samarbete med industrin, finansierat ett samnordiskt
projekt som syftar till att främja återanvändningen av överskottsand från gjuterierna i
komposteringsprocesser. Tre komposteringsanläggningar, flera gjuterier, två
forsningsanstalter och ett universitet (Tekniska högskolan, Esbo) från Finland, Sverige
och Danmark har deltagit i projektet. Projektet inleddes år 2002 och avslutas hösten
2005.

Idag komposteras endast en liten del av gjuteriernas överskottsand. Huvudsyftet med
projektet var att, för gjuterierna, komposterarna och myndigheterna, visa att
överskottsanden och -stoftet från gjuterierna kan användas som strukturförbättrare i
komposter. Därtill syftade projektet till att fastställa kvalitetskriterierna för den
gjuterisand och det gjuteristoft som används vid kompostering.

Komposteringstesterna utfördes vid Etelä-Suomen Multaravinne Oy:s anläggningar i
Forssa. Principen var att testkomposterna skulle byggas enligt samma recept och
metoder som vanliga sandinnehållande komposter vid anläggningen. Avsikten var att
variera andelen gjuterisand och -stoft i testkomposterna för att kunna fastställa
mängdgränserna för dessa. I testkomposterna användes enbart komposterbar
biomassa och gjuterisand/-stoft i olika förhållanden.

Analysresultaten visar att tungmetallinnehållet i överskottsanden klart understiger jord-
och skogsbruksministeriets gränsvärden och att mängden skadliga organiska
föreningar i gjuterisanden var ringa. De biologiska analyserna visade att
testkomposterna hade hygieniserats väl. Någon fytotoxicitet kunde inte påvisas. Vid
jordkarteringen av testkomposterna framkom inget avvikande. Analysresultaten blev
inte sämre av att gjuteristoft inblandades i överskottsanden. Temperaturanalyserna
visade att komposter som innehåller överskottsand från gjuterier bör tillföras bark, flis
eller motsvarande bindemedel för att uppnå tillräckligt effektiv luftning.

Enligt denna undersökning föreligger inga hinder för användning av överskottssand
från gjuterierna vid kompostering av organiskt avfall från hushållen och
livsmedelsindustrin. På basis av undersökningsresultaten har Etelä-Suomen
Multaravinne Oy planerat specialprodukten terrassjord med följande sammansättning:
50 % kompost (biomaterial 70 % + flis 30 %), 25 % lerhaltig natursand och 25 %
överskottsand + stoft från gjuterier (blandning vid gjuterierna).
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ABSTRACT

Nordic Innovation Centre has together with foundry and composting industry financed
a Nordic project, which goal has been to promote the re-use activities of surplus
foundry sands and dusts in the composting process.  The project organization consists
of three composting companies, several foundries, two research centres and one
university (Helsinki University of Technology).

At the moment composting of foundry sands is quite extraordinary. The main goal of
this project has been to prove to the foundries, composters and authorities that
surplus foundry sands and dusts are possible to use as a bulk aeration material of the
compost. Another goal of the project was also to create quality criteria for the surplus
sands and dusts compost usage.

The composting tests were performed in the compost plant of Etelä-Suomen
Multaravinne Oy in the city of Forssa. All test windrows were built in the same manner
as the normal procedure composts. Also the quantity of surplus foundry sands and
dusts were varied in order to find the “limits”.

The results of the analyses were: The heavy metal contents were clearly under the
limits set by the Finnish Ministry of Acriculture and Forestry. Also the amounts of
harmful organic compounds were very small in surplus foundry sands and dusts. The
test composts were stabilized and the maturity of the composts were adequate after
the normal composting procedure. No fytotoxic compounds were observed.     
According the fertility tests there were no negative results. Mixing the dust with the
surplus sand did not impair the quality of the compost. The temperature behaviour of
the composts was not normal and in the future composts including foundry sands
need bark or woodchips as a bulk material in order to increase the aeration of the
compost.

According to this study there are no limitations to use surplus foundry sands and dusts
in the composting process of household or food industry bio wastes. Etelä-Suomen
Multaravinne Oy has calculated in their production a new product called bench soil,
which composition is: 50 % compost (bio waste 70 % + bark or woodchips 30 %), 25
% natural sand including clay and 25 % surplus foundry sand and dust (mixing should
be done in the foundry site).
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1.      KASKAD - ett samnordiskt forskningsprojekt

Utvecklingen av komposteringsprocesser är föremål för fortlöpande intresse i Europa.
Det stora intresset sammanhänger med den allt positivare inställningen till hållbar
utveckling, hushållningen med naturresurser och den lagstiftning som främjar
återanvändning av biologiskt och brännbart avfall. Komposteringen gynnas även av de
stigande deponikostnaderna för dessa material. Utvecklingen av nya
komposteringsmetoder möjliggör idag återanvändning och recirkulering av många
typer av biologiskt avfall till jord och jordförbättringsmedel.

Sand och/eller grus används allmänt som strukturförbättrare i olika
komposteringsprocesser. Upp till 40 % av kompostvolymen utgörs normalt av lokal
natursand. Total eller delvis ersättning av denna sand med gjuterisand eller -stoft från
gjuterierna skulle medföra avsevärd miljönytta och kostnadsreduktion. Gjuterierna
eftersträvar långsiktig återanvändning av sin överskottsand. Återanvändningen ger
jordtillverkarna tillgång till pålitligt råmaterial med känd sammansättning.

