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Abstract 
Det har undersökts om det går att få ut fällningskemikalien aluminium ur kemslam från 

pappers- och massabruk via acidogenes. Ymp och kemslam blandades i olika förhållanden 

och pH mättes regelbundet för att kartlägga acidogeneskurvan. Prover av filtrat från slam- och 

ympblandning från tidpunkt noll och då pH-kurvan kartlagts vara som lägst skickades för 

analys med atomabsorptionspektroskopi. Ur resultaten som gavs från 

atomabsorptionspektroskopin beräknades det att ingen signifikant skillnad fanns i mängden 

löst aluminium mellan de olika ymp- och slam-förhållandena. För att försöka uppnå 

signifikant skillnad skulle det kunna testas fler olika förhållanden, beroende på karaktäristiken 

hos slam och ymp.   



 
 

Sammanfattning   
Pappers- och massaindustrin är en stor del av Sveriges industrier, där alla bruk får en stor 

mängd avfallsvatten innehållande ämnen som inte får hamna i naturen. För att undvika detta 

behandlas vattnet på olika sätt, genom mekanisk, biologisk och kemisk rening där 

makromolekyler, metaller, fosfor med mera tas bort. Arbetet har fokuserat på slammet som 

bildas vid kemisk fällning, kemslam. Under den kemiska fällningen tillsätts kemikalier, 

mestadels aluminium, för att organiskt material och fosfor ska flockas och samlas i botten av 

behandlingsbassängen som kemslam. Tesen i arbetet är att undersöka om det via acidogenes 

går att få loss fällningskemikalien aluminium från slammet, för att företagen senare ska ha 

möjlighet att återanvända dessa. För att testa hypotesen blandades kemslam från Stora Enso 

Skoghall, Karlstad, med ymp från Sjöstadens reningsverk, Karlstad, i olika förhållanden. De 

ymp:slam-förhållanden som undersöktes var 2:1, 1:1, 1:2, 1:4 och 1:8, beräknad enligt halten 

flyktiga solider. Under arbetets gång tog slammet slut så att nytt slam fick hämtas på Stora 

Enso och med det nya slammet undersöktes 1:4 och 1:8, samt 1:4 med ättiksyra tillsatt. Ymp 

och slam blandades i olika förhållandena i en sugflaska och pH mättes regelbundet under ett 

antal dagar. Under dessa dagar fick blandningarna stå i en termofil miljö (55⁰C) och skakades 

om dagligen. För att inte syre inte skulle störa rötningen blåstes kvävgas in i sugflaskan. 

Prover med filtrat från 1:4 av slam A och prover från 1:4, 1:8, samt 1:4 med ättiksyra av slam 

B, från tidpunkt 0 h och 20h skickades för att mäta aluminiumhalten med 

atomabsorptionsspektroskopi. Ur resultaten som gavs från atomabsorptionspektroskopin 

beräknades det att ingen signifikant skillnad för mängden löst aluminium i vattenfasen för de 

olika ymp:substratförhållandena fanns. Detta betyder att det inte går att säga om metoden som 

testades, att försöka få loss aluminium från kemslam via acidogenes, fungerar eller inte. För 

att få skillnad i resultaten behöver pH:t bli lägre. Hur detta ska åstadkommas är beroende av 

karaktären hos slammet, om det är svårt att bryta ned eller inte. Kemslam A kan behöva en 

lägre proportion av ymp, till exempel 1:10, medan det med kemslam B kan behöva en högre 

proportion, till exempel 1:2 eller 1:1. Med en retentionstid på ett dygn, vilket det ungefär var i 

arbetet, samt en torrsubstanshalt på 0,3 vikts-% skulle en behandlingsbassäng behöva vara 

25000 m3. För att kunna ha en mindre bassäng skulle det behövas ett förbehandlingssteg där 

torrsubstanshalten höjs. Höjs den till 5 vikts-% behöver bassängen vara 1670 m3, och till 10 

vikts-% behöver bassängen vara 835 m3.  



 
 

Executive summary 
The pulp and paper industry is a large part of the Swedish industries, all from which a huge 

amount of wastewater is produced as a byproduct. This wastewater contains substances that 

should not end up in the nature. To achieve this the wastewater is pre-treated in different 

ways. Macromolecules phosphor and metals is removed by mechanical, biological or 

chemical treatment. These different treatments have different kinds of sludge as end products. 

This project focus on the sludge produced by chemical flocculation, chemical sludge. To 

remove the macromolecules and phosphor precipitaion chemicals are added. The thesis of this 

project was to examine whether it is possible to regain the precipitation chemical aluminium 

from the sludge by acidogenesis. Then, the companies in the pulp and paper industry can use 

the aluminium as precipitation chemical again. To test this hypothesis chemical sludge from 

Stora Enso Skoghall, Karlstad, was mixed with inoculum from Sjöstaden, Karlstad in 

different Inoculum:substrate rations. With the first batch of chemical sludge, ratio 2:1, 1:1, 

1:2, 1:4 calculated from the volatile solids, was examined. During the project, the first batch 

of chemical sludge was not enough, so new sludge was received from Stora Enso. Ratio 1:4, 

1:8 and 1:4 with added acetic acid was examined for the new sludge. The different ratios was 

mixed in a vessel, and pH was measured regularly during a few days. During these days, the 

samples were in a thermophilic environment and stirred daily. To prevent oxygen to interfere 

with the anaerobic digestion, nitrogen gas was used to remove air from the vessels. Samples 

of filtrate from ISR 1:4 with the first batch and ISR 1:4, 1:8 and 1:4 with acetic acid from the 

second batch was sent for analysis with atomabsorption spectroscopy to measure the amount 

of lose aluminium in the sludge. The given results from atomabsorptionspectroscoy was used 

for calculation, which showed that there was no significant difference in the amount of lose 

aluminium between the inoculum:sludge ratios used. To achieve results with significant 

difference, a lower pH must be reached. How to achieve this depends on the characteristics of 

the sludge, whehter it is hard to break down or not. With batch A, it is theorized to reach a 

lower pH-value if a lower ratio is used, for example 1:10. But with batch B it is theorized to 

use a higher ratio, for example 1:2 or 1:1, and under a longer period. With a retention time at 

1 day, and Total solid-content of 0,3 weight-%, the pool has to be 25000 m3. This is not 

considered practically achievable, so a pre-treatment of the sludge is necessary where the TS-

content is increased. If the total solids-content is raised to 5 weight-%, the pool has to be 1670 

m3, and if raised to 10 weight-% the pool has to be 835 m3.   
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Förkortningar 
VFA Fettsyror med kort kolkedja (Volatile Fatty Acids) 

ISR Förhållandet mellan ymp och substrat (Inoculum:Substrate ratio) 

TS Torrsubstanshalt. Anger koncentrationen av torrmassa i ett prov 

VS Volatile Solids. Anger koncentrationen av organiska ämnen i ett prov 

  



 
 

1. Introduktion 
 

1.1 Inledning 
Aluminium används som en fällningskemikalie vid skapning av kemslam för att fälla ut 

ämnen som inte bör hamna i vattnet i naturen, till exempel fosfor och lignin. Arbetet som 

påbörjats syfte är att se om det går att få loss dessa kemikalier från kemslammet för att sedan 

kunna återanvända dem. Tesen är att testa om aluminium kan fås ut med acidogenes för att 

återvinnas och samtidigt få minskad mängd slam som går in i nästa steg i rötningen och 

reningen. Detta är gynnsamt för företagen eftersom det annars är en onödigt stor mängd slam 

som går genom hela rötningsprocessen, vilket kostar för mycket pengar och tar upp för stor 

volym. 

     En befintlig metod för att återvinna fällningskemikalier är REAL-processen där sur 

hydrolys används för att bryta loss fällningskemikalierna ur slammet (Granström, 2014). Men 

för att använda REAL måste syra köpas in, vilket inte heller är ekonomiskt för 

pappersindustrierna. Arbetet som gjorts är ett försök till att se om fällningskemikalierna går 

att få loss, enbart genom att använda början av anaerob nedbrytning. Studier om den andra 

delen av rötningen utelämnas ur detta arbete då frågeställningen är om fällningskemikalier går 

att få ut via acidogenes. 

