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Sammanfattning 

Vatten- och energiförbrukning är ett av mänsklighetens största nuvarande och framtida 

problem då världens vattenkonsumtion ständigt ökar på grund av bättre levnadsstandard 

samt ständigt ökande population och industrialisering. Förorenat vatten orsakar 

sjukdomar, sänkt livstid, reducerad sanitet och försämrad hälsa. Att rena vatten på ett 

energi- och miljöeffektivt sätt så att det kan återanvändas är därför ett måste för en hållbar 

framtid. 

En undersökning av koaguleringsförmågan för ett antal utvalda organiska föreningar via 

elektrokoagulation har utförts hos företaget Axolot Solutions AB. Axolot Solutions AB 

är ett företag som arbetar med rening av industriella vatten med elektrokemiska metoder, 

framförallt elektrokoagulation. De organiska föreningar som undersökts har delats in i 

grupperna sockerarter (maltos, raffinos, glukos samt laktos), organiska syror (myrsyra, 

citronsyra, hexansyra, smörsyra, oktansyra), alkoholer (1-propanol, 2-propanol), fettsyror 

(lecitin) och övriga (formaldehyd, vanillin, nonylfenol, α-pinen). Även ett industriellt 

vatten från en barkavvattningsprocess har undersökts samt modellvatten av ämnena xylan 

och lignin som kan hittas i barkvatten. 

Reningsförmågan av processen har undersökts genom att mäta COD halter före och efter 

behandling med ett kontinuerligt elektrokoagulationssystem. Varje förening har 

undersökts vid fyra olika initial pH: 4, 6, 7,5 och 9 och dessutom såväl järnanod och 

aluminiumanod testats. Även olika strömstyrkor har undersökts för ett par av de organiska 

föreningarna. 

Resultaten visar ingen COD reduktion för vatten innehållande xylan, sockerarter, 

organiska syror och alkoholer. Tekniken visade mycket god reduktion av ämnena: lecitin 

(85,5%) och lignin (98,1%). En mindre reduktion skedde även för vatten innehållande 

nonylfenol (33,6%), α-pinen (42,1%), och barkvatten (21,5%). En reduktion av COD 

skedde även för vanillinvatten med initial pH 4 vid användandet av aluminiumanod, detta 

var dock det enda vattnet innehållande vanillin som påverkades. Det går inte att dra någon 

generell slutsats kring vilket initial pH och vilken anod som bör användas vid 

elektrokoagulation då den mest effektiva anordningen inte är densamma för de olika 

undersökta föreningarna. 



  



 

Abstract 

Water- and energy consumption is one of humanities biggest current and future problems 

because of ever increasing global water consumption and because of better living 

conditions, increasing population and industrialization. Polluted water results in diseases, 

reduced life expectancy, sanitation and reduced overall health of those affected. Purifying 

water in an energy and environmentally effective way is therefore a must for a sustainable 

future. 

A study of the coagulation capabilities for a select number of organic compounds by 

electrocoagulation has been performed at Axolot Solutions AB. Axolot Solutions AB is 

a company developing electrochemical water treatment solutions, with a focus on the 

electrocoagulation process. The compounds that have been studied are sugars (raffinose, 

maltose, glucose, lactose), organic acids (formic acid, citric acid, hexanoic acid, butyric 

acid, octanoic acid), alcohols (1-propanol, 2-propanol), fatty acids (lecithin), others 

(formaldehyde, vanillin, nonylphenol, α-pinene). Industrial water coming from a 

debarking process was also investigated as well as two compounds that are often present 

in this type of water, xylan and lignin. 

The treatment efficiency was determined by measuring the COD values of the 

investigated water before and after the electrocoagulationprocess. Each compound was 

studied by using an iron anode and an aluminum anode at four different initial pH values: 

4, 6, 7.5, 9. Different current densities were also studied for some of the investigated 

compounds. 

The results show no COD reduction for sugars, alcohols, organic acids and xylan. The 

process resulted in large reductions of the compounds lecithin (85.5%) and lignin 

(98.1%). A lesser reduction was found for the waters containing: nonylphenol (33.6%), 

α-pinene (42.1%) and barkwater (21.5%). A reduction of COD was also found in the 

water containing vanillin with an initial pH of 4 that was treated with an aluminum anode 

was affected. The most efficient setup for the investigated compounds varies. For that 

reason, no conclusion as to which initial pH and anode that should be for 

electrocoagulation processes in general can be drawn. 
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1. Inledning 

Vatten- och energiförbrukning är ett av mänsklighetens största nuvarande och framtida 

problem då världens vattenkonsumtion ständigt ökar på grund av bättre levnadsstandard 

samt ständigt ökande population och industrialisering [1]. Av den totala volymen vatten 

som finns på jorden är det endast 2,5% färskvatten och det mesta av detta är fastlåst i 

glaciärer och ismassor, endast 30,7% av färskvattnet finns tillgängligt och majoriteten av 

detta är svåråtkomligt grundvatten. Endast en liten del finns tillgängligt i sjöar och floder 

för användning och på grund av utsläpp av obehandlat avloppsvatten blir mängden 

tillgängligt användbart vatten ständigt allt lägre [2,3]. Vatten är essentiellt för människan, 

inte bara för att dricka, utan även för lantbruk (bevattning, djurs konsumtion, odling) och 

industrier (kylning, tvättning) [4]. Avfall i form av färgämnen, kemikalier, 

gödningsmedel, pesticider, industriellt avfall med mera försämrar ständigt kvaliteten på 

det färskvatten som finns tillgängligt [1]. Föroreningar som släpps ut i vattendrag skadar 

inte bara människan utan även flora och fauna och det är inte bara giftiga föreningar som 

stör djur och växter, negativ påverkan kan även ske i form av förändringar av vattens 

egenskaper, som exempelvis ökad turbiditet [5,6]. Förorenat vatten är ett stort problem i 

många delar av världen, i u-länder återförs 90% av avloppsvatten utan behandling till 

vattendrag, i Kina lider 75% av alla sjöar av övergödning, i Ostasien är förblir 90% av 

avloppsvattnet obehandlat. Förorenat vatten skapar sjukdomar, sänkt livstid, reducerad 

sanitet och försämrad hälsa. Att rena vatten på ett energi- och miljöeffektivt sätt så att det 

kan återanvändas är därför ett måste[2].  

Elektrokoagulation är en teknik som började användas inom vattenrening redan under 

slutet av 1800-talet, men på grund av höga elektricitetskostnader visades inget större 

intresse [7]. På senare år har tekniken fått allt större uppmärksamhet till följd av lägre 

elpriser och utveckling av möjligheter att producera förnybar elektricitet från exempelvis 

sol, vind och vatten. Tekniken kan rena vatten snabbt, billigt och effektivt med låg 

slamproduktion [8] och har visat sig effektiv i att rena ett brett antal av vatten kommande 

från: kolkraftverk [9], produktion av halvledare [10,11], pappers- och massabruk [12,13], 

, läkemedel [14,15], gruvor [16,17], raffinaderier [18,19], textilindustri [20–22], 

livsmedelsindustri, [23,24], lakvatten [25–27], olivoljeproduktion[28,29], med mera. 

Elektrokoagulation möjliggör borttagning av organiskt och oorganiskt material. Det är en 
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effektiv metod för att bortföra tungmetaller som ofta förekommer i kolkraftverken, 

pappers- och massabruken, raffinaderier samt produktion av halvledare. Färgämnen kan 

effektivt avlägsnas från vatten kommande från till exempel textilindustrier. 

Oljeemulsioner kan brytas isär och dess beståndsdelar tas bort ur vatten från 

livsmedelsindustrier samt raffinaderier och det kan användas för att separera och avlägsna 

giftiga ämnen som arsenik. 

I dagsläget är de vattenreningstekniker som främst används biologiska, kemiska samt 

fysiska. Dessa används oftast i kombination för att uppnå en effektiv rening med det 

fysiska steget först vilket tar bort större partiklar men inte klarar av att förbättra den 

kemiska/biologiska karaktären på vattnet [30]. De biologiska reningsteknikerna används 

främst för rening av organiskt material men dessa tar ofta långtid och kräver stora 

reningsfaciliteter. De är även dyra och kräver stora energimängder. Biologiska 

reningsprocesser riskerar även att störas av toxiska ämnen och blir därför begränsade i 

vilka vatten som kan renas och god kunskap om vad ett vatten innehåller är därför viktigt 

[31]. De kemiska reningsprocesserna kan effektivt rena specifika föroreningar men kräver 

tillsatser av kemikalier vilket leder till stora slammängder samt risk för att tillsatser leder 

till en sekundär förorening. Den här rapporten undersöker reningsmöjligheterna av 

elektrokoagulation för ett antal utvalda organiska föreningar som tros vara svåra att rena 

via processen. Även ett vatten från en barkavvattningsprocess samt ämnena lignin och 

xylan undersökes. Reningspotentialen av dessa undersökes beroende på strömstyrka, pH 

och elektrodmaterial. 

1.1. Syfte 

Syftet med examensarbetet vid Axolot Solutions är att undersöka koagulationsförmågan 

hos ett antal olika typer av organiska molekyler vid behandling med elektrokoagulation. 

De organiska föreningarna som har undersökts har varit av intresse för företaget och valet 

av föreningar har baserats på detta. 

1.2. Mål 

Målet är att avgöra om det är möjligt att avlägsna de undersökta organiska föreningarna 

via elektrokoagulation. Målet är även att komma fram till gynnsamma förhållanden för 

reningsprocessen i form av pH, strömstyrka samt anodmaterial för i de fall då en 

reduktion av en förening sker. 
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2. Teori/Bakgrund 

2.1. Tidigare studier 

Organiska föreningar med hög vattenlöslighet har identifierats i ett flertal studier som 

problematiska att avlägsna via elektrokoagulation[32–34]. Reningstekniken har 

applicerats inom olika industrier med varierande framgång. De flesta studier som utförs 

undersöker endast den totala COD reduktionen, de ämnen som blir kvar i avloppsvatten 

efter reningsprocessen undersöks i många fall inte och det är därför svårt att avgöra vilka 

föreningar som har reducerats under elektrokoagulation. I tabell 1 finns en 

sammanställning över industrier där de undersökta föreningarna kan förekomma. 

Tabell 1Förekomst av de organiska föreningarna. 

Förening Reduktion Industri Källor 

Laktos Ingen Mjölkprodukter, 

läkemedel, mat 

[35] 

Glukos Ingen Dryck, olivodlingar [35,36] 

Maltos Ingen Olivodling, bränneri, 

bryggeri 

[37–39] 

Raffinos Okänd Olivodling [37] 

Palmitinsyra Okänd Biodiesel [40] 

Vanillin Okänd Olivodling [41] 

Propanol Okänd Läkemedel [42] 

2-propanol Ingen Elektronik [35,43] 

Formaldehyd Okänd Plastframställning [44] 

Myrsyra Ingen Plastframställning, 

garveri, färg 

[44,45] 

Citronsyra ~50% Citronsyra [35] 

Smörsyra Ingen Olivfabrik [46] 

Hexansyra Ingen Olivfabrik [46] 

Nonylfenol Okänd Textilfabrik [47] 

Lecitin Okänd Matindustri [48,49] 

α-pinen Okänd Papper- och massa [50] 

Oktansyra Okänd Matindustri [51] 
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Många av de organiska föreningarna i tabell 1 kan hittas i avloppsvatten från olivfabriker 

och ett flertal studier har undersökt möjligheterna att reducera COD från denna industri 

med varierande resultat: 43%[52], 60,7% [53], 76%[54] och 58,7%[55]. Myrsyra, 

smörsyra, hexansyra och hexadekansyra tillhör gruppen karboxylsyror och det är svårt att 

reducera mängderna av dessa via elektrokoagulation [56,57]. Det har även demonstrerats 

att citronsyra kan bilda mycket vattenlösliga metallkomplex vid reaktion med olika 

metaller[58,59]. Laktos är ett mjölksocker och är en av huvudkomponenterna av mjölk 

och vassle, det förekommer i avfall från mat, mjölk och läkemedelsindustrin [60]. 

Avloppsvatten från mjölkindustrier har undersökts i ett flertal studier [34,61,62] och 

reduktioner av COD på 61 och upp till 97% har rapporterats. Tester på vatten innehållande 

endast laktos har dock visat att laktos inte påverkas av elektrokoagulationsprocessen 

[34,35]. Glukos och maltos kan hittas i vatten från olivoljefabriker och har inte varit 

möjliga att avlägsna. Vilka typer av sockerarter som ett avloppsvatten från 

olivoljeindustri innehåller varierar beroende på vilken typ av oliver som används [63]. 

Glukos finns även i vatten kommande från dryckesindustrin[64,65]. En studie av vatten 

från ett bageri föreslår att elektrokoagulation kan användas som en förstegsrening men 

att ett ytterligare reningssteg kommer att krävas för att avlägsna de lösta 

kolhydraterna[23]. Palmitinsyra är en fettsyra och är en komponent ~40% i palmolja. 

Elektrokoagulation har använts för att rena vatten från framställning av biodiesel baserat 

på palmolja med reduktion av COD på ca 55% [40].  