Nordic Innovation Centre har, i samarbete med industrin, finansierat ett samnordiskt
projekt som syftar till att främja återanvändningen av överskottsand från gjuterierna i
komposteringsprocesser. Tre komposteringsanIäggningar, flera gjuterier, två
forsningsanstalter och ett universitet (Tekniska högskolan, Esbo) från Finland, Sverige
och Danmark har deltagit i projektet. Projektet inleddes år 2002 och avslutas hösten
2005.

1.1. Bakgrund

Projektet utgick från preliminära tester i Finland och Sverige, som visade att
kompostanvändningen av överskottsand och -stoft från gjuterierna medför miljönytta
och kostnadsreduktion. Gjuterisanden innehåller ringa mängder organiska föreningar
(bl.a. fenoler och PAH), som i praktiken helt sönderfaller i de biologiska
kompostprocesserna.

1.2. Målsättning

Idag komposteras endast en liten del av gjuteriernas överskottsand. Huvudsyftet med
projektet var att, för gjuterierna, komposterarna och myndigheterna, visa att
överskottsanden och -stoftet från gjuterierna kan användas som strukturförbättrare i
komposter. Därtill syftade projektet till att fastställa kvalitetskriterierna för den
gjuterisand och det gjuteristoft som används vid kompostering.

1.3. Huvudmaterial vid testningen

Deltagarländerna koordinerade planeringen av komposteringstesterna, provtagningen
och analyserna. Komposttesterna omfattade följande organiska avfallstyper:

• Komposterbart avfall från hushållen och livsmedelsindustrin (Finland)
• Nollfiber från pappers- och cellulosaindustrin (Sverige)
• Slam från vattenreningsverk och trädgårdsavfall(Danmark)
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I Norge gjordes prov att blanda gjuterisand direkt i den färdiga jordprodukten.

Dessa material utblandades, i olika förhållanden, med överskottsand och -stoft från
gjuterier. Följande sandtyper användes vid testerna:

• Bentonitbunden sand och motsvarande stoft från sandåtervinning
• Furansand och stoft från sandåtervinning
• Esterhärdad fenolhartssand och stoft från sandåtervinning
• Krossad cold-box-kärnsand
.

1.4. Kemiska och biologiska analyser

På gjuterisanden och det biologiska materialet gjordes omfattande analyser. För att
visa att slutprodukten uppfyller kriterierna för kompostjord, upprepades en del av
analyserna efter komposteringen. Gjuterisanden får inte innehålla metallföreningar.

Kontrollcentralen för växtproduktion i Finland utförde biologiska tester och
jordkartering på slutprodukten, alltså kompostjorden.

1.5. Utförande av komposteringstesterna

De kompost- och jordtillverkare som deltog i projektet tillförde sina standardprocesser
olika typer av överskottsand. För att kunna jämföra användningen av gjuterisand med
den normala tillverkningen, var en av grundprinciperna att följa normala
produktionsrutiner.

Komposternas temperatur mättes regelbundet under processen. Komposterna vändes
regelbundet för att säkerställa syresättningen och komposteringseffektiviteten.
Komposteringstiden varierade från 16 veckor till ett år.

1.6. Krav på överskottanden från gjuterierna

Gjuterierna bör se sin överskottsand som värdefullt råmaterial för övrig industri. För
komposterarna är det viktigt att gjuterisanden är fri från annat material och helst även
från sandklumpar. Det bästa resultat uppnås genom att ta till vara sanden efter
tömning, stoftavlägsning och magnetseparering. Den sand som duger för
gjutericirkulering duger även för kompostering. Regelbunden analys av innehållet av
skadliga ämnen i gjuterisanden rekommenderas.
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1.7     Projektdeltagare

Företag/organisation Projektuppgift Land
Swedish Foundry Association

 (SFA)
Project leader

Forskningsanstalt Sverige

Danish Technological Institute Forskningsanstalt Danmark
Tekniska högskolan,

Laboratoriet för gjuteriteknik
Forskningsanstalt Finland

Näfveqvarns Bruk AB Gjuteri Sverige
Scania CV AB Gjuteri Sverige
Econova AB Komposterare Sverige

 Etelä-Suomen Multaravinne Oy Komposterare Finland
Componenta Karkkila Oy Gjuteri Finland

Leinovalu Oy Gjuteri Finland
Metso Lokomo Steels Oy Gjuteri Finland

RGS-90 Komposterare Danmark
Slagelse Kommune    Kommunal myndighet Danmark

Midtfyns Jernstøberi A/S Gjuteri Danmark
Dania A/S Gjuteri Danmark

Windcast Corp. AS og Norsk
Jordforbedring AS

Gjuteri/komposterare            Norge

1.8      Kontaktuppgifter

Sverige (projektchef)
Svenska Gjuteriföreningen, Peter Nayström, E-mail: pn@gjuteriforeningen.se

Danmark
Danish Technological Institute, Rudolf Crepaz, E-mail: rudolf.crepaz@teknologisk.de

Finland
Tekniska högskolan, Laboratoriet för gjuteriteknik, Juhani Orkas, E-mail:
juhani.orkas@hut.fi

2. TESTUPPSTÄLLNINGEN I FINLAND

2.1 Etelä-Suomen Multaravinne Oy
Etelä-Suomen Multaravinne Oy, som behandlar bioavfall, har verkat sedan år 1996 i
Forssa. Företaget komposterar olika typer av bioavfall i moderna slutna processer.
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Anläggningens biofilter säkrar att processens aktiva fas inte leder till luktproblem i
omgivningen. Värmeenergin från komposteringsprocessen, som tas till vara, används
för uppvärmning. Anläggningens avloppsvatten och områdets sippervatten samlas
upp och leds till ett vattenreningsverk. Allt bioavfall silas. De rester som inte kan
användas transporteras till en avfallsstation. Komposten undersöks och analyseras
regelbundet för säkring av kvaliteten. Företagets kvalitetssystem är upplagt enligt
standarden ISO 9000 och miljösystemet enligt standarden ISO 14000.