    Slammet som användes i experimentet kom från Stora Enso i Skoghall, Karlstad och ymp 

kom från Sjöstads reningsverk i Karlstad. Nytt slam fick hämtas under arbetets gång och nya 

mätningar fick då göras. 

 

1.2 Bakgrund 

Sverige har en väl etablerad pappers- och massaindustri, och alla får mycket avfallsvatten som 

biprodukt. Stora Enso, Skoghall producerar mer än 755 000 ton vätskekartong per år och det 

produceras 31,3 m3 avloppsvatten/ton våtkartong (Skoghall, 2015). Detta avfallsvatten 

innehåller ämnen som inte bör hamna i naturen, till exempel fosfor och organiskt material. 

Därför renas avloppsvattnet på olika sätt med olika slam som slutprodukt. Kemslam, som 

varit i fokus i det befintliga arbetet, fås då fällningskemikalier används för flockning av 

ämnena man inte vill få ut i naturen. Varje år producerar de svenska massa- och 

pappersindustrin cirka 380 000 TS slam som vanligtvis förbränns, används som 

täckningsmaterial eller som jordförbättring. Förbränning av slam är för energikrävande för att 

vara en hållbar metod eftersom slam består till majoritet av vatten. Det pågår därför mycket 

forskning på hur avfallsvattnet kan renas och användas på bästa sätt, där utnyttjning av de 

olika slammen ofta undersöks. Kemslammet står för 30 000 TS av det totala slammet som 

produceras (Backlund & Nordström, 2014). Det är önskvärt att kunna utvinna 

fällningskemikalierna ur kemslammet för återanvändning, eftersom företagen då inte behöver 

köpa ny fällningskemikalie vid varje rening samt att mindre volym slam då går in i nästa steg 

i rötningsprocessen. 

1.3 Syfte 

Syftet med arbetet är att undersöka om fällningskemikalien aluminium går att få ut efter 

acidogenesen i syfte att sedan kunna återanvändas till ytterligare fällning av slam.  



 
 

1.4 Mål 
Genom att kunna återanvända aluminiumet skulle pappers- och massaindustrierna kunna 

effektivisera processen genom att då inte behöva köpa in nya kemikalier för varje kemisk 

behandling och samtidigt minska volymen slam som går vidare till metanogenes. Detta är 

gynnsamt både ekonomiskt och miljömässigt.  



 
 

2 Teori 
2.1 Kemisk rening 

Tillverkning av papper kräver stora mängder vatten som används vid flera olika delar av 

processen. Det används exempelvis som värme- och kylmedel eller som transportör av fibrer 

och kemikalier (Juhlin, 2008). Detta vatten innehåller kolloidalt organiskt material, humus, 

fosfor och metaller som behövs renas bort. För att rena vattnet använder Skoghall en 

kombination av mekanisk, biologisk och kemisk rening, med fiber-, bio- respektive kemslam 

som slutprodukt. Avloppsvattnets reningssteg i ett typiskt pappersbruk, inklusive Skoghall, 

visas i figur 1.  

 

Figur 1: Avloppsvattnets reningssteg för ett typiskt pappersbruk. Slam bildas efter varje reningssteg 

Vid kemisk rening tillsätts kemikalier för att kolloidalt organiskt material och framförallt 

fosfor ska flockas och bilda ett kemslam, aluminium och järn är vanliga ämnen för detta. 

Reningen görs i fyra steg, fällning, koagulering, flockning och separation. Fällning och 

koagulering sker så pass fort att det räknas som ett steg (Nilsson, 2006). Då fosforn, som är i 

fokus under kemisk rening, ska fällas ut används både partikelfällning och koagulering. 

Fosforn i sin lösta form reagerar med fällningskemikalien och det bildas då ett svårlösligt salt. 

Skoghall tillsätter en kemikalie som kallas AVR för att åstadkomma detta (Rixen, 2011). Den 

är en lättlöslig fällningskemikalie som består av aktiva aluminium- och järnkomponenter 

(Kemira, u.d.). Då AVR tillsätts till vattnet som kommit från den biologiska reningen sker två 

reaktioner, reaktion (1) och (2). Reaktion (1) är en primärreaktion där fosforn fälls ut och 

reaktion (2) är en sidoreaktion där aluminiumhydroxid bildas. Järnjonerna är också trevärda 

och svårlösliga i vatten. Järnet i AVR reagerar på samma sätt som aluminiumjonerna, binder 

till fosfor 

𝐴𝑙3+ + 𝐻2𝑃𝑂4
− → 𝐴𝑙𝑃𝑂4 + 2𝐻+ (1) 

𝐴𝑙3+ + 3𝐻𝐶𝑂3
− → 𝐴𝑙(𝑂𝐻)3 + 3𝐶𝑂2 (2) 

Hydroxiderna bidrar till att flockning sker. De stora partiklarna fångar upp små partiklar som 

inte skulle sedimentera av sig själva och det bildas en fällning (Nilsson, 2006). Fällningen 

som samlas i botten av behållaren är det som kallas kemslam. De hydroxider som bildas är 

beroende av pH, ju högre pH under den kemiska fällningen desto större tendens att bilda 

hydroxider. Dessa hydroxider går att få ut, exempelvis med sur hydrolys som med REAL-

metoden (Granström, 2014). Under pH 6 finns det löst Al(OH)2
+, under pH 5 finns löst 

Al(OH)2+ samt lösa aluminiumjoner (Mara, Duncan, Horan, 2003). Det som undersöks i 



 
 

arbetet är då om det går att nå så pass lågt pH i en rötkammare för att få ut dessa lösa 

hydroxider, kanske även de lösa aluminiumjonerna. 

2.2 Anaerob nedbrytning 
Anaerob nedbrytning, även kallat rötning, är en process där organiska material bryts ned av 

mikroorganismer i en syrefri (anaerob) miljö. Rötning är en väl använd metod inom pappers- 

och massaindustrin på grund av dess biprodukt biogas, vilket kan utnyttjas som energikälla 

och anses vara en viktig energikälla i Europa i framtiden. Processen delas in i fyra steg, 

hydrolys, acidogenes, acetogenes och metanogenes. I hydrolysen bryts olösliga organiska 

ämnen, till exempel polysackarider och protein ner till lösliga organiska ämnen såsom 

fettsyror och aminosyror. Dessa nedbrutna ämnen bryts ned ännu mer i nästkommande steg i 

processen, acidogenesen. Där produceras ättiksyra, andra korta organiska fettsyror (VFA), 

CO2, H2S med flera. I nästa steg, acetogenesen, bryts alkoholer och andra organiska syror som 

bildats i acidogenesen ned. De två stegen acidogenes och acetogenes kan ibland tillsammans 

kallas för fermentering. Sista steget i den anaeroba rötningen är metanogenesen. Här bildas 

biogas då en bakterie bryter ned acetat till metan och koldioxid, vilket är biogas (Montelius, 

2014). Hela rötningsprocessen kan sammanfattas enligt figur 2. Olika faktorer kan påverka 

den anaeroba nedbrytningen, såsom temperatur och pH. Processen kan ske i mesofila (25-40 

⁰C) eller termofila (>50⁰C) förhållanden, även psykrofila (<25⁰C) förhållanden förekommer 

(Granström, 2014; Montelius, 2014). I det aktuella arbetet användes termofila förhållanden. 

Omfattande studier har gjorts på både acidogenesens och metanogenesens driftsförhållanden, 

men trots detta är det brist på relevant litteratur för acidogenesen, medan mycket information 

finns att hitta om metanogenesen. Detta har lett till att de förhållanden som körs i reaktorerna 

är utefter metanogenesens optimala förhållanden för produktion av biogas. Det är önskvärt att 

utnyttja biogasen som energi och det forskas mycket på hur metanproduktionen ska utvecklas 

och effektiviseras. De fyra stegen kan ske i en och samma reaktor, alternativt delas upp i olika 

reaktorer. Eftersom de olika stegen i processen är effektivast vid olika förhållanden är 

uppdelning av processerna önskvärt för maximal effekt. Att utveckla acidogenesen är alltså 

något som är attraktivt både miljömässigt och ekonomiskt (Larsson, 2015; Montelius, 2014).  
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Figur 2: En beskrivande bild av hur den anaeroba nedbrytningen går till steg för steg.          
1: hydrolys, 2: acidogenes, 3: acetogenes, 4: metanogenes 



 
 

I arbetet som gjordes var uppställningen av utrustningen sådan att alla stegen hade möjlighet 

att ske i samma kärl. Men då uppehållstiden för rötningsprocessen är lång, den börjar bli stabil 

efter cirka 10 dagar, hann inte metanogenessteget påbörjas då experimenten avslutades efter 

några dagar (Eriksson, 2013). 