Barkvatten är ofta mörkt i färgen och innehåller stora mängder organiskt material 

inkluderande hartssyror och tanniner, vilka kan vara toxiska för både djur och växter i 

akvatiska miljöer[66,67]. Hartssyror kan tas bort via anaerobiska och aerobiska 

biologiska processer men barkvatten kan i vissa fall föra med sig toxiska ämnen som kan 

negativt påverka och försvåra dessa processer. Tanniner är effektiva inhibitorer (ämne 

som förhindrar/försämrar någon typ av biologisk/kemisk process) av metanogener vilket 

försämrar den anaerobiska proceessen.  

En undersökning av den möjliga reduktionen av förekommande beståndsdelar i 

barkvatten, lignin och xylan gjordes även. Lignin är ett ämne som binder samman 

polysackarider i träd och bark och ger träden dess styrka, strukturen hos lignin varierar 
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beroende på vilken sorts träd den extraherats från och om det är från den inre eller yttre 

barken[68] men generellt sett är lignin och biämnen producerade utav lignin 

problematiska vid vattenrening. De förekommer i utloppsvatten från pappers- och 

massabruk, olivodlingar med mera[36] och de är svåra och tar lång tid att brytas ned för 

de mikroorganismer som är aktiva i biologiska processer [13].  

Studier har visat varierande resultat vid reduktion av COD och lignin från pappers- och 

massabruksvatten med motstridiga slutsatser kring vilken typ av metall, järn eller 

aluminium, som är den mest effektiva typen av anod [13,69].  

2.2. COD- Chemical Oxygen Demand 

För att mäta mängden organiskt material i lösningar används ofta måttet COD. COD 

beskriver mängden syre som går åt för att oxidera organiskt material till 𝐻2𝑂 och 𝐶𝑂2 . 

Den teoretiska mängden syre som krävs för att oxidera en organisk förening kan beräknas 

enligt ekvation 13 

[70]. 

CnHaObNc + (n +
a

4
−

b

2
−

3

4
c) O2 → nCO2 + (

a

2
−

3

2
c) H2O + cNH3   (13) 

Ett vanligt sätt att mäta denna syreförbrukning är att låta kaliumdikromat (𝐾2𝐶𝑟2𝑂7) 

reagera med en lösning innehållande det organiska materialet, där syret i kaliumdikromat 

används för att oxidera det organiska materialet. Reaktionen kan förenklat beskrivas 

enligt ekvation 14: 

Organiskt material +  A ∗ K2Cr2O7 → B ∗ H2O + C ∗ CO2 + Cr3+   (14) 

Kaliumdikromat har en orange färg medan 𝐶𝑟3+  är grön. Med hjälp av en 

spektrofotometer mäts intensiteten av ljuset innan och efter det passerat lösningen och 

absorbansen kan bestämmas vid en viss våglängd av ljus. Därefter kan kvarvarande 

mängd kaliumdikromat beräknas och därmed kan mängden organiskt material som är 

finns i lösningen fastställas.  

 

2.3. Reningstekniker 

De vanligaste vattenreningsteknikerna är i dagsläget kemiska, biologiska samt 

mekaniska. Dessa processer brukar ofta kombineras till ett flerstegsreningssystem då 



 

6 

 

olika reningsprocesser möjliggör reduktion av olika typer av föroreningar och kan även 

främja användandet av en annan reningsprocess.  

En typisk reningsprocess kan ske enligt följande: 

• Förbehandling, även kallad mekanisk rening, där stora partiklar/korn tas bort via 

till exempel galler. 

• Försedimentering, även kallat det primära reningssteget. I detta steg avlägsnas 

suspenderade ämnen, oljor, fetter och till viss del organiskt material via till 

exempel sedimentering och med hjälp av fina galler. 

• Sekundärt steg kan omfatta biologisk rening och sekundär sedimentering. Här tas 

biologiskt nedbrytbara ämnen, näringsämnen och suspenderade ämnen bort. 

Exempel på biologiska processer kan vara aktivslam, biotorn, luftad damm, 

biorotor samt nitrifkation och denitrifikation. Gemensamt för de biologiska 

processerna är att mikroorganismer är involverade i reningsprocessen.  

• Ett avslutande tertiärt reningssteg. Detta kan ske på många olika sätt beroende på 

vad vilket vatten som ska renas, exempelvis kan det ske via sandfilter, membran, 

oxidation, aktiv kol eller kemisk rening. [71] 

Ett reningssystem för till exempel kommunalt vatten består av en preliminär rening via 

rensgaller och luftat sandfång för att ta bort större partiklar följt av en biologisk process 

och till sist ett kemiskt reningssteg [31]. Slammet som bildas i dessa processer kan 

användas för till exempel biogasproduktion via rötning eller avvattnas och deponeras. 

Reningssteg utformas efter behov av reningsgrad och typ av inkommande vatten. Det kan 

tex var fördelaktigt att flytta det kemiska steget framför det biologiska för att föra bort 

toxiska ämnen som kan hämma de biologiska reningsprocesserna. I Sverige genomgår 

drygt 95% av tätorters avloppsvatten både kemisk och biologisk rening [72]. För att 

industrier ska kunna koppla upp sig till kommunala avloppsnät krävs det att de uppnår 

innehållskraven på vattnet, det finns krav på att ett flertal ämnen som till exempel halter 

av tungmetaller organiskt material mätt som COD eller TOC, halogenerade kolväten och 

kväve. Var gränserna går för dessa beror på vilken typ av industri som vattnet kommer 

ifrån och det kan även vara så att vissa områden har striktare regleringar än andra på grund 

av den omgivande naturen. Större industrier som gruvor, flygplatser med mera har dock 

oftast egen avloppsrening.[73] 
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2.3.1. Biologiska reningstekniker 
Biologiska reningsprocesser delas främst in i två grupper: aeroba (med syre) och 

anaeroba (utan syre). 

Aeroba processer: 

I de aeroba processerna bryter mikroorganismer ned organiska föreningar och oxiderar 

dessa till koldioxid, vatten och cellmassa. För att denna process ska kunna ske krävs det 

att mikroorganismer har tillgång till fritt syre. Mikroorganismerna konsumerar organiska 

föreningar och växer i och med detta och blir allt större så att de sedan ska kunna avskiljas 

via flotation eller sedimentering. Aeroba processer kan komma åt lösta organiska 

föreningar som kan vara svåra att avlägsna. Mikroorganismerna kräver förutom en 

kolkälla, till exempel i form av det organiska materialet, även tillgång till fosfor och kväve 

för att växa. Biologiska reningsprocesser är mycket vanliga och används inom många 

områden, som kommunala avlopp, pappers och massaindustri, livsmedelsindustri, 

petrokemiskaindsutri och läkemedelsindustri. Det finns ett flertal olika aerobiska 

processer som är i bruk idag. De har sina respektive fördelar och nackdelar, en jämförelse 

mellan ett par av dessa kan ses i tabell 2. 

Tabell 2. Jämförelse mellan ett antal vanliga aeroba biologiska reningsprocesser. [31] 

Egenskap Aktivslamprocess Biotorn Luftad Damm Biorotor 

Ytbehov Lågt Lågt Mycket hög Högt 

BOD-reduktion 80-95% 50-85 50-85 60-85 

Slamproduktion Hög Relativt hög Litet Hög 

Underhållsbehov Hög Relativt lågt Lågt Relativt lågt 

Kapitalkostnad Hög Hög Hög Hög 

Driftkostnad 

energi 

Hög Relativt hög Hög Låg 

Driftkostnad 

kemikalier 

Hög Relativt hög Låg Hög 

Störningsmotstånd Begränsat Relativt lågt Inget  Relativt lågt 

 

Tillsatser av näringsämnena fosfor och kväve krävs ofta vid biologisk behandling av 

industriella avlopp då mikroorganismer behöver dessa för att kunna växa och fungera 

effektivt. De biologiska processerna är även mycket känsliga för toxiska ämnen då dessa 

kan skada mikroorganismerna vilket förhindrar reningsprocessen[31].  

Anaeroba processer: 
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Anaeroba processer sker vid syrefria förhållanden. Fördelen med ett anaerobiskt system 

kontra ett aerobiskt är att ingen syresättning krävs. Syresättningen utgör en stor del av 

driftkostnaden för ett reningsverk med aeroba processer. Organiskt material kan även 

reduceras snabbare i ett anaerobiskt system, dock nås inte samma reningsgrad som i ett 

aerobiskt system. För att uppnå höga reningsgraden kan det kan därför vara fördelaktigt 

att först rena vatten anaerobiskt och sedan aerobiskt. Ett sådant system brukar även 

resultera i reducerade kostnader jämfört med ett endast anaerobiskt eller aerobiskt som 

ska uppnå samma reningsgrad. Vid anaeroba reningsprocesser bildas metangas som 

biprodukt istället för koldioxid. Metangas kan till exempel användas som biobränsle och 

då exempelvis täcka delar av elektricitetsbehovet för luftningen i en kombinerad aerob- 

och anaerob reningsprocess eller säljas. Det produceras en mindre mängd slam i den 

anaeroba processen och slammet som produceras är tjockare än det som bildas i de aeroba 

processerna. Anaeroba processer är däremot mycket känsliga för störningar och faktorer 

som temperatur är mycket viktiga och måste bevakas. Ytterligare problem kan skapas av 

exempelvis sand, grus, olja och fetter, större skräppartiklar och sulfat. Sulfathalter är 

viktigt då sulfider bildas av bakterier närvarande i avloppsvatten. Sulfat tävlar med 

metanbildande bakterier om lätt bionedbrytbart organiskt material. Finns sulfat 

närvarande är det risk för att sulfider bildas istället för att metangas. Sulfider kan även 

reagera vidare och bilda svavelväte, H2S vilket är giftigt och korrosivt och därmed bör 

undvikas. Exempel på anaerobiska reningssystem är: Anaerobiska filter som främst 

används för industriella reningsprocesser, fluidiserad bädd och upflow anaerobic sludge 

blanket (UASB). UASB är det absolut vanligaste anaerobiska systemet. [31], [70].  

I kommunala vattenreningsverk används främst en biologiskprocess då vattnet till stor 

del består av biologiskt nedbrytbara föreningar samt kväve och fosfor. Fosfor kan ofta 

reduceras tillräckligt via endast det biologiska steget medan det behövs ytterligare 

biologiska processer för att avlägsna kvävet. Att avlägsna dessa näringsämnen är speciellt 

viktigt då kväve och fosfor starkt bidrar till övergödning i områden där vattnet släpps ut 

eftersom de stimulerar algtillväxt[72]. När alger dör och bryts ned förbrukas syre vilket 

leder till syrebrist i vattnet och detta påverkar djur och växter. Reduktion av kväve sker 

genom två processer: nitrifikation och denitrifikation vilka kan ske samtidigt som aktiv 

slam processen eller efteråt[70]. Nitrifikation är en aerob process vilket innebär att den 

kräver luftning, vid nitrifikation omvandlas ammonium till nitrat enligt ekv 1. De kemiska 



 

9 

 

reaktioner som sker vid nitrifikation är via nitrosomonas bakterier, omvandlingen från 

nitrit till nitrat sker via nitrobakter:  

2NH4
+ + 3O2 ↔ 2NO2

− + 4H+ + 2H2O    (1) 

Denitrifikationsprocessen sker efter nitrifikationen och är en anoxisk procesess vilket 

innebär att syrgas inte finns närvarande men att det finns kemiskt bundet syre. I detta fall 

nitraten som bildats under nitrifikationen. Det krävs tillgång till nedbrytbar organiskt 

material, vanligt är att metanol tillsätts och agerar som kolkälla för processen[70]. 

Denitrifikationsprocessen sker enligt ekv 2: 

organiskt material + 2NO3
− + H2O → N2 + 6CO2 + 2OH−   (2) 

2.3.2. Kemiska reningsprocesser: 
De kemiska reningstekniker som främst används är kemisk koagulering och kemisk 

flockning. Kemiska processer används för att avskilja kolloidala eller suspenderade 

ämnen som kan hämma den biologiska processen och/eller är svåra att avlägsna via 

biologiska processer. Vid kemisk koagulering är målet att destabilisera lösta ämnen. 

Olika salter tillsätts, främst aluminium och järnbaserade som bildar, aluminium: Al3+ och 

järn, Fe3+ -joner, vilka agerar som koagulanter. Dessa metalljoner destabiliserar lösta 

partiklar via neutralisering vilket möjliggör hopbuntning av partiklar via van der Waals-

krafter. Det kan även bildas metallhydroxider som kan adsorbera lösta partiklar, denna 

process kallas svepkoagulering. Kemisk fällning sker genom tillsats av en kemikalie för 

att tvinga ett löst ämne till en olöslig form via reaktion med den tillsatta kemikalien. Bland 

de vanligaste typerna av kemisk fällning finns fosforfällning som används i kommunala 

vattenverk och metallfällning som används inom till exempel stål och järnindustrin. Vid 

fosforfällning tillsätts kemikalier innehållande aluminium-, järn- eller kalciumjoner vilka 

reagerar med löst fosfor för att bilda fasta ämnen. Vid metallfällning höjs pH i ett vatten 

via tillsats av till exempel NaOH eller CaOH2 så att metallhydroxidflockar produceras. 