Företaget använder en trum-/trågreaktorteknik som i kombination med förbehandling
av bioavfallet och suspendering ger effektiv kompostering. Behandlingsmetoden
säkrar effektiv hygienisering av kompostmaterialet. Kompostmaterialet leds
automatiskt genom anläggningen på tre veckor, varefter det placeras på kompostfältet
för eftermogning. Eftermogningens längd beror på användningsändamålet. Under
eftermogningen tillförs ofta natursand som strukturförbättrare. Anläggningens
övervakade och optimala komposteringsförhållanden säkrar processeffektiviteten och
kvaliteten hos slutprodukten. Komposteringsprocessen framställs schematiskt i figur 1.

 

1. Insamling av bioavfall 2. Mottagning och förbehandling av bioavfall 3. Komposteringsprocessens aktiva fas 4 Eftermogning på
kompostfält  5. Screening och blandning,   Användning i lantbruket och för grönbyggande

Figur 1. Schematisk framställning av komposteringsprocessen vid Etelä-Suomen
Multaravinne Oy.

Under komposteringsprocessen blir bioavfallet näringsrik jordförbättringskompost,
som kan användas som bland annat gödsel eller jordförbättringsmedel i lantbruket.
Jordförbättringskompost har levererats till flera gårdar sedan år 1998.

Anläggningen tillverkar även trädgårdsjord av komposten. Jordens närings- och
strukturegenskaper lämpar sig särskilt väl för hemträdgårdsbruk. Trädgårdsjorden kan
användas som sådan för nytto- och prydnadsväxter och för gräsmattor, utan gödsling
eller kalkning. Företaget tillhandhåller även kundspecifika jordblandningar för större
områden.

2.2 Testmaterial

Etelä-Suomen Multaravinne Oy tar emot och behandlar olika typer av bioavfall,
såsom:

• Separat insamlat bioavfall (kommunalt avfall)
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• Produktionsavfall från livsmedelsindustrin

• Processavfall och biprodukter

• Skämda produktsatser som inte kan användas som livsmedel

• Slam från reningsverk
Som bioavfall duger allt förmultnande organiskt avfall. Vätskor insamlas separat. Via
anläggningens behandlingsprocess kan de fasta ämnen och näringsämnen som finns
i vätskorna göras komposterbara. I den normala processen uppblandas bioavfallet
med cirka 30 % torv som bindemedel.

2.2.1 Komposterbart biomaterial

Material: Komposterbart hushållsavfall och avfall från
livsmedelsindustrin. Andel torv 30 %, se ovan.

Provtagning: 16.9.2003
Prov: Provet bestod av flera delprover jämnt spridda på olika delar

av biomaterialdepån. Proverna förpackades och skickades till
AnalyCen Nordic AB i Sverige och Teknologisk Institut i
Danmark för analys.

2.2.2 Esterhärdad fenolhartssand

Material: Esterhärdad fenolhartssand, upparbetad form- och kärnsand,
Leinovalu Oy, Salo.

Sandsystem: Gjuteriet gjuter i gjutjärn och stål. Formarna och kärnorna
tillverkas huvudsakligen av esterhärdad fenolhartssand. Som
nysand används kvartssand av hög kvalitet.

Provtagning: Maj 2003
Prov: Från materialdepån utanför gjuteriet togs flera delprover om ca

1 kg. Dessa sammanfördes till ett testprov. Proverna
förpackades och skickades till AnalyCen Nordic AB i Sverige
och Teknologisk Institut i Danmark för analys.

2.2.3 Esterhärdad fenolhartssand med stoft (4 %)

Material: Esterhärdad fenolhartssand med 4 % sandstoft från
upparbetningsanläggningen härstammande från samma
process, Leinovalu Oy, Salo.

Sandsystem: Gjuteriet gjuter i gjutjärn och stål. Formarna och kärnorna
tillverkas huvudsakligen av esterhärdad fenolhartssand. Som
nysand används kvartssand av hög kvalitet.

Provtagning: Maj 2003
Prov: Från materialdepån (innehållande 4 % stoft) utanför gjuteriet

togs flera delprover om ca 1 kg. Dessa sammanfördes till ett
testprov. Proverna förpackades och skickades till AnalyCen
Nordic AB i Sverige och Teknologisk Institut i Danmark för
analys.
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2.2.4 Esterhärdad fenolhartssand med stoft (5 %) och kromitsand (ca 20 %)

Material: Esterhärdad fenolhartssand med 5 % sandstoft från
upparbetningsanläggningen härstammande från samma
process. Överskottsanden innehöll dessutom ca 20 %
kromitsand. Metso Lokomo Steels Oy, Tammerfors.

Sandsystem: Gjuteriet gjuter i stål. Formarna och kärnorna tillverkas av
esterhärdad fenolhartssand. Som nysand används kvartssand
av hög kvalitet. Gjuteriet använder delvis kromitsand för att
öka formarnas eldfasthet.