    2.2.1 Hydrolys 

Hydrolys innebär att kemiska bindningar bryts med hjälp av vatten. I anaerob nedbrytning 

innebär detta att stora organiska polymerer i biomassan, exempelvis kolhydrater, fetter och 

proteiner, bryts ned till enkla monomerer. Polysackarider ger mono-, di- och oligosackarider, 

proteiner ger aminosyror och fetter ger fettsyror (Joshua, 2014). I en rötningsprocess med en 

enkelstegsreaktor kallas hydrolysen det hastighetsbegränsande steget på grund av olika 

struktur hos makromolekylerna (Montelius, 2014). På grund av att hydrolysen är 

hastighetsbegränsande är det attraktivt att optimera detta steg då substratet innehåller 

komplexa molekyler, exempelvis lignocellulosa (Abrahamsson, 2015). 

    2.2.2 Acidogenes 

Steget acidogenes är en biologisk process där syrabildande bakterier bryter ned de ämnen som 

bildats i hydrolysen och det bildas VFA (t. ex. ättiksyra och mjölksyra), NH3, CO2 och H2S. 

På grund av att ättiksyra och andra VFA bildas blir lösningen sur, vilket då gett upphov till 

namnet acidogenes. De bakterier som är med och bildar ättiksyra är Clostridium aceticum, 

Acetobacter woodii och Clostridium termoautotrophicum. Dessa bakterier använder olika 

reaktioner för att bilda ättiksyra (Joshua, 2014). För bakterierna i acidogenesen är ett pH över 

5 optimalt (Gerardi, 2003). Som nämnt i stycke 2.1 kan aluminiumhydoxidjoner fås loss från 

kemslam under pH 6. De båda kriterierna är en anledning till att det teoretiserades att 

aluminium går att få loss från kemslammet. 

     2.2.3 Acetogenes 

Acetogenes är en uråldrig process och acetogeniska mikroogranismer kan ha varit bland de 

första mikroogranismerna (Mirko Basen, 2016). VFA har blivit mer och mer eftertraktat de 

senaste åren på grund av dess förmåga att användas som kolkälla för att förbättra 

borttagningen av kväve och fosfor ur avloppsvatten. Bland dessa VFA är acetat en av de 

viktigaste. Acetogenesen har möjligheten att bilda ättiksyra ur H2 och CO2 med Acetyl-CoA 

som inert ämne. Huvudreaktionen sker enligt reaktion (3) 

2𝐶𝑂2 + 4𝐻2 →  𝐶𝐻3𝐶𝑂𝑂𝐻 +  2𝐻2𝑂  (3) 

(Joshua, 2014). 

     2.2.4 Metanogenes 

Det fjärde och sista steget i rötningsprocessen kallas metanogenes och i detta steg bildas 

biogas (CO2 och CH4). Under processen används metanogener, vilka är en typ av 

archaeabakterie, som producerar metan som biprodukt i anaeroba miljöer. Dessa bakterier 

finns även i till exempel komagar och producerar metangas. För substrat utan komplexa 

polymerer är det metanogenesen som är det hastighetsbegränsande steget, då metanogenerna 

växer långsamt. Vid metanbildning fungerar kol som elektronacceptor. Detta kan ske på två 

sätt; med koldioxid som acceptor eller med ättiksyra som acceptor. Dessa reaktioner sker 

enligt (4) och (5).  

𝐶𝑂2 + 4𝐻2 →  𝐶𝐻4 + 2𝐻2𝑂 (4) 



 
 

𝐶𝐻3𝐶𝑂𝑂𝐻 →  𝐶𝐻4 + 𝐶𝑂2  (5) 

Biokemin i processen är dock mer komplex än endast dessa två reaktionsmekanismer och 

kräver koenzym och kofaktorer, F420, Coenzym B, Coenzym M, metanofuran och 

metanopterin (Joshura, 2014; Abrahamsson, 2015).  

 

2.3 Atomabsorptionsspektroskopi 
Atomabsorptionsspektroskopi har under de senaste 40 åren blivit en av de vanligaste 

analysmetoderna för att bestämma grundämnen. Under dessa 40 år av utveckling har teorin 

och utförandet etablerats väl i den analytiska kemin. I AAS måste provet som ska analyseras 

vara i vätskeform. Vätskan sugs in i instrumentet, hettas upp med en flamma, ugn eller plasma 

till cirka 2000-8000 K och belyses med en ljuskälla. Det som händer då är att vätskan 

avdunstar och provet som är kvar i instrumentet atomiseras, det vill säga bryts ned till atomer. 

Ämnena som ska analyseras detekteras via absorptionen av UV- eller VIS-strålning för provet 

(Harris, 1999). I detta fall fällningskemikalien aluminium i kemslammet. Instrumentets 

uppsättning beskrivs i figur 3.  

 

 

 

 

 

 

 

  

Dator Ljuskälla Flamma Monokromator Detektor 
P0 P 

Förstärkare 

Behållare med prov 

Figur 3: Beskrivning av AAS, det instrument som användes för att analysera proverna i arbetet.  



 
 

3. Metod 

Försök har gjorts där kemslam från Stora Enso, Skoghall, och ymp från Sjöstadens 

reningsverk, Karlstad, blandades i olika förhållanden för att kartlägga acidogeneskurvan och 

se om fällningskemikalien aluminium kan fås ut för återanvändning. Det undersöktes även om 

tillsats av ättiksyra kan användas för att nå tillräckligt lågt pH. De beräkningar som gjorts har 

gjorts med 95% signifikansnivå.   

 

3.1 Genomförande 

     3.1.1 Praktiskt genomförande 

De värden som användes för att beräkna ISR enligt VS beräknades enligt ekvation (6) och (7). 

Till varje mätning användes 35 ml vätska. De uppmätta värdena för TS- och VS-

beräkningarna sammanställdes i tabell A1-A3 och medelvärdet av VS som beräknades 

sammanställdes i tabell 1. 

Substrat blandades med ymp i olika ISR i 500 ml sugflaskor. På sugflaskornas pip sattes en 

slang med en aluminiumpåse i andra änden, enligt figur 4. För varje ISR användes 3 separata 

sugflaskor. Kvävgas blåstes in i flaskan innan korken sattes på. Varje uppsättning som gjordes 

iordning ställdes in i värmeskåp med 55oC, enligt figur 5, och pH mättes vid olika tidpunkter. 

Då prover skulle tas för pH-mätning togs slangen av från pipen och lösningen hälldes ut. För 

varje pH-mätning togs cirka 3,5 g substrat. Då ett nytt kemslam användes gjordes en ny TS- 

och VS-mätning. 

 

 

Figur 4: Praktiskt uppställande av utrustning. Aluminiumpåsen på sugflaskans pip hindrar syre från att komma in i 
reaktionen, samt förhindrar övertryck i sugflaskan på grund av kvävgas som produceras vid rötning. 

 



 
 

 

Figur 5: Varje uppsättning förvarades i ett värmeskåp med 55⁰C. 

 

     Experiment 1 

Ett försök gjordes där ymp A och slam A blandades med ISR 1:1 och 2:1, tre prov av varje 

förhållande. För ISR 1:1 blandades 110,68 g ymp A och 289,32 g slam A i en 500 ml 

sugflaska. För ISR 2:1 blandades 226,62 g slam A och 173,38 g ymp A. Innan korken sattes 

på sugflaskan blåstes kvävgas i den. pH mättes en gång i timmen under första dagen, 

varannan timme andra dagen och därefter en gång om dagen i två dagar. 