För att förenkla avskiljningen av flockar via sedimentering, flotation eller filtrering kan 

flockningsmedel tillsättas för att binda ihop de bildade fällningarna. Flockningsprocessen 

är menat att bunta ihop partiklar och sker efter koagulering och fällning som nämnt ovan. 

För att förbättra flockningen tillsätts långa polymerkedjor under långsam omrörning. 

Dessa kedjor agerar som bryggor mellan lösta partiklar/fällningar. Små flockar och lösta 

ämnen adsorberas på dessa kedjor så att ännu större flockar bildas som sedan blir enklare 
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att avskilja via exempelvis flotation eller sedimentering.  En visualisering av 

flockningsprocessen finns i figur 1. 

Förutom kemisk koagulering och flockning finns även tekniker som kemisk oxidation 

och reduktion som exempelvis används för att avgifta eller oskadliggöra ett visst ämne 

och därmed underlätta efterföljande reningsprocesser. Kemisk flockning är vanlig att 

använda för att binda färgämnen och fiber från textil industrin, samt metallhydroxider 

från till exempel industriella avlopp med mera. Tekniken kan även användas för att skilja 

olja från vatten i petrokemiska utsläpp samt avskilja organiskt material i utsläpp från till 

exempel livsmedelsindustri.[31] 

2.3.3. Elektrokoagulation  
 

Användandet av elektrokoagulation kan ske som den primära reningstekniken eller i 

kombination med andra reningstekniker. Det finns många studier kring när 

elektrokoagulation bör användas i kombination med biologiska och kemiska 

reningsprocesser. Det har använts efter UASB[74], i kombination med biofilter,[75,76], 

och aktivslam [77]. Det finns möjligheter att med elektrokoagulation effektivt reducera 

mängden fosfor och kväve ur vatten innehållande stora mängder av de här ämnena som 

till exempel slakteri-, livsmedels- och kommunala vatten [78,79]. Båda dessa ämnen 

bidrar till övergödning och är problematiska att avlägsna från vatten och de kräver 

speciellt utformade kemiska eller biologiska processer för att tas bort, vilket gör det 

kostsamt, elektrokoagulation ger ett kostnadseffektivt alternativ till dessa processer[80–

82]. Reningsgrader för kväve har under tester på kommunalt vatten visats vara >70% med 

reningsgrader på uppåt 90% vid kombination av bioreaktor och reningsgrad av fosfor på 

>95%. År 2012 var kvävereningen i Sverige på 60% och upp till och med 70% i känsliga 

Figur 1. Flockningsprocess via polymertillsats 
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områden [72,73], användandet av elektrokoagulation skulle därför vara ett möjligt sätt att 

förbättra reningsgraden. Studier [74] har visat att elektrokoagulation är en effektiv metod 

för att förbättra reduktionen av faktorer som COD, turbiditet och färg av ett flertal vatten 

och kan fungera som både förstegsrening och slutstegsrening. Vid förstegsrening är syftet 

med elektrokoagulation ofta att avlägsna toxiska ämnen som kan hämma efterkommande 

reningsprocesser eller att avlägsna ämnen som inte kan reduceras av efterkommande 

reningsprocesser. Elektrokoagulation har även fördelen att reducera andelen högvärdiga 

och svårborttagliga organiska ämnen i ett vatten och därmed öka kvoten mellan 

BOD/COD. BOD/COD används som ett mått på ett vattens ”biodegradeability” och är ett 

mått på hur mycket av det organiska materialet som enkelt kan brytas ned i biologiska 

reningsprocesser. Ett högt värde på detta är därför eftersträvansvärt då det innebär att det 

går att avlägsna mycket av det organiska materialet i ett avloppsvatten via biologiska 

reningsprocesser [76]. Ett exempel på när detta kommer till stor nytta är 

vatteninnehållande stora halter COD relativt BOD som för avloppsvatten från mass- och 

pappindustri [53]. Denna typ av förstegsrening har gett bra resultat både kostnads- och 

energimässigt för avloppsvatten från ett flertal källor såsom lakvatten [83,84] och  

oljeindustri [85,86]. En studie undersökte en kombination av elektrokoagulation och 

anaerobisk vattenrening på avloppsvatten från en oljeindustri. Vattnet som 

förbehandlades med elektrokoagulation visade en förbättring av biodegradeability från 7 

till 51% på grund av det mer tillgängliga organiska materialet. Detta resulterade i att 

metanproduktionen ökade med 650% i den efterföljande anaerobaprocessen [85]. Tydliga 

förbättringar har även påvisats vid förbehandling av vatten från olivoljeframställning, 

vatten från denna industri är mycket svårrenat och med höga halter av COD och färg. 

Med endast biologisk rening nåddes reduktioner av COD drygt 60% och reduktionen av 

färg 20%. När vattnet förbehandlades med elektrokoagulation innan den biologiska 

reningen ökade reduktionen av färg och COD till över 90% och kostnaden för 

elektrokoagulationssteget var endast 1,8% av den totala kostnaden för reningsprocessen 

[53].  Kemisk koagulering och flockning jämförs ofta med elektrokoagulation då 

reningsmekanismerna är mycket lika varandra. Vid elektrokoagulation går det generellt 

sett åt mindre material under processen och flock som bildas blir även mer kompakt än 

vid den kemiska processen, vilket leder till lättare hantering av flock. En sammanställning 
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av fördelar och nackdelar[6] för kemiska, biologiska och elektrokemiska processer finns 

i tabell 3. 

Tabell 3. Generella egenskaper för de diskuterade reningsteknikerna.[6] 

Process → 

Egenskaper↓ 

Fysisk-kemisk Biologisk Elektrokemisk 

Adaption till 

inkommande 

vattenmängd 

Hög Låg Medium 

Slamproduktion Hög Låg Liten 

Energiproduktion 

potential 

Finns ej Hög Medium 

Driftkostnad Hög Låg Låg 

Flexibilitet i 

drifttemperatur 

Medel Liten Medel 

Borttagningshastighet Snabb Långsam Snabb 

 

2.3.4. Filtrering 

Filter kan bestå av en fiberduk men det kan även utformas som en sandbädd. När en 

slammassa transporteras genom filter fastnar partiklar i filtret och det sätts succesivt igen. 

Detta innebär att filter måste renspolas för att förhindra att filtret sätts igen helt. Det finns 

olika varianter av filter, de kan vara utformade för satsvis drift då de används under en 

viss tid och sedan tas ur drift för att sköljas av, eller så kan de vara kontinuerliga där tex 

en viss del av sanden i ett sandfilter tas ut för att renspolas och ny sand tillsätts för att 

ersätta den sand som sköljs av[31]. Typ och storlek av partiklar som kan fångas in i olika 

typer av olika filter kan ses i figur 2. 
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Figur 2. Partikelstorlekar samt exempel av lämpliga filter med inspiration från [87]. 

2.4. Elektrokemi 

Elektrokoagulationsprocessen sker i en elektrolytisk cell. En elektrolytisk cell består av 

två elektroder, anod och katod, och en elektrolyt vilket är en substans som kan leda 

elektrisk ström. Anoden är den positiva elektroden och katoden den negativa, vid anoden 

sker en oxidation och vid katoden en reduktion. Det finns två typer av elektrokemiska 

celler, elektrolytiska och galvaniska. I en elektrolytisk cell används en strömkälla för att 

driva kemiska reaktioner som inte är spontana och behöver en tillförsel av energi för att 

ske. I en galvanisk cell produceras istället elektricitet via spontana reaktioner som sker 

inuti cellen. Typen av cell kan identifieras genom att undersöka om en spänning uppstår 

i en elektrokemisk cell. Den energi som krävs eller produceras när reaktioner sker i cellen 

beräknas med följande uttryck av Gibbs fria energi(kJ/mol) (3):  

∆G = −nFE       (3) 

 Där n är antalet elektroner som deltar vid reaktion, F är Faradays konstant(96500C/mol) 

och E är spänningen i cellen vid reaktion. Är ∆G positiv betyder det att reaktionen inte är 

spontan och att strömkällan krävs för att driva reaktionen, är ∆G negativ är reaktionen 

som sker spontan. Detta kan även avläsas via tecknet på cellspänningen, har E ett positivt 

värde betyder att reaktionen är spontan, negativt värde innebär att reaktionen inte är 

spontan. Cellspänningen (V) beräknas enligt Nernst ekvation (4): 

E = EO −
RT

nF
ln

CO(x=0)

CR(x=0)
     (4) 
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Där EO är standardreduktions potentialen för en halv cell, R är gaskonstanten (8,314 

V*C/K*mol), T är temperaturen i kelvin(K), n är antalet elektroner i halv reaktionen, F 

är Faradays constant (96500C/mol). 𝐶𝑂är koncentrationen av den reducerade föreningen 

och 𝐶𝑅 är koncentrationen av den oxiderade föreningen vid elektrodens yta. 

Koncentrationen C mäts i molaritet, mol/l dvs koncentrationen blir: mol av förening / liter 

= antal mol per liter.[88] 

Det är ett antal ytterligare faktorer som påverkar hur stor cell spänningen blir, dessa är 

överpotential, ohmisk potential (IR) och koncentrations polarisering[89]. Den totala 

spänningen (V) i cellen beräknas enligt ekvation 5 (koncentrationspolarisering är 

inräknat i E(elektrod): 

𝐸 = E(katod) − E(anod) − IR − Överspänning   (5) 

2.4.1. Överpotential 
Överpotential är den energi som krävs för att överstiga aktiveringsenergin för en reaktion, 

dvs den energi som krävs för att sätta igång en reaktion, är i praktiken inte den samma 

som den teoretiska energin som krävs för att en reaktion ska ske. Den extra potential som 

behöver tillföras för att en reaktion ska äga rum kallas överpotential. Överpotentialen är 

även beroende på den applicerade strömstyrkan, om en högre ström används för att driva 

en process så kommer överpotentialen att öka. Överpotentialen (V) kan beräknas enligt 

ekvation 6: 

ɳ = E − Eeq      (6) 

Där ɳ  är överpotentialen, E är den verkliga spänning som krävs och Eeq är det 

termodynamiska energibehovet. [88] 

2.4.2. Ohmisk potential i en elektrolytisk cell  
Ohmisk potential, även så kallad IR-drop, är den spänning som uppstår då en ström går 

genom den elektrolytiska cellen och kan beräknas enligt ekvation (7).  

Eohmisk =
I∗d

A∗k
       (7) 

Där d är avståndet mellan elektroderna (cm), A är arean av elektroderna(m2), I är 

strömstyrkan (A) och k är konduktiviteten(mS/m) av elektrolyten[90]. 
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2.4.3. Koncentrationspolarisering 
Koncentrationspolarisering är en faktor som uppkommer då koncentrationen av joner vid 

elektroders yta inte är densamma som koncentrationen av joner i bulklösningen. Om 

exempelvis metalljoner som produceras vid anoden inte kan diffundera sig snabbt i 

elektrolyten uppstår koncentrations skillnader och en högre spänning krävs. 

2.5. Kolloidala partiklar stabilitet och destabilisering 

Kolloidala partiklar är väldigt små partiklar som är dispergerade olösta partiklar i ett 

medium och de har en stor ytarea relativt dess volym. De är större än molekyler och 

atomer men inte tillräckligt stora för att ses med blotta ögat. Partiklar med storlekar 

mellan 1nm till 1µm anses tillhöra gruppen av kolloida partiklar och det är den lilla 

storleken på partiklarna som är anledningen till att volymen är stor relativt arean. 

Konsekvenser av detta är att gravitationskraft har liten påverkan på kolloida suspensioner 

och det är ytfenomen som styr dess beteende. [91] 

Stabiliteten av kolloidala partiklar beror för det mesta av motsatta laddningar vid ytan hos 

partiklar och stabiliteten kan approximeras genom att undersöka hur starka de verkande 

krafterna mellan dessa är. De krafter som främst avgör huruvida partiklar befinner sig i 

ett stabilt dispergerat stadie eller om partiklar kan buntas ihop är interaktionen mellan 

partiklars elektriska dubbel lager samt van der Waals kraft. Borttagande av kolloider kan 

ske på ett antal olika sätt, via destabilisering, fällning av förorening med katjon eller 

hydroxid jon, metallhydroxidsvepning, via elektroflotation eller sedimentation och 

adhesion till bubblor. För att destabilisera partiklar behöver de repulsiva krafterna mellan 

partiklars elektriska dubbellager reduceras så att de kan buntas ihop via van der Waals 

krafen. Stabiliteten av partiklar i en lösning beror därför på laddningarna hos partiklarna. 

Har de samma laddning kommer partiklar att repellera varandra och det är vanligt att detta 

är fallet och att majoriteten av de kolloida partiklarna har en negativ laddning. 