Provtagning: Maj 2003
Prov: Från förvaringssilon för överskottsand, som innehåller 5 %

stoft och 20 % kromitsand, togs flera delprover om ca 1 kg.
Dessa sammanfördes till ett testprov. Proverna förpackades
och skickades till AnalyCen Nordic AB i Sverige och
Teknologisk Institut i Danmark för analys.

2.2.5 Bentonitbunden sand

Material: Sand innehållande bentonit och koltillsats. Componenta
Karkkila Oy, Högfors.

Sandsystem: Gjuteriet gjuter i gjutjärn. Formarna automattillverkas av
bentonitbunden sand och kärnorna enligt metoden cold-box.
Som nysand används kvartssand av hög kvalitet.

Provtagning: Maj 2003
Prov: Från förvaringssilon för överskottsand togs flera delprover om

ca 1 kg. Dessa sammanfördes till ett testprov. Proverna
förpackades och skickades till AnalyCen Nordic AB i Sverige
och Teknologisk Institut i Danmark för analys.

2.2.6 Bentonitbunden sand med stoft (20 %)

Material: Sand innehållande bentonit och koltillsats i vilken inblandades
20 % stoft från samma process. Componenta Karkkila Oy,
Högfors.

Sandsystem: Gjuteriet gjuter i gjutjärn. Formarna automattillverkas av
bentonitbunden sand och kärnorna enligt metoden cold-box.
Som nysand används kvartssand av hög kvalitet.

Provtagning: Maj 2003
Prov: Från förvaringssilon för överskottsand togs flera delprover om

ca 1 kg. Dessa sammanfördes till ett testprov. Proverna
förpackades och skickades till AnalyCen Nordic AB i Sverige
och Teknologisk Institut i Danmark för analys.
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2.3. Provanalys

Inom ramen för det samnordiska projektet analyserades de organiska föreningarna i
Danmark och metallerna i Sverige. De biologiska analyserna gjordes i Finland.
Analyserna framgår från tabell 1.

Laboratorium/land Analys Tilläggsinformation
Teknologisk Institut, Danmark PAH, BTEX, Fenol, COD, TOC PAH, fenoler, BTEX osv.:

gaskromatografisk analys av
Soxhlet-extraktet

Analycen Nordic AB, Sverige pH, metaller, glödgningsförlust,
ledningstal, Cl, S, totalkväve,
ammoniumkväve, nitratkväve,
C/N-förhållande, förmultning,
CaO

Vid metallanalyserna gjordes
extraktion med salpetersyra.

Svenska Gjuteriföreningen,
Sverige

Slamhalt, siktanalys,
bentonithalt

Kontrollcentralen för
växtproduktion, Finland

Salmonella, enterokocker,
klostridier, groning

Tabell 1. Analyser som omfattades av projektet.

Slutanalyserna av provkomposterna gjordes delvis av finländska Viljavuuspalvelu Oy.
Den biologiska testningen i Finland stödde sig på Kontrollcentralens för växtproduktion
expertkunskaper. Nedan följer en noggrannare beskrivning av analyserna i tabell 1.

Salmonella
Salmonella kan leda till sjukdom hos människor. Komposten får inte innehålla
salmonellabakterier. Analysen bygger på ISO-standarden 6579, 2002.

Enterokocker
Enterokocker förekommer allmänt i jord, vatten, växter och djur. Enterokockerna
används som indikatororganismer vid bedömning av hygiennivån. Enligt
kompostarbetsgruppens betänkande är komposten hygieniserad om provinnehållet av
enterokocker understiger 5000 st./g (miljöministeriet, miljövårdsavdelningen,
kompostarbetsgruppens betänkande 67,1992). Testmetod NMKL 144, 2000.

Klostridier
Klostridierna reducerar sulfat. Bakterierna klarar sig endast i anaeroba förhållanden.
Används, vid sidan om enterokocker, som indikatorer för kompostens hygiennivå.
Klostridierna utgör inget problem om luftningen av komposten är tillräcklig.
Gränsvärden har inte fastställts. Resultaten är uppskattningar. Testmetod NMKL 56,
1994.

Groningstest
I groningstestet får krassefrö (Lepidium sativum L.) (n=50) gro i kompostprov i
petriskålar (två parallelltester/prov) vid rumstemperatur och i mörker under 24 timmar.
Härefter räknas antalet frön som grott. Primärrötternas längd mäts och längden
jämförs med rötterna från kontrollfrön som grott på fuktigt groningspapper.
Groningsprocenten anger krassefrönas groning (ca 20 oC, 24 h) i förhållande till
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kontrollfrönas. Groning som överstiger 60 % anses vara god. Fytotoxicitetsindex (%)
anger längden hos de grodda krassefrönas primärrötter i förhållande till kontrollfrönas.

2.4 Testarrangemang

De praktiska komposteringstesten utfördes vid Etelä-Suomen Multaravinne Oy:s
anläggning i Forssa. Gjuterisanden levererades till området under sommaren år 2003.
De egentliga testkomposterna byggdes 16.9.2003.

Principen var att testkomposterna skulle byggas enligt samma recept och metoder
som vanliga sandinnehållande komposter vid anläggningen. Avsikten var att variera
andelen gjuterisand och -stoft i testkomposterna för att kunna fastställa
mängdgränserna för dessa. I testkomposterna användes enbart komposterbar
biomassa och gjuterisand enligt förhållandena i tabell 2. Något stödmaterial (flis, bark
eller motsvarande) användes inte i testkomposterna. Testkomposterna hade följande
mått: längd ca 6 meter, undre bredd ca 3 meter, höjd ca 2 meter. Komposternas volym
var således ca 20 m3. Se figurerna (bilderna) 2 - 4.