     Experiment 2 

Efter analys av resultatet påbörjades försök med ISR 1:2 och 1:4. Tre stycken sugflaskor med 

1:2, vilket motsvarar 335,78 g slam A och 64,22 g ymp A, och tre stycken sugflaskor med 1:4 

gjordes, vilket motsvarar 365,07 g slam A och 34,91 g ymp A. pH mättes först med några 

timmars mellanrum och sedan mer frekvent, cirka 1,5 timmes mellanrum. 

     Experiment 3 

Ett försök med ISR tre st sugflaskor med ISR 1:4 och tre st med 1:8. För ISR 1:4 användes 

365,09 g slam A och 34,91 g ymp A och för 1:8 användes 381,75 g slam A och 18,25 g ymp 

A. pH mättes varje timme under en dag. 

     Experiment 4 

Kemslam B och ymp A användes och ytterligare ett försök med ISR 1:4 och 1:8 påbörjades. 

För 1:4 blandades 390,56 g slam B och 9,44 g ymp A och för 1:8 blandades 395,56 g slam B 

och 4,78 g ymp A. Det gjordes tre stycken uppsättningar av varje ISR. pH mättes med en 

timmes mellanrum första dagen och sedan mer sällan andra och tredje dagen. 

     Experiment 5 

Kemslam B och ymp B användes vid försöket. För ISR 1:4 blandades 19,55 g ymp B och 

380,44 g slam B. För ISR 1:8 blandades 10,02 g ymp B och 389,98 g slam B. Det gjordes tre 

stycken uppsättningar av varje ISR. pH mättes med 1–2 timmars mellanrum i 5 dagar. 

  



 
 

     Experiment 6 
Kemslam B och ymp A blandades i ISR 1:4 med 390,56 g slam B och 9,44 g ymp A, och 0,5 

g 0,1 M ättiksyra tillsattes. Det gjordes i tre sugflaskor. pH mättes med några timmars 

mellanrum. 

 

3.2 AAS 
Det gjordes nya prover som analyserades med AAS. De som analyserades var 3 stycken ISR 

1:4 med kemslam A, 3 stycken ISR 1:4 med Kemslam B, 3 stycken ISR 1:8 med Kemslam B 

samt 3 stycken ISR 1:4 med Kemslam B med 0,2 g ättiksyra tillsatt. Ymp A användes till alla 

lösningar. Cirka 40 ml togs av varje prov direkt efter tillberedning av proverna och filtrerades, 

först med sugfilter (MGC) och sedan med 40 nm sprutfilter och ställdes sedan i kylskåp under 

natten. Efter 20 timmar togs ytterligare 40 ml från varje prov som filtrerades på samma sätt. 

Proverna lämnades därefter in för analys med AAS på Karlstad Universitet. 

Instrumentet som användes var ett AAS Perkin Elmer PinAAcle 900F, med en High Sensitive 

Nebulizer. Lampan som användes var en Multi-Element Al-Ca-Cu-Fe-Mg-Si-Zn Lumina 

Hollow Cathode Lamp som har våglängden 309,3 nm, spaltbredden 0,7 mm. 

Kalibreringskurvan som gjordes var 2,0-5,0-10,0 mg/l och lägsta rapporteringsgräns var 1,0 

mg/l. 

 

  



 
 

3.3 Beräkningar 

  

     3. 3. 1 TS och VS 

TS och VS mättes på det slam och ymp som användes. För slam A och ymp gjordes 2 

uppsättningar per ämne och för slam B gjordes 4, detta på grund av hur mycket plats det fanns 

då mätningarna gjordes. En aluminiumkopp per uppsättning vägdes och noterades, 35 ml 

vätska tillsattes till varje kopp och det totala vägdes. Därefter ställdes kopparna med vätska in 

i ett värmeskåp med 103oC i 24 timmar och vägdes sedan på nytt. Dessa vikter användes för 

att beräkna TS enligt (6). Direkt efter att de vägts ställdes de in i en ugn med 550oC i 20 

minuter och vägdes sedan ytterligare en gång. Dessa vikter användes för att beräkna VS enlig 

(7). I ekvationerna är mTS den massa som aluminiumkoppen och det torkade substratet hade 

tillsammans, mkopp är aluminiumkoppens massa, mkopp+vätska är massan som aluminiumkoppen 

och 35 ml otorkad substrat hade tillsammans, mVS är massan som aluminiumkoppen och det 

brända substratet, det vill säga efter substratet bränts i 550 oC, hade tillsammans.  

% 𝑇𝑆 =
𝑚𝑡𝑜𝑟𝑘𝑎𝑡

𝑚𝑣å𝑡𝑡
=

𝑚𝑇𝑆−𝑚𝑘𝑜𝑝𝑝

𝑚𝑘𝑜𝑝𝑝+𝑣ä𝑡𝑠𝑘𝑎−𝑚𝑘𝑜𝑝𝑝
  (6) 

 

% 𝑉𝑆 =
𝑚𝑡𝑜𝑟𝑘𝑎𝑡−𝑚𝑏𝑟ä𝑛𝑡

𝑚𝑣å𝑡𝑡
=

𝑚𝑇𝑆−𝑚𝑉𝑆

𝑚𝑘𝑜𝑝𝑝+𝑣ä𝑡𝑠𝑘𝑎−𝑚𝑘𝑜𝑝𝑝
 (7) 

 

 

   3. 3. 2 Analys av resultat 

För att undersöka om de olika ISR och tiden gav signifikant skillnad i löst aluminium i 

lösningen användes F-test och t-test enligt (8) och (9). En poolad standardsavvikelse 

beräknades enligt (10) och användes i (9). I ekvationerna är 𝑠1 och 𝑠2de beräknade 

standardavvikelserna för mätningarna av varje slam och ISR, n1 och n2 är antalet mätningar 

per slam och ISR, dvs 3 i alla fall och �̅�1och �̅�2 är medelvärdet av värdena för AAS vid t=0 

timmar respektive t=20 timmar. 

 

𝐹𝑐𝑎𝑙𝑐𝑢𝑙𝑎𝑡𝑒𝑑 =
𝑠1

2

𝑠2
2      (8) 

𝑡𝑐𝑎𝑙𝑐𝑢𝑙𝑎𝑡𝑒𝑑 =
|�̅�1−�̅�2|

𝑠𝑝𝑜𝑜𝑙𝑒𝑑
√

𝑛1𝑛2

𝑛1+𝑛2
                     (9) 

𝑠𝑝𝑜𝑜𝑙𝑒𝑑 = √
𝑠1

2(𝑛1−1)+𝑠2
2(𝑛2−1)

𝑛1+𝑛2−2
 (10) 

  



 
 

4. Resultat och diskussion 
Mätresultaten från TS och VS redovisas i tabell A1. Då de första pH-mätningarna på slam B 

gav oväntat resultat misstänktes det att TS- och VS-mätningarna var inkorrekta, vilket 

diskuteras senare i texten. Därför gjordes ytterligare en TS- och VS-mätning på slam B. 

Värdena från den andra mätningen redovisas i tabell A2. En annan hypotes till de oväntade 

resultaten från de första pH-mätningarna av slam B var att ymp A hade blivit dåligt, vilket var 

anledningen till att en annan ymp testades, ymp B. TS- och VS-mätningar gjordes på ymp B, 

dessa värden redovisas i tabell A3. Medelvärdena för mätningarna redovisas i tabell 1, vilka 

värdena som användes för att beräkna mängden ymp och slam som användes i de olika 

experimenten. Till beräkningarna användes ekvation (6) och (7). pH mättes även på rent slam 

A, rent slam B, rent ymp A och rent ymp B och det konstaterades då att de båda slammens pH 

är lägre än båda ympens pH. Det konstaterades att metoden för att ta ut slam ur sugflaskan 

inte var optimal för mätningar på anaerob nedbrytning då syre hade möjlighet att komma in i 

sugflaskan vid varje mätning. Detta diskuteras vidare i Felkällor. 

För varje ny uppsättning beräknades ett medelvärde för varje ISR och tidpunkt. Medelvärdena 

plottades i en graf för varje försök. De felstaplar som visas i graferna är beräknade med 95% 

signifikansnivå. För varje ISR och pH användes tre mätvärden för beräkningarna, det vill säga 

n=3 om inte annat anges. 