Det elektriska dubbellagret bildas vid partikelns yta och utgörs av partikeln samt ett lager 

av främst motjoner (motsatt laddning av partikelsyta) som är fästa vid partikelytan. Det 

finns ett antal olika modeller med varierande precision som beskriver hur en elektrolyt 

interagerar med lösta partiklar. Beskrivningen i den här texten är baserad på Stern-

Grahame modellen. Enligt denna modell kommer motjoner att vara i direkt kontakt med 

partikeln och är därmed ”specifikt adsorberade”, laddningen av dessa joner antas vara i 

mitten av den sfäriska jonen och därmed blir det närmaste som en laddning kan komma 
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partikelns yta radiusen av en jon. Planet som bildas kring partikeln av dessa specifikt 

adsorberade joner kallas det inre Helmholtz planet (IHP). Utanpå detta plan kommer 

ytterligare hydratiserade (vatten binder sig till lösta joner via jon-dipol bindningar) 

motjoner att fästa sig, detta plan kallas det yttre Helmholtz planet (OHP). Området som 

det yttre och inre Helmholtz planet utgör kallas Stern lagret. Utanför Stern lagret finns 

det diffusa lagret och inom detta skjuvplanet. Skjuvplanet avgränsar de orörliga 

partiklarna, vilket omfattar partiklarna inom Stern lagret och de rörliga partiklarna[87]. 

Det diffusa lagret ligger utanför Stern och sträcker sig över ett större område kring 

partikeln än Stern lagret och det är inte lika stabilt då partiklar har friheten att kunna röra 

sig inom detta lager. Koncentrationer av joner faller gradvis med ökande avstånd från 

partikelytan. Inom det diffusa lagret ligger skjuvplanet som oftast antas ligga nära men 

utanför Stern planet. Ett diagram över de olika planen runtomkring en partikel kan ses i 

figur 3 Den största potentialen finns vid ytan av partikeln och är den så kallade Nernst 

potentialen. Potentialen faller kraftigt genom Stern lagret, potentialfallet inom detta 

område kallas Stern potentialen. Den resterande elektriska potentialen vid skjuvplanet 

kallas zeta potentialen och betecknas med ζ. Det är zeta potentialen som avgör 
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repulsionen mellan partiklar med samma laddning och är det främsta anledningen till 

stabilitet inom ett kolloidalt system[91].  

 

Figur 3. Stern Grahame modellen av det elektriska dubbel lagret. Det inte helmholtz planet 

adsorberar ohydratiserade joner och det yttre helmholtz planet adsorberad hydratiserade joner. 

Bortom detta finns det diffusa lagret med en lägre koncentration av joner som sträcker sig ut till 

bulklösningen. Bild inspirerad av [87] 

Bortom skjuvplanet fortsätter potentialen och koncentrationen av joner att minska tills 

elektrisk neutralitet uppstår i den omgivande lösningen. Det diffusa lagrets storlek beror 

på antalet joner i lösningen och jonernas laddning. När lösningen har låg jonstyrka sprider 

sig det diffusa lagret över ett stort område, medan när lösningen har en hög jonstyrka så 

komprimeras det diffusa lagret och blir tunnare. När två partiklar med samma laddning 

närmare sig varandra börjar deras diffusa lager interagera med varandra och en repulsiv 

elektrostatisk kraft uppstår. Den attraktiva krafter som verkar för att slå samman partiklar 

är van der Waals kraften vilken alltid är aktiv mellan två partiklar oavsett dess 
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sammansättning, laddning eller dispersionsmedium, van der Waals kraften är starkt 

beroende på avståndet mellan partiklar och är mycket starkare än de elektriska repulsiva 

krafterna på kort avstånd vilket kan ses i figur 4 vilket håller samman partiklar om den 

repulsiva energitoppen kan överkommas. Ytterligare en faktor som har betydelse för 

destabilisering av partiklar är Brownsk rörelse. Partiklar som rör sig slumpmässigt med 

hög energi tenderar att kollidera allteftersom[91,92]. För att partiklarna ska kunna 

kollidera krävs dock att den kinetiska energin är större än den resulterande energin av de 

repulsiva och attraktiva krafterna. Den resulterande energin kan förenklat beräknas enligt: 

𝑉𝑇 = 𝑉𝐴 + 𝑉𝑅 

Där 𝑉𝐴  är de attraktiva van der Waals krafterna och 𝑉𝑅  är de repulsiva dubbel lager 

krafterna [87]. Figur 4 ger en överblick kring hur interpartiklulära krafter påverkar 

stabiliteten av ett kolloidalt system. 

 

Figur 4. Effekten av interpartikulära kraften på stabiliteten av ett kolloidalt system. Bild inspirerad 

av [91] 

Destabiliserings kan delas upp i 4 olika grupper beroende vilka mekanismer som är 

aktiva[90,91,93]:  

1. Kompression av dubbellager 

2. Adsorption och neutralisering av laddningar 

3. Infångning av partiklar i fällningar 

4. Adsorption och ”bridging” mellan partiklar. 
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2.5.1. Kompression av dubbellager 

När joner tillsätts till ett stabilt kolloidalt system så kommer motjoner till de stabila 

partiklarna att fästa sig kring dessa partiklar vilket gör det diffusa dubbellagret 

kompaktare och därmed tunnare. Detta leder till att den nettorepulsiva kraften blir mindre 

eller kan elimineras helt vilket låter partiklar att agglomerera. Hur kraftig kompressionen 

blir beror på hur många joner som tillsätts och deras laddningar [91]. 

2.5.2. Adsorption och neutralisering av laddningar 
När hydrolys av järn och aluminium sker bildas positivt laddade metallhydroxider, 

exempelvis Al6(OH)15
3+ och Al7(OH)17

4+ av aluminium eller Fe2(OH)2
4+ och Fe3(OH)4

5+ 

av järn som kan adsorberas på ytan av negativt laddade kolloider och därmed neutralisera 

laddningarna, reducera repulsionskraften och destabilisera partiklar[91]. En för stor 

mängd av positivt laddade partiklar kan dock leda till att repulsion mellan de positiva 

laddningarna uppstår istället. 

2.5.3. Infångning av partiklar via fällningar 

Vid upplösning av offeranod bildas joner som kan reagera vidare för att bilda olika typer 

av metallhydroxider. Vid användande av aluminium som offeranod bildas Al3+ och för 

järnanoder bildas främst Fe2+ men även Fe3+ kan bildas. Dessa joner reagerar med vatten 

och bildar hydroxidfällningar. Kolloidala partiklar kan bindas in och adsorberas vid 

formationen av hydroxidfällningar eller precis efter. Detta kallas svepkoagulation. 

Svepkoagulation är starkt beroende av pH hos lösningen innehållande kolloider 

[32,94,95]. 

2.5.4. Adsorption och bryggbildning mellan partiklar 

Genom tillsats av polymer till ett förorenat vatten kan bryggor bildas mellan partiklar. 

Långa polymerkedjor kan adsorbera flera partiklar till olika delar av sin kedja och på så 

sätt skapa en ”bro” mellan partiklarna. På detta vis kan partiklar som i vanliga fall 

repellerar varandra bindas ihop till en och samma enhet. Det krävs att det finns o-

ockuperade ytor på partiklar så att polymer kan fästas sig på dem. Det är viktigt att inte 

för mycket eller för litet polymer tillsätts då för stor tillsatts leder till att en polymerkedja 

tar upp alla fria områden på en partikel så att segment från andra polymerkedjor inte kan 

”kopplas på” partikeln. Tillsätts för lite polymer kan inte tillräckligt med bryggor bildas 
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för att skapa stabila flockar[87]. I figuren nedan har partiklar till vänster buntas ihop via 

polymertillsats. Partiklarna till höger har fått en för stor polymer tillsats och polymer har 

istället kläng sig runt partiklarna och de förblir i ett stabilt stadie.  

 

Figur 5. Partiklar till vänster visar en lyckad destabilisering via polymertillsats. Partiklar till höger 

har fått en för stor polymertillsats och förblir i ett stabilt tillstånd. Bild inspirerad av [87] 

2.6. Teori EC 

Teorin bakom vattenrening via elektrokoagulation är densamma som vid kemisk 

koagulering och flockning. Kolloidala partiklar i vatten har vanligtvis en negativ yta 

vilket gör att de repellerar varandra och hålls stabila. Dessa repulsionskrafter gör att 

partiklar inte kan komma tillräckligt nära varandra så att van der Waals krafter kan agera 

och föra ihop dem. När partiklar kan buntas ihop bildas större partiklar som sedan kan 

föras bort genom till exempel filtrering, sedimentering eller flotation. Destabilisering av 

partiklar kan ske på ett flertal sätt som nämnt tidigare. Till skillnad från den kemiska 

koaguleringen där olika salter oftast innehållande antingen järn eller aluminium tillsätts 

så upplöses istället en offeranod i en elektrolytisk cell vid elektrokoagulation, vanligen 

av järn eller aluminium[7,96]. Metalljoner bildas som sedan kan reagera och fästa sig vid 

de negativa partiklarna och därmed neutralisera dem så att van der Waals krafter kan 

agera och bunta ihop dem [31]. Elektrokoagulation bygger alltså på samma metod som 

den kemiska koaguleringen men sker istället in situ i en elektrokemisk reaktor. Processen 

sker i tre steg genom reaktioner vid elektroder: (i) Formation av koagulerande joner via 
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oxidation av offeranod, (ii) uppbrytning av emulsioner, destabilisering av föroreningar 

och bildning av sedimenterande partiklar (iii) aggregation (ihopklumpning) av 

destabiliserade faser som bildar flockar. När en ström appliceras till cellen sker reaktioner 

i både anod och katod. Anoden kallas ofta för offeranod det är denna anod som förbrukas 

under elektrokoagulationsprocessen. Upplösningen av offeranoden är direkt relaterad till 

strömtätheten och approximeras enligt ekvation 8: 

m =
i∗t∗M∗A

n∗F
       (8) 

Där m är mängden offernanod som bryts ned (g), i = Strömtätheten (A/cm2), t = tid (s), M 

= molmassa (g/mol) av anodmaterialet, n = antal elektroner i oxidationsreaktion, F = 

Faraday’s konstant, 96 500 (C/mol), A = ytarea av offeranod (cm2).  

Vid upplösning av anoden bildas det joner enligt ekvation (9): 

M(s) → Mn+(aq) + ne−      (9) 

Där M är metallen som anoden består av och n är antalet elektroner aktiva i reaktionen[7]. 

Metalljonerna som produceras av järn/aluminium-anod har en positiv laddning vilket i de 

flesta fal är motsatt laddning mot de partiklar som ska avskiljas. Det är även möjligt att 

vatten oxideras och bildar syre samt vätejoner i anod enligt reaktionen för 

syrgasutveckling (10):  

2H2O → 4H+ + O2 + 4e−       (10) 

Huruvida syrgasutvecklingen alltid sker vid anod diskuteras dock men det föreslås av 

vissa källor att syrgasutvecklingen endast sker vid alkaliskt pH och höga spänningar. 

Syrgasbubblor kan förbättra flotationen av producerade flockar men kan även agera som 

ett isolerande hölje på anoden och därmed öka spänningen och energibehovet och har 

därför en negativ inverkan på elektrokoagulationsprocessen.[33,90,97]. 

Vid katoden reduceras vatten till vätgas och hydroxidjoner enligt ekvation 11. Vätgasen 

är viktig för flotation av producerad flock. Reaktionen för vätgasutveckling: 

4H2O + 4e− → 2H2 + 4OH−          (11) 
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De producerade hydroxidjonerna kan sedan bindas med de lösta metaljonerna för att 

bilda metallhydroxider som kan fånga upp partiklar via svepkoagulationsmekanismen 

enligt ekv 12.  

Mn+ + nOH− → M(OH)n     (12) 

Temperatur har även visat sig påverka mängden offeranod som förbrukas, högre 

temperaturer leder till större nedbrytning av offeranoden. Temperatur har dock liten 

påverkan på effekten av elektrokoagulationsprocessen och reningsgraden som kan 

uppnås[66]. Elektroflotation 

Elektrokoagulationsprocessen kan med fördel kombineras med elektroflotation där vätgas 

som utvecklas vid katod och syrgas som i vissa fall utvecklas vid anod används för att 

”lyfta” och fånga in suspenderat material och föra det till ytan av det renade vattnet. 

Utvecklingen av syrgas samt vätgas vid anod respektive katod fungerar som effektiva 

avledningsmekanismer för kolloidala partiklar. Förmågan att avleda föroreningar hos 

bubblorna är invers proportionellt mot storleken av dem, ju mindre bubblor desto bättre 

förmåga att ta med sig föroreningar. Detta eftersom ytarean av bubblorna relativt deras 

volym ökar då storleken av bubblorna minskar. Injektion av ytterligare luftbubblor till 

ingående vattenström kan förbättra flotationen om produktionen av bubblor inuti reaktorn 

inte räcker till [98]. Strömtätheten påverkar mängden bubblor som bildas samt storleken 

av dessa, där ökad strömtäthet leder till mindre bubblor samt ökat antal kollisioner mellan 

bubblor, partiklar och till exempel oljedroppar och är därför en effektiv metod att öka 

reningsgraden av separation av oljeemulsioner, textiler samt tungmetaller. Valet av 

elektrodmaterial samt pH har stor påverkan på produktionen samt storlek på bubblor. 