Leverantör av sand/stoft Blandningsförhållande
Componenta, Högfors Gjuterisand/kompost (50:50)
Componenta, Högfors Gjuterisand/kompost (80:20)
Componenta, Högfors Gjuterisand + stoft (20 %)/kompost (50:50)
Leinovalu, Salo Gjuterisand/kompost (50:50)
Leinovalu, Salo Gjuterisand/kompost (20:80)
Leinovalu, Salo Gjuterisand + stoft (4 %)/kompost (50:50)
Metso-Lokomo Steels, Tammerfors Gjuterisand + stoft (5 %) + kromit (20 %)/kompost (50:50)
Metso-Lokomo Steels, Tammerfors Gjuterisand + stoft (5 %) + kromit (20 %)/kompost (20:80)
Kontrolkompost, natursand Vanlig sand/kompost (50:50)
Kontrollkompost, natursand Vanlig sand/kompost (20:80)

Tabell 2. Blandningsförhållandena i testkomposterna.

                         

Figur 2. Gjuterisanden väntar i högar på inblandning i testkomposterna.
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Figur 3. Blandning av testkomposterna.

                         

Figur 4. Två färdiga testkomposter.

Testkomposterna vändes 2 gånger under testperioden enligt normal procedur med
hjälp av en grävskopa. Temperaturen i testkomposterna mättes 6 gånger under
testperioden. Slutproverna från testkomposterna togs i juni år 2004 (spårämnen och
metaller) och i september år 2004 (Kontrollcentralens för växtproduktion biologiska
tester). Testkomposternas komposteringstid var ett år.
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3. RESULTAT

3.1. Kvalitetskriterier för slutprodukten från Etelä-Suomen Multaravinne Oy

Etelä-Suomen Multaravinne Oy följer kvalitetssystemet i standarden ISO 9000 och
miljösystemet i standarden ISO 14000.

Kontrollcentralen för växtproduktion, KTTK, övervakar kompostproduktionen i Finland.
Av komposteringsanläggningarna fordras en varudeklaration, som omfattar
uppgifterna i tabell 3.

Egenskap: Beskrivning:

Handelsnamn Handelsnamnet kan väljas fritt, men det får inte strida mot typnamnet eller
produktens egenskaper.

Råmaterial Kompostråmaterialet bör anges. Halten av ämnen som tillförs
jordförbättringskomposten efter komposteringen bör anges.

Förpackningsstorlek Om produkten säljs förpackad, bör förpackningens storlek anges i liter eller
kilogram.

Volymvikt Volymvikten anges enligt försäljningsfuktighet i g/l.

Humushalt
(glödgningsförlust)

Med humushalt avses mängden brännbart material i jordförbättringskomposten.
Eftersom begreppet kan vara vilseledande bör ordet ”glödgningsförlust” anges
inom parentes i varudeklarationen. Humushalten anges som procent av
produktens torrsubstans.

Ledningsförmåga och
pH

Ledningstalet ändrades år 1998 till ledningsförmåga enligt SFS-standarden.
Enheten är mS/m och extraktionsförhållandet är 1 del fuktig jord och 5 delar
vatten. Metoden och extraktionsförhållandet (t.ex. ledningsförmåga (SFS 1+5))
bör anges i varudeklarationen. Värdet på SFS-ledningsförmågan är ca
femfaldigt i förhållande till det gamla ledningstalet. pH mäts på samma lösning.
SFS-metoden påverkar inte värdet i nämnvärd omfattning.

Huvudsakliga
näringsämnen

Endast de huvudsakliga näringsämnena kväve (N), fosfor (P) och kalium (K) är
obligatoriska i varudeklarationen. Bi- och spårnäringsämnena är frivilliga.
Näringsämnena anges som totalhalter. Även de lösliga näringsämnena kan
anges. Näringsämnena anges som grundämnen. Efter namnet anges alltid den
kemiska symbolen. Enheten är g/l eller mg/l.

Grovhet I samband med grovheten anges om produkten är silad eller inte (t.ex.
produkten är silad med 50 mm:s maska eller produkten är inte silad, största
grovhet 80mm).

Skadliga tungmetaller Tungmetallerna bör helst anges som maximihalter (t.ex. kadmium under 2,0
mg/kg). Om man inte önskar ange mängden skadliga tungmetaller i
varudeklarationen, kan positionen ersättas med meningen "mängden skadliga
tungmetaller understiger de godkända maximihalterna i jord- och
skogsbruksministeriets beslut 46/94", som är (enhet mg/kg): kvicksilver (Hg)
2,0; kadmium (Cd) 3,0; arsenik (As) 50; nickel (Ni) 100; bly (Pb) 150.

Användningsändamål Anges kort (t.ex. jordförbättringsmedel och näringstillskott för alla växter).

Bruksanvisning I varudeklarationen anges åtminstone den maximala användningsmängden och
eventuella begränsningar. Begränsningarna kan utgöras av t.ex.
tungmetallhalter som ligger nära gränsvärdena eller höga näringsinnehåll (t.ex.
fosfor). Det finns skäl att referera till EU:s miljöstödsbegränsningar och att ange
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att användningsmängden bör basera sig på jordkartering.

Tilläggsinformation Tillverkarens namn och adress samt produktens ursprungsland bör alltid
framgå från varudeklarationen. Fuktighetshalten, totalhalten bi- och spårämnen
samt de lösliga näringsämnena kan, men behöver inte anges.