 

Tabell 1: Medelvärdet av de VS som redovisas i föregående tabeller beräknades. Det är dessa värden som användes för att 
beräkna de olika ISR som används i arbetet. 

Substrat Medelvärde för VS (%w/w) Standardavvikelse 

Ymp A 1,8889861 0,000298092 

Slam A 0,7226242 0,000610097 

Slam B, mätning 1 0,1826444 3,52371E-05 

Slam B, mätning 2 0,2467233 4,4922E-05 

Ymp B  1,956298 5,57808E-05 

 

 

Experiment 1 

De uppmätta värdena för Experiment 1 sammanställdes i tabell A4. Medelvärdet för båda ISR 

vid varje tidpunkt och dess standardavvielser beräknades med 95% signifikansnivå och 

plottades därefter i varsin graf. ISR 1:1 visas i figur 6 och ISR 2:1 visas i figur 7. I båda 

figurerna går kurvorna som det förväntades att det skulle göra, pH sjunker då ättiksyran 

produceras och pH höjs då ättiksyran förbrukas efter den lägsta punkten, det vill säga då 

metanogenesen tar över. Enligt vad som lästs i litteratur och tidigare nämnts i stycke 2.1 

konstaterades det att pH inte blivit tillräckligt lågt, varken för ISR 1:1 eller 2:1, för att kunna 

få loss aluminiumhydroxidjoner från kemslammet. Anledningen till att pH började så pass 

högt antogs vara på grund av ympens pH som var högre än slammets. För att åstadkomma ett 

lägre pH från början och i lägsta punkt bestämdes det att en lägre ymphalt skulle användas. 



 
 

 

Figur 6: Medelvärdet av de uppmätta pH-värdena plottade som funktion av tiden för ISR 1:1 

 

 

Figur 7: Medelvärdet av de uppmätta pH-värdena plottade som funktion av tiden för ISR 2:1 

 

Experiment 2 

De uppmätta värdena för Experiment 2 redovisas i tabell A5. Ett medelvärde för varje ISR 

och tidpunkt och dess standardavvikelse beräknades med 95% signifikansnivå och plottades 

därefter i varsin graf. ISR 1:2 visas i figur 8 och ISR visas i figur 9. Det syns i de båda 

figurerna att både ISR 1:2 och 1:4 följde den förväntade formen på kurvan, pH sjönk då 

ättiksyran producerades och höjdes då metanogenesen började, och nådde lägre pH än 
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Experiment 1. Att använda en lägre ymphalt var i detta fall gynnsamt för att nå ett lägre pH. 

Men enligt tidigare nämnd teori nådde Experiment 2 inte tillräckligt lågt pH för att kunna lösa 

ut aluminiumhydroxidjoner. Det bestämdes därför att ännu lägre ymphalt skulle testas. 

 

Figur 8: Medelvärdet av de uppmätta pH-värden och dess felgränser plottade som en funktion av tiden 

 

 

Figur 9: Medelvärdet av de uppmätta pH-värdena och dess felgränser plottade mot tiden för ISR 1:4 

 

Experiment 3 

De uppmätta värdena för Experiment 3 redovisas i tabell A6. Medelvärdet för varje ISR och 

tidpunkt och dess standardavvikelse beräknades med 95% signifikansnivå och plottades 

6,7

6,8

6,9

7

7,1

7,2

7,3

7,4

-10 0 10 20 30 40 50 60

p
H

Tid (h)

Medelvärde (1:2), slam A och ymp A

6,5

6,6

6,7

6,8

6,9

7

7,1

7,2

7,3

-10 0 10 20 30 40 50 60

p
H

Tid (h)

Medelvärde (1:4), slam A och ymp A



 
 

därefter i varsin graf. ISR 1:4 visas i figur 10 och ISR 1:8 visas i figur 11. Även i detta 

experiment såg kurvan ut som den förväntades att göra, enligt ättiksyrans produktion och 

förbrukning. För ISR 1:4, i figur 10, nåddes pH 6,8 som lägst, vilket är högre än i figur 9 där 

samma ISR testades. Kurvan var på liknande pH-värden som för ISR 1:2 i Experiment 2. ISR 

1:8 nådde ungefär pH 6,62. Det är ungefär samma pH som för ISR 1:4 i Experiment 2. Att de 

olika ISR gav liknande resultat vid kartläggning av acidogeneskurvan kan vara på grund av att 

det är runt dessa pH som är optimalt för acidogenesen att ske i  

 

Figur 10: Medelvärdet av de uppmätta pH-värdena och dess felgränser för ISR 1:4 plottade mot tiden 

 

 

Figur 11: Medelvärdet av de uppmätta pH-värdena och dess felgränser för ISR 1:8 plottade mot tiden 
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Experiment 4 

Då slam A nästan tog slut hämtades ett nytt slam, slam B. De uppmätta pH-värdena för slam 

B redovisas i tabell A7. Medelvärdet för varje tidpunkt och ISR och dess standardavvikelser 

beräknades med 95% signifikansnivå. De plottades därefter i varsin graf, ISR 1:4 i figur 12 

och ISR 1:8 i figur 13. Acidogeneskurvan för både ISR 1:4 och 1:8 av det nya slammet såg 

annorlunda ut från slam A. Framförallt verkade det som att slam B krävde längre rötningstid. 

Det misstänktes dock att TS och VS var felmätta så de värden som gavs i Experiment 4 

troddes inte vara korrekta. Det bestämdes därför att nya TS- och VS-mätningar skulle göras 

på slam B, och att ett nytt experiment skulle göras utefter de nya värdena. Det teoretiserades 

även att ymp A kunde ha blivit gammalt, det bestämdes därför att blanda slam B med en ny 

ymp, ymp B. Resultaten visas i Experiment 5. 

 

 

Figur 12: Medelvärdet av de uppmätta pH-värdena och dess felstaplar plottade mot tiden för ISR 1:4 i Experiment 4 

 

 

Figur 13: Medelvärdena av de uppmätta pH-värdena plottade mot tiden för ISR 1:8  
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Experiment 5 

De uppmätta värdena i experimentet redovisas i tabell A8. Medelvärdet för varje ISR och 

tidpunkt och dess standardavvikelse beräknades med 95% signifikansnivå och de plottades i 

varsin graf. ISR 1:4 för slam B och ymp B visas figur 14 och ISR 1:8 visas i figur 15. 

Kurvorna i Experiment 5 såg inte ut som det förväntades att de skulle göra. De började på 

högre pH än de tidigare experimenten med samma ISR och pH gick snarare upp i stället för 

ner. De problem som uppstått med Slam B upptäcktes för sent i arbetet för att ha tid att 

identifiera problemen och kartlägga acidogeneskurvan för slammet mer noggrant. Det 

bestämdes därför att analys av prover med AAS skulle ske enligt hur kurvan för slam A såg 

ut. Då de resultat som såg mer lovande ut blev då ymp A användes, och det inte fanns 

tillräckligt med tid för att undersöka ytterligare hur ymp B påverkar rötningen bestämdes det 

att ymp A skulle användas i fortsättningen. Det hade varit önskvärt att undersöka hur 

acidogeneskurvan för slam B såg ut efter en längre rötningstid då det från Experiment 4 såg ut 

som att pH kunde ha sjunkit ytterligare. De vore även intressant att testa fler ISR på slam B 

för att få en mer noggrann kartläggning. 

 

 

Figur 14: Medelvärdet av de uppmätta pH-värdena plottade mot tiden för ISR 1:4 
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Figur 15: Medelvärdena för de uppmätta pH-värdena plottade mot tiden för ISR 1:8  

 

Experiment 6 

Då 0,5 g 0,1 M ättiksyra tillsattes sänktes pH omedelbart till 4,74 vilket är ättiksyrans pKa-

värde, och steg inte igen. De uppmätta pH-värdena redovisas i tabell A9 och de beräknade 

medelvärdena som plottades visas i figur 16. För mycket ättiksyra hade alltså tillsatts och 

ättiksyran var då för dominerande för att rötningen skulle kunna fortsätta, vilket är 

anledningen till att pH sjönk till just ättiksyrans pKa-värde. Ett för lågt pH kan hämma 

acidogenesen, vilket är anledningen till att pH inte steg igen (Monnet, 2003). 