Vätgasbubblor är som minst vid neutralt pH medan syrgasbubblor ökar i storlek med 

ökande pH[99,100].  Det är även möjligt att använda den producerade vätgasen till att 

producera energi för att antingen driva processen och reducera nettoenergikonsumtionen 

eller för lagring[21].  

2.7. Elektroddesign  

De mest använda anodmaterialen är järn och aluminium då de är billiga, effektiva och 

bildar flockar. Järnflockar tenderar att sedimentera medan flockar av aluminium 

producerar ”fluffiga” flockar som kan flyta. Effektiviteten av 

elektrokoagulationsprocessen påverkas av hur uppsättningen av elektroder ser ut.  
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• Monopolära elektroder i parallell uppsättning (MP-P). Katod och anod placeras 

alternerande utmed cellen, där varje elektrodpar kan ses som en elektrolytisk cell. 

Strömmen genom varje separat elektrodpar adderas för respektive elektrolytisk 

cell att beräkna den totala strömstyrkan. 

• Monopolära elektroder i serie (MP-S). Varje elektrodpar är internt ihopkopplade, 

men de har ingen koppling till de yttre elektroderna. Samma ström passerar mellan 

alla elektroder medan den totala spänningen är summan av varje elektrolytisk cell. 

• Bipolär elektrod i serie (BP-S). De inre elektroderna är bipolära och kan agera 

som både katod och anod. De yttre elektroderna är monopolära. 

Bipolära uppsättningar har fördelen att de kräver mindre underhåll men kräver större 

mängder energi. Monopolära system är generellt sett billigare än de bipolära[7]. Exempel 

på hur dessa system kan se ut i ett batchsystem finns i figur 6. 

 

Figur 6. Monopolär i parallell uppsättning(a), monopolär i serier (b) och bipolär i serier (c). Figur 

inspirerad av [7] 

Elektrokoagulationssystem delas in i två grupper, batch- och kontinuerliga. 

Batchsystemen används främst för pilotanläggningar samt experimentella konstruktioner 
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medan de kontinuerliga systemen används för verkliga industriella processer då den ger 

en bättre kontroll över processen.  

I en kontinuerlig process doseras vattnet med upplöst metall från anoden då det passerar 

genom reaktorn se figur 7. En viktig parameter för de kontinuerliga reaktorerna är ration 

mellan ytarea på elektroder och volymen av reaktorn. Ytarean påverkar strömtätheten, 

metalldoseringen, bubbelproduktionen och tillförseln av bubblor till det förorenade 

vattnet. När area/volym ration ökar så minskar den optimala strömtätheten för processen 

[97]. Vid batchprocesser behandlas en fast mängd förorenat vatten under förbestämda 

förhållanden, detta innebär att tex slut pH, koncentration av föroreningar och mängd 

koagulant som bildas beror på hur lång tid reningsprocessen är igång. [101]  

 

Avståndet mellan elektroderna har som tidigare nämnts påverkan på resistansen i 

elektrokoagulationsceller. Kortare avstånd mellan elektroderna leder till en ökad 

produktion av bubblor relativt ett system med längre avstånd mellan elektroderna. Ett 

kortare avstånd kan även leda till att ett turbulent område uppstår nära elektroderna där 

massöverföring samt reaktioner mellan koaguleringsmedel och föroreningar sker snabbt. 

Avståndet mellan elektroder avgör även antalet elektroder som är optimalt att använda i 

systemet. 

Aluminiumanoder: 

Figur 7. Ett exempel på ett kontinuerligtsystem 
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Ett antal olika aluminiumföreningar kan bildas vid upplösningen av en aluminiumanod 

som: Al(OH)2+, Al(OH)4-,Al7(OH)17
4+ med mera, dessa kommer under processen 

omvandlas till Al(OH)3 [102] vilket även är den hydroxid som det produceras mest av 

inom pH intervallet 4-10 och är aktiv vid svepkoagulering [7,103]. Vid pH under detta 

intervall är främst Al 3+ närvarande och vid pH över 10 är främst Al(OH)4- närvarande 

vilka båda har dåliga destabiliseringsegenskaper[104]. AlOH3 är en vit och ”fluffig” 

förening och är det som oftast kan observeras i ett vatten efter en elektrokoagulations 

behandling med aluminiumanoder. AlOH3 är amfoterisk, vilket innebär att den kan 

fungera som både bas och syra i en lösning. På grund av detta sjunker pH för lösningar 

med högt initial pH medan de ökar för lösningar med lågt initial pH. [103]. 

Järnanoder: 

Det sker elektrokemiska reaktioner i anoden i form av oxidation av järn till antingen 

tvåvärt järn, ekvation 15 eller trevärt järn, ekvation 16[105]: 

𝐹𝑒 → 𝐹𝑒2+ + 2𝑒−     (15) 

𝐹𝑒 → 𝐹𝑒3+ + 3𝑒−     (16) 

Järnet hydrolyseras i vattnet och producerar varierande monomera eller polymera 

material beroende på pH samt koncentration av järnjoner: Fe(OH)2+, Fe(OH)2
+, Fe(OH)3 

med mera. I flera studier föreslås det endast är Fe2+ som produceras vid oxidering av anod 

eftersom denna reaktion är termodynamiskt fördelaktig och att Fe2+ sedan oxideras till 

Fe3+ om det finns tillgängligt löst syre [7,103,105,106]. Reaktionen av Fe2+ till Fe3+ sker 

enligt ekvation 17 och beror starkt på pH och mängden löst syre i vattnet. I sura lösningar 

oxideras Fe2+ långsamt. I neutrala eller basiska lösningar bildas tvåvärdjärnhydroxid 

enligt ekvation 18. Detta oxideras snabbt vidare till järn(III)hydroxid enligt ekvation 19 

om det finns tillgång till löst syre. Både Fe(OH)2, så kallad grön rost, och Fe(OH)3 har 

föreslagits vara de optimala järnhydroxidprodukterna för reningsprocessen i olika 

studier[105]. 

Fe2+ + O2 + 2H2O → Fe3+ + 4OH−     (17) 

Fe2+ + 2OH− → Fe(OH)2     (18) 

4Fe(OH)2 + O2 + 2H2O → 4Fe(OH)3    (19) 
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Fe2+ har hög löslighet och är därmed inte effektivt för destabilisering av kolloider. För att 

förbättra destabiliserings egenskaperna försöker man ofta att förbättra möjligheterna till 

oxidation till Fe3+ genom att syresätta det förorenade vattnet[107] eller öka pH till 7,5 

eller högre för att höja tendensen av oxidation från Fe2+ till Fe3+ [108].  

2.8. Konduktivitet 

Konduktivitet mäts hos elektrolyten och är dess elektriska ledningsförmåga. Den 

påverkas av antalet fria joner i vattnet som kan bära elektrisk laddning[109]. Spänningen 

som uppstår när ström tillsätts reduceras med ökad konduktivitet då den ohmiska 

resistansen reduceras, detta förkortar reaktionstider och reducerar energikonsumtion[90]. 

På grund av detta är det fördelaktigt att lösningar som har hög konduktivitet. Det kan 

tillsättas föreningar för att förbättra vattnets konduktivitet, tex NaCl [110] eller 

Na2SO4[111]. Föreningar innehållande kloridjoner har även fördelen att kloridjoner 

fungerar som ett skydd mot fällningar bestående av kalciumkarbonat vid närvaro av 

HCO3
- i hårt vatten. Fällningar av denna typ kan bilda ett isolerande hölje på elektroderna, 

sker detta ökar potentialen som krävs för att driva strömmen mellan elektroderna och det 

resulterar i högre energiförbrukning[33,112].  

2.9. Effekt av pH 

pH påverkar lösligheten och vilka typer av metallhydroxider som bildas samt 

strömeffektivitet och upplösning av offeranod[103]. För aluminiumanoder är 

strömeffektiviteten bättre vid sura och alkaliska förhållanden. 

Elektrokoagulationsprocessen är effektiv över ett relativt stort pH-intervall[32,113,114], 

det går dock inte att avgöra om reningsförmågan generellt sett är bättre vid ett lågt eller 

högt pH då det beror på vilken förorening som ska avlägsnas. Initial pH påverkar inte 

reningsförmågan i någon större grad vid hög konduktivitet[102]. pH förändras ofta vid 

elektrokoagulationsbehandlingen och vid användandet av aluminiumanoder ökar pH för 

ingående sura lösningar. Det minskar efter behandling för ingående basiska lösningar och 

vid neutrala lösningar observeras oftast endast en liten ökning av pH. Ökningen av pH 

beror delvis på vätgasutveckling som sker i katoden. Reduktionen av pH sker delvis via 

produktionen av hydroxidfällningar[7] men även på grund av aluminiumhydroxids 

tidigare nämnda amfoteriska egenskaper enligt ekvation 20[103].  

Al(OH)3 + OH− → Al(OH)4
−    (20) 
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Elektrokoagulationsprocessen kan därför även ses som en pH-neutraliserande effekt 

vilket är fördelaktigt då det ofta inte krävs en ytterligare pH-justering före utsläpp till 

kommunalt reningsverk eller vattendrag[115]. Vid användande av järnanoder sker en pH-

ökning efter elektrokoagulationsprocessen[3]. 

2.10. Effekt av strömtäthet 

Strömtätheten (mA/cm2) påverkar upplösningen av offeranod samt vätgasproduktionen 

vid katoden. Låg strömtäthet leder till låg produktion av vätgasbubblor hos katoden vilket 

innebär sämre flotationsegenskaper och att sedimentation sker i högre grad[116]. Låg 

strömtäthet innebär även att mindre anodmaterial löses upp och därmed bildas det färre 

metalljoner som kan destabilisera partiklar[114]. När strömtätheten ökar så ökar antalet 

bubblor och metallupplösning.  Större antal bubblor innebär att flotation sker i högre grad 

över sedimentation. Bubblor som bildas vid hög strömtäthet blir även mindre i storlek, 

vilket innebär att bubblor har en större ytarea relativt volym vilket främjar interaktion 

mellan bubblor och lösta partiklar[97]. För hög strömstyrka kan dock leda till omvänd 

effekt då laddningen av kolloiderna kan slås om och bli positiva istället vilket leder till 

repulsion mellan partiklar och joner producerade av anoden och därmed reduceras 

koagulationsförmågan[87]. Högre strömstyrka leder även till större nedbrytning av anod 

samt högre energikostnader och avvägningar angående energikonsumtion relativt 

reningsgrad bör göras för att ta fram den mest effektiva strömstyrkan[99]. Hur stor 

strömtäthet som används är beroende på hur elektrokoagulationsprocessen drivs. 

Antingen kan strömmen hållas konstant, alltså att processen drivs under ett 

galvanostatiskt förhållande vilket är det vanligaste sättet att driva processen på. Eller så 

hålls spänningen konstant, dvs processen drivs under ett potentiostatiskt förhållande. I en 

potentiostatiskt process beror därför strömtätheten på konduktiviteten hos lösningen som 

hanteras[7].  

2.11. Passivering och korrosion  

Metaller och legeringar kan producera en skyddande oxidfilm vid reaktion med sin 

omgivning[109]. Oxidfilmer fungerar som ett skyddande hölje vilket ökar 

korrosionsmotsåndet hos metallen/legeringen och bildandet av denna film kallas 

passivering. Passivering bör undvikas i en elektrokoagulationscell, då det sänker anodens 

upplöslighetsförmåga och höjer potentialen mellan anod och katod. Oxidfilmer sänker 

därmed effektiviteten av cellen då en högre spänning uppstår och energiförbrukningen 
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ökar[117]. Många studier föreslår att NaCl bör användas för att bryta ned 

passiveringsskiktet[103,118,119]. Vid tillsatts av NaCl ökar även ledningsförmågan av 

elektrolyten vilket reducerar energibehovet. Uppbyggandet av passiveringslagret kan 

ytterligare minskas genom att användande av offeranoder med grövre ytor istället för 

släta[120]. 

2.12. Flockning 

Som tidigare nämnts är flockning processen att bunta ihop partiklar för att förenkla 

borttagningen av dessa. För att förbättra flockegenskaperna kan olika typer av 

flockningsmedel tillsättas. Dessa delas in i tre huvudgrupper (i) inorganiska 

flockningsmedel som alumniumsulfat eller polyaluminium klorid (PAC); (ii) syntetiska 

organiska polymer som polyakrylamid eller polyethyleneimine derivatives; (iii) 

flockningsmedel av naturlig karaktär som biopolymer eller polymer med mikrobiella 

ursprung. Kemiska och syntetiska organiska polymerer kan dock medföra problem för 

mänsklig hälsa och ekosystem [79]. Polymer bestående av långa kedjor är ett vanligt 

flockningsmedel. Polymerkedjor kopplar ihop sig med partiklar och skapar allt större 

kedjor. När metaller koagulerat kan de polymeriseras vilket ger dem förmågan att skapa 

länkar/broar mellan kolloidala partiklar. För att uppnå en effektiv länk/bro krävs det att 

polymer som tillsätts har hög molmasssa samt långa kedjor. För stor adsorbtion av 

partiklar leder till en sämre kedjeeffekt då det leder till att det finns färre ”fria” delar av 

kedjan som kan kopplas med andra polymer kedjor i lösningen. Detta innebär även att 

partiklar som adsorberats till kedjan bör ha en del eller delar av sin yttre yta fri som kan 

kopplas till en fri plats på en annan polymer kedja. Det finns därför en optimal mängd 

polymer att tillsätta då för stor mängd tillsats leder till att kedjor inte kopplas ihop[121].  