Tabell 3. Varudeklaration för jordförbättringskompost.

Kontrollcentralen för växtproduktion gör stickprov på komposteringsanläggningarna för
att övervaka att slutprodukterna följer varudeklarationskraven ovan.

Etelä-Suomen Multaravinne Oy:s produkter analyseras av Viljavuuspalvelu Oy i St.
Michel.

3.2. Analysresultaten och tolkningen av dessa

3.2.1 Råmaterialet i testkomposterna
Analysresultaten för råmaterialet i testkomposterna presenteras i bilaga 1. Följande
slutsatser kan dras på basis av resultaten:

• Tungmetallhalterna i alla råmaterial låg klart under jord- och
skogsbruksministeriets gränsvärden (ministeriets beslut 46/94).

• I tidigare finländska undersökningar (Orkas, 2001) har halterna av
framförallt de organiska föroreningarna fenol och PAH studerats.
Analyserna i denna undersökning visar att halterna av dessa
föroreningar i de olika sand- och stofttyperna är t.o.m. lägre än tidigare.
den bentonitbundna sanden, i vilken fenolhalten var något högre än
tidigare, utgör ett undantag.

• En jämförelse av natursand med den använda gjuterisanden visar att
metallhalten i natursanden är högre än i sanden från gjuterierna.
Natursanden innehöll däremot inga organiska föroreningar.

• Halten kolföreningar i biomaterialet är högt i förhållande till de olika
sandtypernas innehåll.

• Kromhalten var låg i den överskottsand som innehöll kromitsand. Detta
innebär att kromitsandens kromoxid är så stabil att den inte extraheras
av den salpetersyra som används vid analysen.

3.2.2 Temperaturen i testkomposterna

Temperaturen i testkomposterna presenteras i tabell 4.

Temperaturutvecklingen i testkomposterna indikerar att komposteringen startade väl.
Temperaturen steg i allmänhet till över 40 C° efter en månads kompostering.
Temperaturen sjönk dock i november. Under perioden december 2003 och mars 2004
var komposterna frusna. Den snabba nedfrysningen berodde antagligen på att
testkomposterna var för täta på grund av att de saknade luftningsmaterial (bark, flis
eller motsvarande).
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Blandningsförhållande/
temperatur C°

22.09.03 03.10.03 03.11.03 27.11.03 05.05.04 10.06.04

Färsksand/
kompost (50:50)

37 42 23 17 24 23

Färsksand/
kompost (80:20)

32 43 28 17 20 18

Färsksand + stoft (20 %)/
kompost (50:50)

39 42 29 20 27 28

Alphaset-sand/
kompost (50:50)

36 42 16 10 24 21

Alphaset-sand/
kompost (20:80)

38 42 36 19 27 26

Alphaset-sand + stoft (4
%)/kompost (50:50)

37 42 17 11 27 22

Alphaset-sand + stoft (5 %)
+ kromit (20 %)/ kompost
(50:50)

34 37 19 13 22 24

Alphaset-sand + stoft (5 %)
+ kromit (20 %)/ kompost
(20:80)

35 38 28 20 25 29

Vanlig sand/
kompost (50:50)

30 31 16 12 22 18

Vanlig sand/
kompost (20:80)

32 35 28 17 27 21

Tabell 4. Temperaturen i testkomposterna.

3.2.3 Färdig kompost

Råmaterialanalyserna avseende testkomposterna visade att halterna av skadliga
föroreningar i gjuterisanderna var mycket låga. Tidigare undersökningar (Orkas, 2001)
har visat att den biologiska aktiviteten i komposterna leder till att halten av organiska
föroreningar, t.ex. fenolhalten, i den färdiga komposten sjunker till en bråkdel av
utgångshalten.

Med beaktande av ovanstående beslöts att Kontrollcentralen för växtproduktion utför
de biologiska testerna i bilaga 2 och att Viljavuuspalvelu Oy (av Etelä-Suomen
Multaravinne Oy anlitat analyslaboratorium) utför analyserna i bilaga 3 avseende den
färdiga komposten från fyra utvalda testkomposter.

Följande slutsatser kan dras på basis av de biologiska analyserna:
• Salmonella förekom inte i något prov.
• Mängden klostridier, som varierade mellan 13000 och 260000 pmy/g, var

störst i den komposten med bentonitbunden sand som innehöll stoft.
Antagligen blir komposten med bentonitbunden sand tätare, än övriga
komposter, vilket leder till sämre luftning.
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• Mängden enterokocker varierade mellan <10 och 2400 pmy/g. Mängden
var störst i komposten med bentonitbunden sand som innehöll stoft.
Enterkockmängden var dock mindre än 5000 pmy/g i alla prover, vilket
visar att hygieniseringen var tillräcklig.

• Frönas groningsprocent varierade mellan 86 % och 95 %. Värdena var
alltså bra i alla prover.

• Fytotoxicitetsindex, alltså längden hos de grodda krassefrönas
primärrötter i förhållande till kontrollfrönas, varierade mellan 80 % och 140
%. Komposten med natursand gav de lägsta värdena.

Följande slutsatser kan dras på basis av jordkarteringen:
• Komposterna med överskottssand från gjuterier var något mer basiska än

normalkomposter.
• Halterna av kalcium, fosfor, kalium, magnesium, svavel och zink låg på

samma eller en något högre nivå i gjuterisandskomposterna jämfört med
normalkomposter.

• Halterna av bor och mangan var lägre i gjuterisandskomposterna än i
normalkomposter.