 

 

Figur 16: Medelvärdet av pH för ISR 1:4 med 0,5 g tillsatt ättiksyra och dess felstaplar 
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AAS 

Ur resultaten från Experiment 1-5, figur 6-15, och ur Stycke 2.1 konstaterades det att inte 

tillräckligt lågt pH nåddes för att få loss aluminiumhydroxidjoner. Det valdes ändå att göra en 

analys med AAS, för att undersöka om det gick att bekräfta att så var fallet. Tre prover med 

0,2 g 0,1 M tillsatt ättiksyra gjordes för att undersöka om det blev någon skillnad i 

koncentrationen lösa aluminiumhydroxidjoner om pH blev ännu lägre. De uppmätta pH för de 

prover som lämnades in för analys med AAS visas i tabell 2. I den tabellen syntes det att pH 

för proverna utan syra blev inte lika lågt som vid kartläggningen av acidogeneskurvan. Slam 

A nådde tidigare pH 6,56 men var runt pH 7 för de proverna som analyserades med AAS. En 

hypotes för detta var att det beror på att slam A blivit gammalt under tiden det förvarades i 

kylskåp. Det misstänktes inte vara så med slam B då det nådde liknande pH som i tidigare 

mätningar samt att det inte hade förvarats i kylskåp lika länge som slam A. På grund av 

tidsbrist gjordes ingen undersökning om hur förvaringen påverkade slammen så det går inte 

att säga med säkerhet att slam A blev dåligt under experimentens gång. Då ingen 

undersökning gjordes på de olika slammen innan experimenten påbörjades går det heller inte 

att säga med säkerhet att slammen var friska under experimenten.  

 
Tabell 2: De uppmätta pH-värdena vid tidpunkt 0 timmar och 20 timmar för de prover som lämnades in för analys med AAS 

Prov pH (0h) pH (20h) 

1: slam A 1:4 7,34 6,99 

2: slam A 1:4 7,22 7,01 

3: slam A 1:4 7,28 6,98 

4: slam B 1:4 6,95 6,88 

5: slam B 1:4 6,87 7,25 

6: slam B 1:4 6,90 6,90 

7: slam B 1:8 6,75 6,70 

8: slam B 1:8 6,77 6,79 

9: slam B 1:8 6,80 6,77 

10: slam B 1:4 + syra 5,99 6,33 

11: slam B 1:4 + syra 5,79 6,06 

12: slam B 1:4 + syra 5,65 5,96 

 

Resultaten från AAS visas i tabell 3 för t=0 timmar och tabell 4 för t=20 timmar. I tabell 3 

kan det avläsas att rent slam A låg under rapporteringsgränsen för instrumentet som användes 

för AAS, och de resterande proverna låg över, men väldigt nära rapporteringsgränsen. 

  



 
 

Tabell 3: De givna resultaten från AAS för t=0 timmar 

Prov mg/l 

Rent Slam A <1,0 

Rent Slam B 1,8 

1: Slam A, 1:4 1,3 

2: Slam A, 1:4 1,3 

3: Slam A, 1:4 1,2 

4: Slam B, 1:4 1,7 

5: Slam B, 1:4 1,8 

6: Slam B, 1:4 1,6 

7: Slam B, 1:8 1,7 

8: Slam B, 1:8 1,7 

9: Slam B, 1:8 1,6 

10: Slam B, 1:4 + syra 1,6 

11: Slam B, 1:4 + syra 1,3 

12: Slam B, 1:4 + syra 1,2 

 

Tabell 4: De givna resultaten från analys med AAS för t=20 timmar 

Prov mg/l 

1: Slam A, 1:4 1,3 

2: Slam A, 1:4 1,1 

3: Slam A, 1:4 1,1 

4: Slam B, 1:4 1,4 

5: Slam B, 1:4 1,0 

6: Slam B, 1:4 1,5 

7: Slam B, 1:8 1,7 

8: Slam B, 1:8  1,5 

9: Slam B, 1:8 1,4 

10: Slam B, 1:4 + syra 1,4 

11: Slam B, 1:4 + syra 1,4 

12: Slam B, 1:4 + syra 1,6 

 

 

Under experimentens gång var den spontana tanken att slam A skulle ge mer lovande resultat 

i lösa aluminiumhydroxidjoner än slam B på grund av att den betedde sig som förväntat och 

jämnare än slam B. För att testa om signifikant skillnad fanns mellan mängden löst aluminium 

som kan fås ut vid t=0 timmar och t=20 timmar beräknades standardavvikelserna för varje 

grupp. Standardavvikelserna för slam A, 1:4 vid tidpunkt 0 timmar och tidpunkt 20 timmar 

användes för F-test och t-test. Samma metod användes även för slam B 1:4, slam B 1:8 och 

slam B 1:4 med tillsatt syra. Standardavvikelserna och de beräknade F-värdena finns 

tabellerade i tabell 5. De beräknade F-värdena jämfördes med ett kritiskt F-värde ur tabell 

som var 19,0 (Harris, 1999; tabell 4-4, sid 81) vilket gav resultatet att ekvation (9) skulle 

användas. De beräknade t-värdena finns tabellerade i tabell 6. Dessa beräknade värden 

jämfördes med ett tabellerat t-värde som var 4,303 (Harris, 1999; tabell 4-2, sid 73), vilket 

gav resultaten att ingen av metoderna gav signifikant skillnad i resultat. 



 
 

 
Tabell 5: De beräknade standardavvikelserna samt det F-värde som användes vid F-test 

Grupp s (t=0h) s (t=20h) F 

Slam A 1:4 0,058 0,115 4 

Slam B 1:4 0,10 0,253 6,41 

Slam B 1:8 0,058 0,140 5,92 

Slam B 1:4 + syra 0,208 0,116 3,21 
 

Tabell 6: De beräknade t-värdena som användes för att testa om signifikant skillnad fanns 

Grupp Beräknat t 

1 (1:4) 0,416 

2 (1:4) 1,21 

2 (1:8) 0,421 

2 (1:4) + syra 0,279 

 

Att ingen signifikant skillnad för löst aluminium gavs antyder att metoden som testades, att 

försöka lösa ut aluminium genom acidogenes, inte fungerar. Men det går inte att säga med 

säkerhet. Att proverna med tillsatt ättiksyra som gav ett mer önskvärt pH, pH 5,65, och ändå 

ingen signifikant skillnad från AAS gavs antyder också att få loss aluminium genom 

acidogenes inte är möjligt. Men det bedömdes att inte tillräckligt mycket undersökning hade 

gjorts på prover med tillsatt ättiksyra för att förkasta frågeställningen med säkerhet. En 

anledning till att resultatet inte gav någon signifikant skillnad kan vara för att det biologiska 

innehållet är för svårt att bryta ned, vilket leder till att inte tillräckligt mycket VFA bildas. Då 

det inte bildas så mycket fettsyror sänks inte pH tillräckligt mycket för att få loss 

aluminiumet. Det vore därför intressant att undersöka ett kemslam med mer lättnedbrytbart 

material (Granström, 2017). Denna hypotes skulle dock kunna motsägas av att proverna med 

ättiksyran inte heller gav signifikant skillnad, men som tidigare nämnt så anses det inte ha 

gjorts tillräckligt mycket undersökning på detta för att det resultatet ska vara pålitligt. 

För att vara säker på att de resultat som fås inte varierar på grund av slammets olika 

karaktäristik borde experiment göras där det finns tillgång till samma slags slam. Det borde 

även göras experiment där det undersöks hur kemslammens karaktäristik påverkar rötningen 

för att se om något i karaktäristiken är gynnsamt för rötningen. Stora Enso kontaktades med 

frågan om vad som skiljde slam A och slam B från varandra. Slam A hämtades 30 januari 

2017 och hade kemfällts en vecka innan hämtning och experimenten påbörjades två veckor 

efter hämtning. Slam B hämtades i mars och hade kemfällts 2 dygn innan hämtning (Vieweg, 

2017). Vid analys med AAS användes både Slam A, som stått i ett kylskåp sedan januari, och 

slam B, som stått i kylskåp sedan mars. Tiden mellan kemfällning och rötning kan påverka 

resultatet, något som inte undersöktes i arbetet. Då de olika slammens acidogeneskurvor såg 

så olika ut borde experiment göras där slam med samma fällningsförhållanden testas. 