2.13. Reaktionstid 

Längre reaktionstid leder till ökad reningsgrad eftersom mängden offeranod som bryts 

ned och kan reagera med de lösta partiklarna i det förorenade vattnet ökar i takt med att 

reaktionstiden ökar[96]. I det kontinuerliga fallet är det uppehållstiden i reaktorn som 

motsvarar reaktionstiden och avgör mängden offeranod som tillsätts till vattnet. 

Reaktionstiden styrs via volymflödet av det förorenade vatten och volymflödet är därför 

en viktig parameter[122]. För de kontinuerliga processerna leder en ökad flödeshastighet 

även till en förbättrad omblandning inuti reaktorn. Reaktionerna som sker inuti reaktorn 

beror på transporten mellan de reagerande partiklar i lösningen och de partiklarna som 
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bildas vid reaktioner som sker vid elektrodytorna. Masstransport som sker av virvlar 

”eddies” är den viktigaste bidragsgivaren till omblandningen[123]. När ett tillräckligt 

stort flöde går igenom reaktorn kan dessa virvlar bildas. Ett stort flöde leder till en kortare 

uppehållstid för de kontinuerliga reaktorerna vilket innebär att ett för högt flöde kan leda 

till att det inte hinner tillföras tillräckligt med katjoner från offeranoden, eller att de 

involverade partiklarna inte hinner reagera med varandra [29,74,124]. Kostnaden 

påverkas även av flödeshastigheten då lägre flödeshastigheter leder till att strömtillförsel 

måste ske under en längre tid, men även att större mängd offeranod kommer att brytas 

ned enligt Faradays elektrolyslag. Detta resulterar även i att större flockmängder bildas 

och måste hanteras. Det finns även en optimalpunkt då det inte produceras mer flockar av 

den upplösta anoden och maximal potentialen för reningsprocessen är uppnådd. Denna 

punkt så kallad optimum point bör ej överskridas då det leder till ytterligare kostnader på 

grund av upplösning av anod och elektricitetskostnader utan någon förbättring av 

rening[103]. Denna optimala punkt har rapporterats för ett flertal olika vatten och varierar 

beroende på vattnets innehåll. Den är mycket viktig för att uppnå en kostnads- och 

reningseffektiv process[55].  

2.14. Fördelar och Nackdelar 

En nackdel med elektrokoagulation är att det är svårt att avlägsna lösta organiska 

föreningar [61]. Det krävs i många fall en pH ställning innan processen för att uppnå 

optimala resultat. Byte av offeranoder behöver ske med jämna mellanrum vilket kan leda 

till att uppehåll av reningsprocessen. Det finns risker att toxiska halogenerade organiska 

föreningar bildas under processen om det inkommande vattnet har höga klorhalter vilket 

därför bör undvikas. Elkostnaden är avgörande för kostnaden för driften, billig el leder 

till billigare drift medan höga elkostnader kan leda till att elektrokoagulation kan vara en 

dyr reningsmetod[88]. Om konduktiviteten av avloppsvattnet är låg kan tillsatser av 

kemikalier som ökar konduktiviteten krävas för att processen ska fungera. 

Processen är enkel och snabb att genomföra och kan utformas för att klara av stora 

mängder vatten[90]. Flockbildningen är mycket mindre än den av kemisk koagulation 

och sedimenterar enkelt då de främst består av metalloxider/hydroxider. Flockar 

producerade vid elektrokoagulation innehåller även mindre vatten, är stabilare och 

kompaktare än de kemiska och de är därför enklare att avskilja via filtrering. 

Elektrokoagulation klarar av att avlägsna partiklar av mindre storlek än vad kemisk 
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koagulering klarar och vätgasutveckling leder till flotation för enkel avlägsning av flock. 

En av de stora fördelarna med elektrokoagulation som ofta lyfts fram är att det är låg risk 

att kemikalier som kan leda till sekundära föroreningar i det utgående vattnet finns kvar, 

vilket är ett problem med kemiska reningsprocesser. Det finns dock fall då överskott av 

aluminium och järn har lösts upp och blivit kvar i vattnet vilket kan vara problematiskt. 

[1] 

2.15. Utsläppsgränser-Industrier 

Hur mycket och vilka föreningar som får finnas i ett renat vatten beror på vilken typ av 

industri vattnet kommer ifrån, och om det släpps ut direkt till vattenrecipient eller till ett 

kommunalt reningsverk[73]. EU-kommissionen har gett ut BAT-dokument (best 

available technique) innehållande krav på pH och innehåll i avloppsvatten från ett antal 

industrier för tillåtelse av direkta utsläpp till vattenrecipienter. Dessa gränsvärden för 

utsläpp av de specificerade ämnena kan variera beroende på känsligheten hos området 

och kan därmed vara striktare i vissa fall. Utsläpp från mindre industrier kan även gå 

igenom ett kommunalt reningsverk där den mindre industrin är skyldig att rena sitt 

avloppsvatten om detta visar sig leda till att utsläppen från det kommunala reningsverket 

överskrider utsläppsgränser [72,73]. Utspädningar av utsläppt vatten anses inte vara en 

lösning på för höga koncentrationer av föroreningar. Eftersom avloppsvatten kan 

innehålla skadliga föreningar som inte är inskrivna i BAT-dokument krävs även att en 

VA-tjänsteman (vatten och avlopp) gör bedömningar angående vattenutsläpp från en 

industri innan utsläpp kan godkännas. Att ämnen inte står med i BAT-dokument innebär 

inte att dessa får släppas ut. Exempelvis är BOD/COD kvot viktigt att undersöka vid 

utsläpp till kommunala reningsverk och denna står inte med i BAT-dokument. Låg kvot 

innebär låg biologisk nedbrytbarhet vilket innebär att vattnet är svårt att rena via 

biologiska reningsmetoder. Elektrokoagulation kan som tidigare nämnt påverka 

föreningar på ett sådant sätt att de blir lättare att bryta ned och därmed öka BOD/COD 

kvoten. Tekniken är även en pH neutraliserare där pH reduceras för vatten med högt 

inkommande pH och ökar för vatten med lågt inkommande pH.  

3. Metod 

Tester kring organiska molekylers koaguleringsförmåga har utförts i en mindre 

testanordning hos Axolot solutions.  Experimenten har utförts med ett kontinuerligt 
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flöde genom en elektrokemiskreaktor. Föreningar som har studerats delas in i följande 

undergrupper: 

Sockerarter 

• Glukos 

• Laktos 

• Maltos 

• Raffinos 

Alkoholor 

• n-propanol 

• 2-propanol 

Organiska syror 

• Myrsyra 

• Citronsyra 

• Hexansyra 

• Smörsyra 

• Oktansyra 

• Hexadekansyra 

Fettsyror 

• Lecitin 

Övriga 

• Formaldehyd 

• Vanillin 

• Nonylfenol 

• α-pinen 

Specifika värden för utgående pH, flödeshastighet, konduktivitet, uppmätt COD, 

teoretiskt COD samt bilder av respektive vatten innan och efter 

elektrokoagulationsprocess finns i bilagor 1,2 och 3. Föreningarna nämnda ovan 
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tillblandades med en bakgrundslösning bestående av avjoniserat vatten samt 50mM NaCl 

(2,92g/l) för att förbättra konduktiviteten hos lösningen samt ge den en viss förmåga att 

bryta ned eventuellt passiveringskikt. För varje förening förbereddes fyra 0,5 eller 1liters 

flaskor med lösning av olika pH i respektive flaska. De pH som undersöktes var: 4, 6, 7,5 

och 9 med en godtagbar avvikelse på ±0,05, dessa pH kallas in-pH senare i text. pH 

ställdes med lösningar av NaOH samt HCl med varierande molaritet under omrörning 

med magnetomrörare (HI 190M) och mätningar av pH utfördes med pH mätare (HI-

991301). För de organiska syrorna krävdes en NaOH lösning med hög koncentration 

(12M) för att ställa pH. Mätning av konduktiviteten gjordes med samma instrument som 

för pH. Varje förening blandades till en koncentration av 200mg/l provflaskorna. 

Undersökningar utfördes med anod bestående av järn eller aluminium och med en katod 

bestående av rostfritt stål. Elektrodarea för anod och katod var 4,2cm2 och 

elektrodavståndet var 3mm under alla tester. Lösningarna pumpades igenom reaktorn 

med flödeshastigheter mellan 4 till 5 liter/h med hjälp av en peristaltisk pump (VWR PP 

10). Lösningar vid pH 7,5 valdes till 0-prov för respektive förening. 0-provet är ett COD-

mått av obehandlat vatten och är det COD värde som de behandlade vattnet sedan 

jämfördes mot. pH mättes på det utgående vattnet. Mätning av pH efter processen skedde 

under omrörning med samma pH/EC-mätare. Efter pH mätning av utgående vatten 

tillsattes polymer under omrörning för att förbättra flockning och därmed fånga upp 

ytterligare partiklar och förbättra COD-reduktionen. Eventuell bildad flock avlägsnades 

via filtrering genom filtreringspapper och en COD-analys utfördes sedan. Vid mätning av 

COD användes LCK-X14 kyvetter. Kyvettmätningar utfördes enligt nedan: 

(1) Kyvett skakas. 

(2) 2ml av filtrerat lösning tillsätts från varje pH samt 0-prov i varsin kyvett. 

(3) Kyvetter skakas och placeras i uppvärmt (148ºC) värmeblock(Hach Lange LT200) 

under 2 timmar. 

(4) Kyvetter skakas och får svalna. 

(5) När kyvetterna nått 18-20 grader kan de placeras i spektrofotometer(DR 1900) för 

avläsning av COD-halt.   

Reduktionen av COD (%) beräknades sedan via ekvation 21. 
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CODi−CODe

CODi
∗ 100     (21) 

Där CODi är COD för 0-prov och CODe är COD för utgående vatten. Före testerna 

beräknades även ett teoretiskt COD för föreningen för att avgöra vilken typ av kyvett som 

bör användas och för att värdera rimligheten av COD värden producerade från de utförda 

experimenten. De kyvetter som användes för de nämnda föreningarna var LCK-314, 

LCK-114 och LCK-014. LCK-314 kan användas för att mäta inom området 10-150mg 

O2/l, LCK-114 inom området 100-1000mg O2/l och LCK-014 inom området 1000-

10000mg O2/l. 

Före varje test tvättades reaktorn först med en ”tvättlösning” bestående av 1g/l oxalsyra 

och 0,1g/l NaCl först utan ström och sedan med påslagen ström. När spänningen 

stabiliserats kördes NaCl lösning (50mM) med ström påslagen med en styrka av 0,2A, 

vilket motsvarar en strömtäthet på 47,6mA/cm2 tills spänningen återigen stabiliserats. 

Ström samt spänning uppmättes av en programmerbar strömkälla (KIKUSUI 

PWX1500ML). Strömkällan var kopplad till en dator där programmet PWX-Wavy kunde 

spara data för spänning och strömstyrka vid förbestämda intervall. Denna data sparades 

så att effekten vid experimentet sedan kunde beräknas. Efter stabilisering av NaCl-

lösningen utfördes testerna på utvald förening. Mellan körningar av olika pH för en viss 

förening tvättas reaktor med NaCl (50mM) med ström 0,2A tills spänningen stabiliserats. 

Skiftet från NaCl-lösningen till lösning av utvald förening kunde identifieras genom ett 

skifte i spänning då luft fångades upp när slang flyttades från bägare innehållande NaCl 

till provflaska innehållande lösning av förening. För att säkerställa att det utgående vattnet 

från reaktorn endast var det av lösning vars innehållande förening var menad att 

undersöka läts pumpen stå ett par sekunder efter att luften passerat elektroderna. Ett 

triplikat test för ett pH inom varje grupp av föreningar har utfördes för att avgöra 

riktigheten av experimentella data.  

Effekten som krävs för att driva processen kan beräknas enligt ekvation 22: 

P = U ∗ I      (22) 

Där P = utvecklad effekt (W), U = Medelspänning av systemet under drift (V), I = 

Medelströmstyrka under drift (A).  
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Kolestrol och hexadekansyra är icke lösliga i vatten och behövde därför lösas i ett annat 

medium innan tillsats till bakgrundslösningen. 