• Glödgningsförlusten var något högre i gjuterisandskomposterna än i
normalkomposter.

4. SLUTSATSER OCH REKOMMENDATIONER

Sammanfattning avseende testkomposterna med överskottsand från gjuterier:
• Tungmetallhalterna i gjuterisanden ligger klart under jord- och

skogsbruksministeriets gränsvärden.
• Halten av skadliga organiska föroreningar i gjuterianden är mycket låg.
• De biologiska analyserna visar att hygieniseringen i testkomposterna är

god. Någon fytotoxicitet förekom inte.
• Jordkarteringen uppvisade inga brister.
• Inblandningen av stoft i gjuterisanden inverkade inte negativt på

analysresultaten.
• Temperaturmätningen visade att komposter med gjuterisand behöver

bark, flis eller motsvarande stödmaterial för säkring av tillräcklig luftning.

Enligt denna undersökning föreligger inga hinder för användning av överskottsand från
gjuterierna vid kompostering av organiskt avfall från hushållen och
livsmedelsindustrin. På basis av undersökningsresultaten har Etelä-Suomen
Multaravinne Oy planerat specialprodukten terrassjord med följande sammansättning:

• 50 % kompost (biomaterial 70 % + flis 30 %)
• 25 % lerhaltig natursand
• 25 % överskottsand + stoft från gjuterier (blandning vid gjuterierna)
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Bilaga 1

Analys av råmaterialet i testkomposterna

Bio-
material

Natur-
sand

Esterhär-
dad fenol-
harts-sand
från
Leinovalu

Esterhär-
dad fenol-
harts-sand
+ 4 %
stoft från
Leinovalu

Esterhär-
dad fenol-
harts-sand
+ 5 %
stoft
innehåller
kromit från
Lokomo

Bentonit-
bunden
sand från
Compo-
nenta

Bentonitb
unden
sand + 20
% stoft
från
Compo-
nenta

Jord- och
skogs-
bruksmi-
nisteriets
gräns-
värden

Metaller, mg/kg:
Aluminium, Al 1100 12000 1100 1500 650 6700 10100
Arsenik, As 1,2 6,9 <0,45 <0,45 <0,45 1,4 2,0 50
Bly, Pb <4,7 <4,5 <4,5 4,5 4,6 <4,5 <4,6 150
Bor, B <23 <22 <22 <22 <22 <22 <22
Järn, Fe 8400 13000 1600 1600 500 3900 6800
Kadmium, Cd 0,11 <0,09 <0,09 <0,09 <0,09 <0,09 <0,09 3,0
Kalcium, Ca 8800 3900 320 370 <140 4300 6400
Klor, Cl (%) <0,05 <0,05 0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05
Kobolt, Co <2,3 9 <2,3 <2,3 <2,3 <2,3 2,9
Koppar, Cu 8,5 32 11 18 12 7,9 15
Krom, Cr 8,5 23 2,6 2,6 13 7,1 14
Kvicksilver, Hg <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 2,0
Magnesium, Mg 1900 6000 170 230 <140 2100 3100
Mangan, Mn 120 200 23 40 24 99 140
Natrium, Na 5000 230 1100 1100 620 1900 2800
Nickel, Ni 4,4 12 5,2 2,7 5,5 2,8 5,7 100
Svavel, S 3500 36 74 57 42 610 950
Vanadin, V <9,3 32 <9,0 <9,0 <9,0 13 18
Zink, Zn 72 38 31 15 11 160 98
Organiska
föreningar, mg/kg:
Kolväten totalt 4700 <25 39 39 59 210 305
TOC (g/kg) 110 <2 8,3 7,4 6,9 28 47
COD (gO2) 260 2,9 22 20 62 48 110
VOC:
Bensen <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 4,9 8,2
Toluen 0,3 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 4,8 8,4
Xylen, etylbensen 0,24 <0,1 <0,1 0,12 <0,1 4,6 8,5
Fenoler:
Fenol 2,7 <0,1 2,1 2,0 2,5 61 34
Kresol 0,65 <0,1 1,2 1,2 3,4 14 12
Xylenol <0,1 <0,1 1,2 0,79 3,9 2,0 1,5
PAH:
Total-PAH (16) <0,1 <0,1 0,28 0,47 0,93 3,6 5,39
Spårämnen, mg/kg:
Ammoniumkväve % -- -- -- -- -- -- --
C/N-förhållande -- -- -- -- -- -- --
Kalk, CaO (%) -- -- -- -- -- -- --
Fosfor, P 5200 510 <140 <140 <140 <140 140
Kalium, K 9100 2500 1400 1400 1200 500 710
Kol, C -- -- -- -- -- -- --
Förmultning (%) -- -- -- -- -- -- --
Nitrat -- -- -- -- -- -- --
Totalkväve (%) -- -- -- -- -- -- --
Övrigt:
pH 8,5 6,7 10,3 10,1 9,0 10,1 9,9
glödgningsförlust(%) 87,7 0,94 1,3 1,3 0,94 3,5 6,5
ledningsförmåga -- -- -- -- -- -- --
torrsubstans (%) 27,3 93,2 99,8 99,7 99,8 99,4 98,9
slamhalt (%) -- -- -- -- 0,97 11,3 17,2
partikelstorl. (mm) -- -- -- -- 0,32 0,23 0,21
aktiv bentonit (%) -- -- -- -- -- 7,0 10,0