Istället för att använda sig av AAS på Karlstad universitet fanns alternativet att skicka 

proverna till Eurofins. De har möjlighet att göra analyser om exempelvis COD, TOC, kväve, 

fosfor, metaller, suspenderade ämnen med mera (Eurofins, 2017). Men med den befintliga 

frågeställningen ansågs AAS vara tillräckligt noggrant och ge tillräckligt resultat. Då 

resultaten anhållits syntes det att ett instrument med lägre rapporteringsgräns hade varit 



 
 

användbart, exempelvis ICP-AES (inductively coupled plasma atomic emission 

spectroscopy), eftersom värdena var så nära och till och med under rapporteringsgränsen. 

(Gustafsson, 2017). 

Om resultaten hade varit mer lovande och därför skulle tillämpas i industrierna skulle det 

behöva vara en flerstegsprocess. I experimenten tydde det på att ympen var dominerande för 

acidogenesen. I metanogenes är en hög halt ymp gynnsamt, medan en så hög ymphalt 

förhindrar acidogenesprocessen att gå smidigt. Därför går inte hela rötningen att ha i ett steg, 

utan borde delas upp för att det ska bli mer miljövänligt. 

Fullskaleanläggning 

Skoghall producerar ca. 10 t TS/dygn och flödet är 25000 m3/dygn (Granström, 2014). För en 

retentionstid på ett dygn skulle reaktorvolymen behöva vara 25000 m3, vilket är möjligt men 

kanske inte gynnsamt för företaget. Den största behandlingsbassängen de har är en luftad 

damm som idag beräknas ha en volym på ca. 140 000 m3 (Bonde, 2007). Det är möjligt för en 

luftad damm men kan vara komplicerat för en reaktor där en syrefri miljö krävs. En metod för 

att minska volymen på reaktorn är att ha ett förbehandlingssteg där TS-halten ökar. Ett 

centrifugerings- och torkning skulle vara ett alternativ. Med flödet 25000 m3/dygn och en 

ursprunglig TS-halt på 0,3 vikts-% och en ökning av TS-halten till 5 vikts-% fås ett nytt flöde 

på 1670 m3/dygn. Då retentionstiden för slammet uppskattats till ett dygn skulle det behövas 

en reaktorvolym på 1670 m3. Med en ökning av TS-halten till 10 vikts-% blir reaktorn ca. 835 

m3. Skulle detta steg som provats i arbetet appliceras i praktiken bör i så fall ytterligare 

liknande undersökningar som detta där slam med högre TS-halt testas för att kartlägga dess 

beteende, retentionstid och om det överhuvudtaget är möjligt att få ut aluminium via 

acidogenes. En ökad TS-halt ger ett mer koncentrerat slam, vilket innebär att det kan bildas 

mer ättiksyra per volym (Granström, 2017). Detta skulle alltså kunna ge ett lägre pH. Det vore 

därför intressant för vidarestudier att undersöka hur förbehandlingssteg påverkar 

acidogenesen. Visar sig metoden vara möjlig tillkommer ekonomi- och utrymmeaspekten, 

vilken volym som är praktiskt gynnsam och med vilken volym som ger bäst resultat. 

 

  



 
 

Felkällor 
De experimentella fel som gjorts är medräknade vid beräkningar av resultaten. Det 

beräknades i Resultat med F-test att standardavvikelserna är ”within experimental error”. De 

experimentella fel som förekommit tas det alltså hänsyn till i beräkningarna och anses därför 

inte vara en felkälla av större betydelse. Däremot är en potentiell felkälla kvalitén och 

karaktäristiken hos ympen. Det undersöktes inte huruvida det ymp som användes var friskt 

och av bra kvalité. Det kan inte garanteras att ympen var bra då det togs från Sjöstadens 

reningsverk och att det inte blev dåligt under projektets gång. Ympen var förvarat i samma 

miljö som rötningen ägde rum i och det matades regelbundet för att hållas friskt men det 

faktum att det var förvarat i cirka tre månader kan bidra till att ympen blev sämre. Hur 

slammet mådde vid förvaring i kyl är också en faktor som kan ha påverkat resultatet. Slam A 

förvarades i kylskåp cirka tre månader medan slam B bara förvarades i kylskåpet en månad 

innan analys med AAS. Det går inte heller att garantera inget syre fanns i sugflaskorna. Det 

blåstes bort syre med kvävgas innan proverna ställdes in i värmeskåpet samt då det troddes att 

syre hamnat i sugflaskan vid provupptagning. Men eftersom inga mätningar gjordes på detta 

går det inte att säga att reaktionen var helt anaerob.  

Det kan även ha varit syre kvar i aluminiumballongen som kunde ta sig in i sugflaskan och då 

delta i reaktionen. Den uppställning och utrustning som användes var inte optimal för en 

syrefri miljö. För att säkerställa att inget syre kommer in till proverna skulle en syretät 

utrustning ha använts. Då utrustningen och metoden inte var tillräcklig för att kunna göra en 

anaerob miljö för proverna så kan resultaten ha påverkats så att pH kanske inte sjönk så 

mycket som det kunde ha gjort i en anaerob miljö. Det går heller inte att garantera att alla 

prover behandlats likadant vid varje mätning. De prover som mättes under kartläggningen av 

acidogeneskurvan mättes mer regelbundet än proverna som skickades för analys med AAS. 

Vid varje mätning rördes det om i proverna. Denna felkälla försökte undvikas genom att röra 

om proverna som analyserades med AAS, men det rördes inte om lika ofta som pH-

mätningarna.  

  



 
 

Slutsatser 
Det går inte att säga att den metod som provats, det vill säga om det går att få loss aluminium 

genom kemslam genom acidogenes, inte är möjligt, däremot går det säga att pH inte blev 

tillräckligt lågt för att ge signifikant skillnad på resultaten i detta arbete. För att kunna förkasta 

eller bekräfta metoden behövs ett lägre pH, närmare pH 6. För att få bäst resultat är ett förslag 

att kartlägga slammets och ympens egenskaper, ålder och karaktäristik för att veta vilka 

förhållanden som är fördelaktigt att testas. Det borde även ha använts en annan analysmetod 

för resultaten, förslagsvis ICP-AES, för att få noggrannare resultat och bättre 

detektionsgränser. En annan slags utrustning bör användas vid framtida experiment för att få 

en anaerob miljö, då den uppsättning som användes i detta arbete anses vara för bristfällig.  
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Appendix A 
Rådata från pH-mätningar samt tillhörande grafer där medelvärdena för pH-mätningarna är 

plottade mot tiden. 

TS- och VS-mätning 
Tabell A1: Mätvärden för TS- och VS- mätningar, samt TS- och VS-beräkningar enligt ekvation (1) och (2).  

Substrat analys Ymp A Ymp B Slam A Slam A Slam B Slam B Slam B 

Kopp (g) 1,996 1,96 1,9643 2,0004 2,0095 2,0215 2,0206 

Kopp + vätska (g) 37,11 35,8 36,74 36,35 35,2594 36,344 35,7734 

Torr103 (g)  3,0049 2,9142 2,3831 2,3706 2,1177 2,1361 2,1359 

Bränt550 (g) 2,3342 2,2821 2,1168 2,1372 2,0583 2,0725 2,0738 

TS (w/w)  0,028732 0,0281974 0,012043 0,010777 0,003254145 0,00334 0,003416 

VS (w/w) 0,019101 0,0186791 0,007658 0,006795 0,001786472 0,00185 0,00184 

 

Tabell A2: Den första TS- och VS-mätningen som gjordes på slam B misstänktes vara fel på grund av att oväntade resultat 
gavs vid pH-mätningarna. Därför gjordes en ny TS- och VS-mätning på slam B.  