Hexadekansyra är icke löslig i vatten och behövde därför lösas i någon annan förening 

före tillsatts till bakgrundslösningen. Hexadekansyra är lösligt i etanol, aceton, bensen 

och mycket lösligt i kloroform[125]. Det gjordes därför ett försök där 1g hexadekansyra 

löstes i 5g kloroform. Kloroform är svagt lösligt i vatten, ca 8g/liter. När blandningen av 

kloroform och hexadekansyra tillsattes till bakgrundslösningen fällde dock 

hexadekansyran och ”flarn” bildades i lösningen. Ett ytterligare försök lösa 

hexadekansyran gjorde genom uppvärmning av lösningen med hexadekansyra, kloroform 

och bakgrundslösning till ~45ºC då lösligheten av hexadekansyra ökar med ökad 

temperatur, detta fungerade dock inte.  Möjligheten att lösa hexadekansyran i etanol 

undersöktes också. Lösligheten av hexadekansyra är lägre i etanol än kloroform och minst 

10ml etanol krävs för att lösa 200mg av hexadekansyr. Det motsvarar 7,89g etanol per 

200mg hexadekansyra. En teoretisk beräkning av COD för denna blandning gjordes för 

att undersöka COD kvoten mellan hexadekansyran och etanol. Antal mol tillsatta av 

respektive ämne kan beräknas enligt ekvation 23:  

n =
m

M
       (23) 

Där n är antalet mol, m är tillsatt massa (g) och M molmassa (g/mol). 200mg tillsatt 

hexadekansyra motsvarar 0,00078 mol. Den teoretiska COD:n för 

hexadekansyra(C16H32O2) beräknades enligt ekvation 13 och blir 736g/mol vilket innebär 

ett teoretiskt COD värde på 574mg/l. Tillsatsen av skulle 7,89g etanol(C2H5OH) motsvara 

0,171mol. Den teoretiska COD:n för etanol beräknas till 96g/mol vilket innebär att 

tillsatsen av 7,89g etanol har ett teoretiskt COD värde av 16441mg/liter. Andelen COD 

som utgörs av hexadekansyran blir endast 3,37% enligt beräkningar och att avgöra om en 

reduktion sker eller om en reduktion av COD sker eller ej. Försök med etanol utfördes 

därför inte. 

Även kolestrolen försöktes att göras vattenlösligt via blandning med kloroform. Ett försök 

att först lösa 1g kolestrol 7,05g i kloroform gjordes men detta kunde ej lösas i 

bakgrundslösningen då kolestrol fällde ut när kloroformblandningen tillsattes. Försök att 
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värma denna blandning till ~50grader visade minimal förbättring av löslighet. Tester 

kunde därför endast utföras på lecitin. 

Oktansyra är inte lättlösligt i vatten och när detta tillsattes till bakgrundslösningen kunde 

droppar av oktansyra urskiljas vid ytan. För att öka lösligheten värmdes oktanlösningen 

upp via värmeplatta (MSH-20D) med en temperatur av 90ºC tills oktansyran var 

fullständigt löst. 

Slutligen utfördes även ett experiment på ett industriellt vatten kommande från en 

barkavvattningsprocess. Vattnet bestod framförallt av gran (75–80%) men även innehöll 

även bark från tall. Utöver COD och pH-mätningar vid olika strömstyrkor och in-pH 

undersöktes även sulfat (SO4
-) halterna före och efter processen för barkvattnet. 

Sulfatmätning utfördes med sulfat kyvetter LCK 353 vilka kan mäta sulfathalter i 

området: 150-900mg SO4
-2/l. Elektrokoagulation har visat sig effektiv för reduktion av 

sulfater för ett antal olika avloppsvatten [126], speciellt vid användandet av aluminium 

och järnanoder. Sulfat kan skapa korrosionsskador i ledningar och utsläpp av dessa bör 

därför begränsas[73].  

Barkvattnet silades genom en vanlig ”kökssil” för att avlägsna de största partiklarna. Det 

silade obehandlade vattnet användes som 0-prov. Barkvattnet hade ett initialt pH av 4,08 

och konduktivitet av 1,27mS. Barkvattnet ställdes till pH 4, 6, 7,5 och 9 i separata 1liters 

provflaskor med hjälp av HCl samt NaOH av varierande molaritet. Experimenten utfördes 

vid strömtätheten 47,6mA/cm2 och vid strömtätheten 143mA/cm2 vilket var strömstyrkan 

där grön rost producerades vid användande av järnanod. Samma strömstyrkor användes 

vid tester med aluminiumanod. 

För experimentet på lignin och xylan förberedes två 1liters provflaskor, en innehållande 

xylan med en koncentration av 0,25g/l och den andra innehållandes lignin 2,0g/l. För att 

lösa ligninet i vattnet krävdes det först att pH höjdes för att öka lösligheten. Lignin kunde 

fullständigt lösas vid pH 10,5. pH ställdes via tillsats av NaOH-lösning och sänktes 

därefter till önskvärt pH med HCl-lösning. Konduktiviteten och pH ställdes till 

ungefärliga värden av det industriella vattnet för att efterlikna detta, se tabell 4.  

Tabell 4. Konduktivitet samt in-pH för barkvatten, lignin och xylem. 

Ämne In-pH Konduktivitet(mS/cm) 
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Barkvatten 4,08 5,56 

Lignin 4,09 5,55 

Xylan 4,08 5,55 

 

Tester för dessa ämnen utfördes vid strömstyrkan 143 mA/cm2 för att efterlikna de tester 

som gav bäst resultat på barkvattnet. Triplikat tester av COD utfördes för både vattnet 

innehållande lignin och xylan, även sulfathalten undersöktes på ligninvattnet. 

Sedimentering av ligninvattnet observerades då det fick stå och därför ställdes provflaska 

innehållande ligninvatten på en magnetomrörare för att förhindra en skev mätning av 

processen. 

4. Resultat av Utförda experiment: 

För specifika värden av COD, in-pH och ut-pH se bilaga 1. För bilder för respektive 

förening efter process se bilaga 2. Ett teoretiskt COD för respektive föreningar har även 

beräknats för att undersöka om experimentellt COD var korrekt. Teoretiskt COD för 

respektive föreningar finns i tabeller i bilaga 1. 

4.1. Sockerarter 

Järnanod: 

Sockerarter visade ingen reduktion av COD-innehåll efter elektrokoagulationsprocess. 

De bildade järnjonerna kunde ej destabilisera de lösta sockerarterna. Utgående vatten 

hade en ljusorange färg och ett antal mycket små FeOH3 flockar kunde urskiljas direkt 

efter behandlingen. Försök vid pH 4 hade minst antal av dessa större flockar för samtliga 

sockerarter medan resterande pH bildade ungefär samma mängd. Eftersom pH-mätningen 

skedde under omrörning förbättrades förutsättningarna för flockning och efter pH-

mätning kunde fler flockar urskiljas i vattnet se figur 8.  
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Figur 8. Glukoslösning vid in-pH 4 efter elektrokoagulation med järnanod och omrörning 

Efter pH-mätningen tillsattes polymer för att adsorbera lösta partiklar. Tillsatsen av 

polymer förbättrade flockproduktionen och flockarna buntades ihop och sedimenterade 

snabbt se figur 9. 
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Figur 9. Glukoslösning efter elektrokoagulation process  med järnanod och tillsats av polymer 

Utgående pH hade ett högre värde än det ingående för in-pH 4,6 och 7,5. För tester vid 

in-pH 9 uppmättes varierade ut-pH mellan högre och lägre men med en liten avvikelse 

från pH 9. För ämnena laktos och maltos fick provflaskorna i vilka lösningarna var 

blandade stå ett par dagar innan tester utfördes. Tester med olika strömstyrkor för 

sockerarter har inte gjorts eftersom COD ej kunde reduceras. Strömstyrkan avgör hur 

mycket av COD som kan reduceras, förutsatt att det kan reduceras, inte om det går att 

reducera eller ej.  

Aluminiumanod: 
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Sockerarter visade ingen reduktion av COD-innehåll efter elektrokoagulationsprocess 

med aluminiumanod. De bildade aluminiumjonerna kunde ej destabilisera de lösta 

sockerarterna och produktionen av aluminiumhydroxid, AlOH3, som bildades kunde ej 

fånga upp sockerarterna. Under processen observerades en större vätgasutveckling vid 

katoden än då järn användes. Bubblor fanns i det utgåendevatten vilket gav det 

utgåendevattnet ett grumligt utseende direkt efter processen. Dessa bubblor löstes dock 

upp snabbt och det behandlade vattnet klarnade. Den producerade flocken i det utgående 

vattnet var vit och fluffig och majoriteten av flocken samlades vid ytan se figur 10.  

 

Figur 10. Maltoslösning direkt efter elektrokoagulationsprocess med aluminiumanod 

Vid tillsats av polymer slogs de små fluffiga partiklarna ihop till större mer kompakta 

flockar samlade vid ytan. Ett högre start-pH ledde till mer flock i det utgående vattnet. 

Utgående pH ökade för in-pH 4,6 samt 7,5 och sänktes för pH 9 för samtliga sockerarter. 

Detta beror antagligen på AlOH3 amorfa egenskaper och att den fungerade som syra vid 

vatten med ingående pH 9 och därmed sänkte pH vid process. Exakta värden av pH, 
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effekt, COD reduktion kan avläsas ur bilaga 1 Triplikat test utfördes på raffinos vid pH 

7,5 och resulterade i en variationskoefficient på 2,28%. 

4.2. Alkoholer 

Järnanod: 

 För både 1-propanol och 2-propanol ökade mängden flock som producerades vid ökat 

pH, mest flock kunde urskiljas vid pH 9 och minst vid pH 4. Flocken vid högre pH var 

även mer kompakt än den för de lägre pH. Samtliga utgående vatten hade endast 

sedimenterade flockar efter tillsats och inblandning av polymer. Dock kunde små 

partiklar ses vid ytan av det utgående vattnet innan denna blandning. Vattnet förblev litet 

orangefärgat för ett par av testerna vilket tyder på att det finns FeOH3 suspenderat i det 

utgående vattnet även efter tillsatts av polymer. För lösningar med in-pH: 4,6 och 7,5 var 

det utgående pH värdet högre. Vid in-pH 9 ökade det utgående pH för 2-propanol medan 

det minskade för 1-propanol. Ingen COD-reduktion skedde för någon av lösningarna.  

Aluminiumanod:  

Mängden flock ökade med ökat pH. Störst mängd flock bildades vid in-pH 9 och minst 

vid in-pH 4 för både 1-propanol och 2-propanol. pH ökade för in-pH 4,6 och 7,5 medan 

det sänktes något för in-pH 9. pH i det utgående vattnet var relativt lika mellan testerna 

oavsett ingående pH. Det lägsta pH som mättes upp för aluminiumanoden var 8,11 och 

det högsta 8,74. Ingen reduktion av COD skedde för någon av föreningarna vid 

användandet av aluminiumanod. Triplikat test utfördes på 2-propanol vid pH 4 och 

resulterade i en variationskoefficient på 1,51%. 

4.3. Organiska syror 

Järnanod:  

Vid undersökning av lösningen av citronsyra producerades det inte någon flock för något 

av de undersökta pH. Det utgående vattnet hade en orange/grön färg för pH 4 och en klar 

orange färg för resterande pH vilket innebär upplösning av järnanoden har skett.  Den 

grönaktiga färgen kan bero på att FeOH2, så kallad grön rost, har bildats och att denna 



 

41 

 

inte omvandlats till FeOH3. 

 

Figur 11. Citronsyra in-pH 4 efter elektrokoagulationsprocess med järnanod samt tillsats av 

polymer.  

Den orangea färgen vid pH 6,7,5 och 9 tyder på att FeOH3 har bildats men förblev löst i 

det utgående vattnet. Järnhydroxiden kunde ej bilda flockar vid tillsats av polymer. I de 

fall då flock producerades ökade mängden flock vid ökat pH och störst mängd 

producerades vid pH 9. Skillnaden mellan mängden flock för pH 6, 7,5, 9 var dock liten. 

Vid omblandning av de vatten där flock producerades kunde en tydlig hopbuntning ske 
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av endast omrörning, exempelfigur 12.

 

Figur 12. Oktansyra vid in-pH 6 efter elektrokoagulation med järnanod 

  De övriga organiska syrorna reagerade väldigt lika på elektrokoagulationsprocessen: För 

in-pH 4 skedde en relativt liten ökning av utgående-pH på grund av syrornas buffrande 

förmåga, för pH 4 bildades även minst mängd flock. pH i utgående vatten höjdes för pH 

4,6 och 7,5 medan det höjdes eller sänktes litet för in-pH 9. Ingen reduktion av COD 

skedde för någon av de organiska syrorna.  