Observera: ”<” = under metodens detektionsgräns, -- = ej analyserat



Bilaga 2

Biologiska analyser av testkomposterna

Salmo-
nella

Klos-
tridier,
pmy/g

Entero-
kocker,
pmy/g

Groning
hos
fröer,%

Rot-längd,
%

Bentonitbunden sand/
kompost (50:50)

-- 230000 <10 91 87

Bentonitbunden sand /
kompost (80:20)

-- 60000 <10 90 94

Bentonitbunden sand + stoft (20 %)/
kompost (50:50)

-- 260000 2400 89 86

Esterhärdad fenolhartssand/
kompost (50:50)

-- 52000 390 86 92

Esterhärdad fenolhartssand /
kompost (20:80)

-- 70000 350 91 140

Esterhärdad fenolhartssand + stoft (4
%)/kompost (50:50)

-- 13000 180 93 120

Esterhärdad fenolhartssand + stoft (5 %)
+ kromit (20 %)/ kompost (50:50)

-- 18000 1000 91 109

Esterhärdad fenolhartssand + stoft (5 %)
+ kromit (20 %)/ kompost (20:80)

-- 25000 310 86 94

Vanlig sand/
kompost (50:50)

-- 21000 620 93 80

Vanlig sand/
kompost (20:80)

-- 90000 33 95 120

Salmonella
Salmonella kan leda till sjukdom hos människor. Komposten får inte innehålla
salmonellabakterier. Analysen bygger på ISO-standarden 6579, 2002.

Enterokocker
Enterokocker förekommer allmänt i jord, vatten, växter och djur. Enterokockerna används
som indikatororganismer vid bedömning av hygiennivån. Enligt kompostarbetsgruppens
betänkande är komposten hygieniserad om provinnehållet av enterokocker understiger
5000 st./g (miljöministeriet, miljövårdsavdelningen, kompostarbetsgruppens betänkande
67,1992). Testmetod NMKL 144, 2000.

Klostridier
Klostridierna reducerar sulfat. Bakterierna klarar sig endast i anaeroba förhållanden.
Används, vid sidan om enterokocker, som indikatorer för kompostens hygiennivå.
Klostridierna utgör inget problem om luftningen av komposten är tillräcklig. Gränsvärden
har inte fastställts. Resultaten är uppskattningar. Testmetod NMKL 56, 1994.

Groningstest
I groningstestet får krassefrö (Lepidium sativum L.) (n=50) gro i kompostprov i petriskålar
(två parallelltester/prov) vid rumstemperatur och i mörker under 24 timmar. Härefter räknas
antalet frön som grott. Primärrötternas längd mäts och längden jämförs med rötterna från
kontrollfrön som grott på fuktigt groningspapper. Groningsprocenten anger krassefrönas
groning (ca 20 oC, 24 h) i förhållande till kontrollfrönas. Groning som överstiger 60 %
anses vara god. Fytotoxicitetsindex (%) anger längden hos de grodda krassefrönas
primärrötter i förhållande till kontrollfrönas.



Bilaga 3

Jordkartering avseende testkomposterna

Enhet Bentonit-
bunden
sand/
kompost
(50:50)

Bentonit-
bunden
sand +
stoft (20
%)/
kompost
(50:50)

Esterhärdad
fenolharts-
sand/
kompost
(20:80)

Esterhärdad
fenolharts-
sand + stoft
(5 %) +
kromit (20
%)/ kompost
(50:50)

Analysresultat:
Ledningstal 10xmS/cm 23,7 25,4 23,8 12,7
Surhet pH 7,5 7,5 7,1 7,3
Kalcium, Ca mg/l 2330 3140 1510 1430
Fosfor, P mg/l 93 100 100 85
Kalium, K mg/l 1450 1490 1510 1010
Magnesium, Mg mg/l 434 526 294 269
Svavel, S mg/l 116 171 72 62
Bor, B mg/l 0,7 1,0 0,9 1,3
Koppar, Cu mg/l 2,4 3,8 4,0 11
Mangan, Mn mg/l 7,5 11 5,6 7,6
Zink, Zn mg/l 9,8 14,5 10,1 21,4
Nitratkväve, NO3-N mg/l 15 100 <10 15
Kväve, N, lösligt mg/l -- -- -- --
Glödgningsförlust % 16,8 20,7 16,8 10,2
Volymvikt kg/l 0,926 0,905 0,966 1,09

Observera: ”<” = under metodens detektionsgräns, -- = ej analyserat

Tabell 1. Jordkartering av komposterna med restsand.

Enhet Åkerjord,
referens-
värden,
normal-
produkt
02.06.2004

Kompost för
åkerbruk
29.10.2004

Trädgårds-
jord,
normal-
styrka
29.10.2004

Analysresultat:
Ledningstal 10xmS/cm 1,4 >30 10,9
Surhet pH 6,9 7,0 7,4
Kalcium, Ca mg/l 2980 3020 1090
Fosfor, P mg/l 14 210 100
Kalium, K mg/l 228 1910 665
Magnesium, Mg mg/l 499 634 224
Svavel, S mg/l 10 234 86
Bor, B mg/l 1,3 4,9 1,3
Koppar, Cu mg/l 6,7 5,9 4,2
Mangan, Mn mg/l 25 20 8,3
Zink, Zn mg/l 3,4 36,1 12,3
Nitratkväve, NO3-N mg/l -- 220 --
Kväve, N, lösligt mg/l <10 -- 260
Glödgningsförlust % 7,0 47,2 12,7
Volymvikt kg/l 1,13 0,465 1,25

Tabell 2. Analys av Etelä-Suomen Multaravinne Oy:s normalprodukter.