 Slam B Slam B Slam B Slam B 

Kopp (g) 2,0585 1,999 2,0222 1,9934 

Kopp+vätska (g) 35,3624 35,39 35,2539 34,5055 

Torr103 (g) 2,1877 2,12425 2,1576 2,125 

Bränt550 (g) 2,1077 2,0406 2,0751 2,0444 

TS (w/w) 0,003879 0,003751 0,004074 0,004048 

VS (w/w) 0,002402 0,002505 0,002483 0,002479 

 

Tabell A3: Vid de avvikande pH-mätningarna misstänktes det att ymp A hade blivit dålig, vilket var anledningen till att en 
annan ymp testades. TS och VS beräknades för ymp B. 

 Ymp B Ymp B  Ymp B Ymp B 

Kopp (g) 2,0373 2,0103 2,0223 2,0225 

Kopp+vätska (g) 34,202 34,652 35,18 35,6179 

Torr103 (g) 3,0306 3,0217 3,0533 3,0622 

Bränt550 (g) 2,4027 2,3822 2,4025 2,4067 

TS (w/w) 0,030882 0,030985 0,031094 0,030948 

VS (w/w) 0,019521 0,019592 0,019627 0,019512 

 

  



 
 

Experiment 1 
Tabell A4: De uppmätta värdena för Experiment 1 

Klockslag 
\Prov 

ISR 
(1:1) 

ISR 
(1:1) 

ISR 
(1:1) 

ISR 
(2:1) 

ISR 
(2:1) 

SR 
(2:1) 

09.45 7,51 7,42 7,46 7,82 7,77 7,74 

10.45 7,45 7,30 7,34 7,70 7,64 7,56 

11.45 7,40 7,36 7,30 7,67 7,57 7,56 

12.45 7,40 7,26 7,40 7,63 7,65 7,51 

13.45 7,34 7,37 7,31 7,67 7,67 7,58 

14.45 7,32 7,31 7,35 7,61 7,57 7,57 

15.45 7,43 7,33 7,31 7,55 7,48 7,41 

16.30 7,25 7,18 7,27 7,56 7,57 7,42 

08.15 7,25 7,18 7,23 7,49 7,50 7,40 

09.15 7,23 7,24 7,28 7,50 7,52 7,46 

11.00 7,29 7,18 7,24 7,48 7,45 7,43 

13.15 7,27 7,18 7,26 7,46 7,47 7,37 

15.30 7,23 7,14 7,24 7,44 7,42 7,37 

08.30 7,24 7,00 7,08 7,44 7,55 7,38 

10.30 7,21 7,08 7,21 7,44 7,48 7,38 

11.30 7,50 7,38 7,34 7,46 7,59 7,50 

 

Experiment 2 
Tabell A5: De uppmätta värdena för Experiment 2 

klockslag\prov 
ISR 
(1:2) 

ISR 
(1:2) 

ISR 
(1:2) 

ISR 
(1:4) 

ISR 
(1:4) 

ISR 
(1:5) 

12.30 7,27 7,30 7,38 7,10 7,11 7,15 

16.30 6,88 6,91 7,04 6,8 6,71 6,63 

08.45 6,92 6,77 6,87 6,63 6,65 6,59 

12.30 7,11 6,85 6,91 6,78 6,75 6,66 

16.30 7,09 6,95 6,98 6,86 6,85 6,77 

08.30 7,10 6,91 6,91 6,87 6,87 6,79 

09.45 7,21 6,97 7,01 7,01 6,96 6,84 

12.00 7,31 7,05 7,07 7,01 7,02 6,86 

13.40 7,34 7,06 7,05 7,01 7,00 6,90 

 

 

 

  



 
 

Experiment 3 

 

Tabell A6: De uppmätta värdena för Experiment 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Experiment 4 
Tabell A7: Uppmätta värden i Experiment 4 

klockslag\prov ISR (1:4) ISR (1:4) ISR (1:4) ISR (1:8) ISR (1:8) ISR (1:8) 

09.00 6,95 6,94 6,98 6,68 6,80 6,81 

10.00 6,96 6,95 7,03 6,86 6,81 6,82 

11.00 6,98 6,93 6,94 6,65 6,77 6,78 

12.10 6,93 6,86 7,00 6,91 6,76 6,79 

13.20 6,93 6,91 6,96 6,93 6,74 6,77 

10.20 6,90 6,80 6,90 6,89 6,73 7,03 

12.20 6,90 6,83 6,91 6,81 6,74 6,85 

14.00 6,88 6,83 6,92 6,83 6,74 6,70 

16.00 6,84 6,84 6,88 6,82 6,76 6,74 

09.30 6,77 6,68 6,81 6,72 6,66 6,70 

11.20 6,79 6,70 6,75 6,72 6,65 6,77 

13.40 6,79 6,68 6,78 6,71 6,63 6,70 

15.10 6,77 6,71 6,76 6,70 6,62 6,64 

 

  

klockslag\prov 
ISR 
(1:4) 

ISR 
(1:4) 

ISR 
(1:4) 

ISR 
(1:8) 

ISR 
(1:8) 

ISR 
(1:8) 

08.25 7,30 7,27 7,32 7,07 7,09 7,11 

09.40 7,07 7,04 7,02 6,90 6,82 6,82 

10.40 6,94 6,98 6,95 6,77 6,75 6,71 

11.40 6,93 6,91 6,89 6,81 6,74 6,72 

12.40 6,83 6,83 6,81 6,72 6,64 6,61 

13.40 6,91 6,88 6,80 6,70 6,72 6,60 

14.40 6,81 6,85 6,87 6,73 6,65 6,62 

15.40 6,86 6,84 6,77 6,68 6,68 6,59 

16.40 6,88 6,94 6,83 6,70 6,77 6,65 

18.50 6,84 6,92 6,87 6,64 6,69 6,63 

08.30 6,85 6,89 6,81 6,64 6,68 6,57 

10.30 6,83 6,86 6,82 6,61 6,69 6,59 

11.30 6,96 6,87 6,90 6,74 6,92 6,79 



 
 

Experiment 5 

 
Tabell A8: De uppmätta värdena för Experiment 5 

Tidpunkt ISR (1:4) ISR (1:4) ISR (1:4) ISR (1:8) ISR (1:8) ISR (1:8) 

10.15 7,05 7,01 7,07 6,86 6,85 6,82 

11.15 7,12 7,06 7,15 6,96 6,95 6,90 

12.30 7,12 7,11 7,11 6,88 6,86 6,82 

13.30 7,17 7,05 7,14 6,92 6,86 6,85 

14.30 7,10 7,02 7,11 6,94 6,87 6,86 

15.30 7,14 7,06 7,17 6,93 6,87 6,87 

16.45 7,19 7,09 7,18 6,91 6,94 6,85 

09.00 7,17 6,98 7,08 6,94 6,87 6,88 

10.00 7,15 7,00 7,15 6,94 6,90 6,91 

11.40 7,28 7,07 7,23 7,05 6,92 7,02 

13.10 7,27 7,06 7,21 7,09 6,99 7,07 

14.50 7,27 7,10 7,25 7,14 7,03 7,01 

16.00 7,28 7,15 7,32 7,12 7,09 7,01 

08.45 7,05 6,90 6,97 6,87 6,92 6,94 

11.20 7,03 6,90 7,01 6,88 6,83 6,82 

13.00 6,97 6,97 6,96 6,93 6,90 6,87 

14.30 7,11 6,95 7,01 6,93 6,86 6,86 

16.20 7,01 6,93 7,05 6,97 6,86 6,81 

09.00 7,25 6,92 7,10 6,96 6,95 6,86 

13.00 7,18 6,97 7,07 7,00 6,97 6,87 

14.40 7,05 7,00 7,09 7,05 6,93 6,97 

 

 

Experiment 6 

 
Tabell A9: De uppmätta värdena för Experiment 6 där ättiksyra tillsattes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tidpunkt/prov ISR (1:4) ISR (1:4) ISR (1:4) 

Innan syra 7,09 7,04 7,11 

11.00 (direkt efter tillsats) 4,67 4,70 4,71 

12.00 4,65 4,69 4,73 

13.00 4,70 4,70 4,75 

15.00 4,73 4,72 4,78 

16.00 4,72 4,72 4,78 

08.30 4,74 4,74 4,80 

13.00 4,75 4,75 4,80 