Aluminiumanod: 

Det bildades en liten flock för lösningen av myrsyra och näst intill ingen för citronsyra 

för alla undersökta pH. Tester av hexansyra, oktansyra och smörsyra gjordes vid ett senare 

tillfälle med en ny aluminiumanod vilket innebär att processen inte kan ha varit förhindrad 

av ett passivskikt. Vid dessa processer bildades mycket större flockar än för myrsyra och 

citronsyra vid pH 6, 7,5 och 9. Ingen större skillnad mellan hur mycket flock som bildades 

för dessa pH visades. För in-pH 4 producerades flock endast för oktansyra. Anledningen 

till att mindre flock bildades kan vara att start pH är lågt vilket försämrar produktionen 

av AlOH3. Det observerades stora mängder bubblor i slang ut från reaktorn och vattnet 

som gick ut ur reaktorn innehöll även det många små bubblor och det såg disigt ut. pH-

ökningen vid in-pH 4 var mycket låg även vid användandet av aluminiumanoder på grund 

av de buffrande egenskaperna hos syrorna. Ingen COD-reduktion skedde för de organiska 
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syrorna vid användandet av aluminiumanod. Triplikat utfördes på oktansyra vid pH 7,5 

och resulterade i en variationskoefficient på 0,98% 

4.4. Fettsyror 

Järnanod: 

 pH på utgående vatten ökade för samtliga in-pH. Det bildades en relativt stor mängd 

flock. Testerna på järnanod gjordes med en annan blandning av lecitin än den som använts 

för aluminiumanoden. Denna blandning hade ett något högre COD värde i 0-provet. COD 

reduktionen vid användandet av järnanod var något lägre än den reduktion som skedde 

för aluminiumanoden. Den största reduktionen för järnanoden skedde vid pH 4 och var 

64,6%. Flock som producerades av lecitin var ljusare och matt i färg till skillnad från de 

klara orangea flockar som producerats i de fall då elektrokoagulationsprocessen inte haft 

någon effekt. Mindre flockar för in-pH 4 och 7,5 samlades även vid ytan direkt efter 

processen, dessa sedimenterade dock efter tillsatsen av polymer figur 13 visar lecitin med 

in pH 7,5 direkt efter processen.

 

Figur 13. Lecitin pH 7,5. Direkt efter elektrokoagulationsprocess med järnanod 
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Aluminiumanod:  Det var en relativt stor flockproduktion för alla pH. Den producerade 

flocken var även lite matt till utseendet. In-pH 4 resulterade i minsta mängd flock, men 

skillnaden av flockproduktion var inte stor mellan de olika försöken. Utgående pH ökade 

för in-pH 4,6,7,5 och sänktes litet för pH 9. En stor COD-reduktion skedde under 

processen, utgående COD var mellan 75,7–80,3% lägre än det ingående. Störst reduktion 

skedde för in-pH 6. Eftersom en reduktion skedde vid processen utfördes även försök vid 

strömtätheterna: 23,8, 47,6, 71,4, 95,2, 119 mA/cm2. Dessa tester utfördes på en ny 

blandning av lecitin. I den nya blandningen skedde den största reduktionen 85,5% vid den 

högsta strömtätheten och den lägsta reduktionen 79,2% vid den lägsta strömtätheten. 

Triplikat utfördes på lecitin vid pH 7,5 och resulterade i en variationskoefficient på 3,72% 

 

 

Figur 14. Lecitin efter elektrokoagulation process med aluminiumanod vid in-pH 9 

Förändring av pH och COD-reduktion för respektive lecitinlösning kan ses i figur 15 och 

16 nedan. 
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Figur 15. Resultat av elektrokoagulationsprocess på lecitin vid användandet av järnanod vid 

strömtätheten 47,6mA/cm2. 

 

 

Figur 16. Resultat av elektrokoagulationsprocess på lecitin vid användandet av aluminiumanod vid 

strömtätheten 47,6mA/cm2. 
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4.5. Övriga 

Eftersom både nonylfenol och α-pinen är olösliga i vatten så löstes dessa först i 2-

propanol. 2-propanol var en av de alkoholer som undersöktes och det visade inga 

förändringar av COD under elektrokoagulationsprocessen och därmed kan det fastställas 

att förändringar av COD för dessa tester endast kommer från reduktion nonylfenol eller 

α-pinen. Genom att väga tillsatsen av respektive ämne och 2-propanol och beräkna den 

teoretiska COD-mängden för dessa så kan en kvot av hur mycket COD respektive 

förening tillför beräknas. Andelen COD av 2-propanol kan beräknas och dras bort från 

det totala COD-värdet och reduktionen av nonylfenol samt α-pinen kan sedan beräknas. 

Lösningen innehållande formaldehyd producerades av formalin vilket är formaldehyd 

löst i vatten. Formalin innehåller formaldehyd (37% viktmässigt), metanol (10–15% 

viktmässigt) och resterande mängd vatten. Eftersom metanol är ett organiskt ämne 

kommer även detta påverka COD resultatet. Presenterade data av COD för formaldehyd 

i bilaga 1 är i form av formaldehyd och metanol då det ej går att avgöra andelen metanol 

som kan vara mellan 10–15%. Mängden COD reducerades inte av processen vid 

användande av järn- eller aluminiumanod. 

Järnanod:  En ökning av utgående pH skedde för alla ämnen efter processen vid in-pH 

4,6 och 7,5. Vid in-pH 9 ökade pH endast för nonylfenol medan det sjönk i de andra 

fallen.  Lösningarna agerade mycket likt varandra, direkt efter processen kunde partiklar 

urskiljas vid ytan och dessa föll mot botten allteftersom. Mängden partiklar efter process 
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var ungefär samma för in-pH 6, 7,5 och 9 färre partiklar observerades vid in-pH 4.

 

Figur 17.α-pinen direkt efter elektrokoagulation process, vänstra bägare har stått en längre tid. 

Det bildades tydlig flock som sedimenterade för alla föreningar vid alla undersökta in-pH 

efter tillsats av polymer.  

Aluminiumanod:  Det var en liten flockproduktion för nonylfenol och α-pinen. För 

vanillin bildades mycket liten flock för pH 4 och 6, pH 7,5 och 9 och det observerades 

gråa flarn i det utgående vattnet. Utgående vatten för formaldehyd, α-pinen och 

nonylfenol låg kring pH 8 ±0,5 oavsett in-pH. För Vanillin ökade pH lite för in-pH 4,6 

och 7,5 och sjönk vid in-pH 9. En liten reduktion av COD, ca 15%, skedde vid initial pH 

4, resterande tester var opåverkade av processen. Triplikat utfördes på vanillin vid pH 4 

och resulterade i en variationskoefficient på 0,98%. 

Värden av COD-reduktion samt in-pH och ut-pH för nonylfenol och α-pinen finns i 

figurer nedan. 
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Figur 18. Resultat av elektrokoagulationsprocess på nonylfenol vid användandet av järnanod vid 

strömtätheten 47,6mA/cm2. 

 

Figur 19. Resultat av elektrokoagulationsprocess på nonylfenol vid användandet av 

aluminiumanod vid strömtätheten 47,6mA/cm2. 
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Figur 20 Resultat av elektrokoagulationsprocess på α-pinen vid användandet av järnanod vid 

strömtätheten 47,6mA/cm2. 

 

 

Figur 21. Resultat av elektrokoagulationsprocess på α-pinen vid användandet av aluminiumanod 

vid strömtätheten 47,6mA/cm2. 
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4.6. Barkvatten 

Möjligheterna att rena ett industriellt vatten kommande från en barkavvattningsprocess 

undersöktes. Det obehandlade vattnet hade ett COD-värde av 44090mg O2/L och 

sulfathalt (SO4
-) av 1361,5mg SO4

-/L.  

Vid pH-ställningen skedde ett färgskifte från en ljusbrun färg till en mörkbrun färg för 

pH 6, 7,5 samt 9 se fig 22 

 

Figur 22. Provflaskor innehållande barkvatten vid pH 4, 6, 7,5 och 9. 

Konduktiviteten för pH 4 och pH 6 var mycket låga 1,27mS, 3,08mS vilket ledde till höga 

spänningar under elektrokoagulationsprocessen. Konduktiviteten höjdes därför genom en 

tillsatts av NaCl för att förbättra förhållanden för elektrokoagulation. Det utfördes ej tester 

av COD, sulfat och pH på de experiment som utfördes på vatten med låg konduktivitet.  

 

Järnanod 
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Under elektrokoagulationsprocessen skedde ett färgskifte av barkvatten med in-pH 6, 

7,5 och 9 från mörkbrunt till svart se figur 23. Ingen flock bildades för dessa vatten. 

 

Figur 23. Barkvaten in-pH 7,5 efter elektrokoagulationsprocess med järnanod 

För in-pH 4 observerades en liten flock som sedimenterade efter processen. Detta vatten 

var även ljusare än de andra. 

 

Figur 24. Barkvatten in-pH 4,08 eftter elektrokoagulation process med järnanod. 

Eftersom inget hände visuellt sett för vatten med in-pH 6, 7,5 samt 9 så undersöktes COD-

reduktionen och sulfatreduktionen endast för in-pH 7,5. Sulfathalten var över mätområdet 
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och späddes därför med destillerat vatten 1:5, samma sak gällde för COD värden som var 

över 014-LCK’s mätområde på 1000-10000mg O2/l. Barkvattet späddes 1:10 med 

destillerat vatten för att kunna undersökas med LCK 014. Reduktionen av COD var bättre 

för vatten med högre inkommande pH, medan reduktionen av sulfat var bättre för ett lågt 

in-pH. Reduktionen av COD och sulfat för in-pH 4 var 9% och 25,5% medan COD och 

sulfatreduktionen för in-pH 7,5 var 13,8% och 17,6%.  

Grön rost bildades vid strömdensiteten 142,9mA/cm2 vid testkörning med NaCl-lösning.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det behandlade vattnet vid strömdensiteten 142,9mA/cm2 hade ett högre utgående pH än 

den vid 47,6mA/cm2. Det vatten som behandlades med den högre strömstyrkan blev 

mörkare i färg och det producerades mer skum under processen. En jämförelse mellan de 

olika strömstyrkorna finns i figur 26. 

Figur 25. Grön rost bildat under NaCl körning vid strömtäthet 

142.9mA/cm2 med järnanod 
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Figur 26. Barkvatten vid in-pH 4,08 efter 

elektrokoagulation med järnanod. Vänster: 

strömstyrka 0,2A, Höger: strömstyrka 0,6A 

 

Vid den högre strömstyrkan ökade COD-reduktionen till 21,4% och sulfatreduktionen till 

74,7%. Ett triplikat test utfördes vid strömstyrkan och resulterade i en 

variationskoefficient på 7%. COD- och sulfatreduktion utfördes även på ett filtrerat 0-

prov och vattnet behandlat vid hög strömstyrka. 0-provet visade en COD reduktion på 

27,4% och SO4
-2 på 42,7% och det behandlade vattnet visade en COD reduktion på 35,5% 

och SO4
- reduktion på 77,2%. Färgskillnaden mellan det obehandlade och det behandlade 

vattnet blir mycket tydlig efter filtration se figur 27. 
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Figur 27.Vänster: filtrerat 0-prov. Höger: Filtrerat elektrokoagulations behandlat vatten vid I=0,6A 
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Figur 28. Barkvatten undergående process med aluminiumanod 

Aluminiumanod 

Det utfördes ett antal olika tester med aluminiumanoden. Vid in-pH 4,08 utfördes tester 

av COD och sulfat vid strömtätheten 47,6mA/cm2 och 142,9mA/cm2. Sulfatreduktionen 

ökade med ökad strömstyrka för aluminiumanoden från 35% till 58% vid in-pH 4. COD 

reduktionen minskade dock då strömstyrkan ökade från 20% till 13,3%. Vid in-pH 7,46 

utfördes ett test med strömtätheten 142,9mA/cm2. Vid detta test av bildades fällning inom 

reaktorn som täppte till utflödet. Endast lite vatten gick igenom reaktorn. Undersökning 

av detta visade en reduktion av COD på 10% och oförändrad halt av sulfat. Figur 29 visar 

aluminiumanoden efter tester av barkvatten. Ett svart ”klägg” har fäst sig på anoden vilket 

har förhindrat elektrokoagulationsmekanismerna från att verka. 
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Figur 29. Aluminiumanod efter elektrokoagulations process. 

Vid ett senare tillfälle utfördes ytterligare tester på variationer av barkvatten vid in-pH 6, 

6,5, och 8,2. Detta vatten inhämtades från samma vattentank som för de tidigare utförda 

testerna men ett nytt 0-prov togs fram. Vid in-pH 6,5 testades vatten vid strömtätheten 

95,2, 119 och 143 mA/cm2. För pH 6 och 8,2 utfördes endast tester vid 143 mA/cm2. 

COD-reduktionen var som störst vid in-pH 8,2 13,3% och sulfatreduktionen 41,1% var 

störst vid in-pH 6,5 vid strömtätheten 95,2mA/cm2. 

4.7. Lignin och xylan 

 

Järnanod 

En tydlig förändring av vattnet innehållande lignin observerades efter elektrokoagulation. 

Mindre flockar kunde tydligt urskiljas i vattnet direkt efter processen se figur 30. 
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Figur 30. Ligninvatten efter elektrokoagulation med järnanod. 

Vid tillsats av polymer förbättrades flockningen ytterligare. Flocken sedimenterade och 

det bildades en klar fas ovanför det sedimenterade ligninet med en liten mängd skum kvar 

på ytan från elektrokoagulationsprocessen. En jämförelse mellan 0-provet och behandlat 

ligninvatten kan ses i figur 31. 

 

Figur 31. Vänster är bägare innehållande 0-prov av lignin och höger är behandlat ligninvatten 
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Sulfathalten av lignin sänktes med >97% och COD halten med 98% för ligninvattnet och 

det utgående vattnet ökade i pH. Triplikat tester av lignin visade en variationskoefficient 

för COD på 8,2%. COD i xylanlösningen påverkades inte av 

elektrokoagulationsprocessen men en pH-ökning skedde. Triplikat test av xylan visade 

en variationskoefficient på 2,6%. 

Aluminiumanod 

Tester med aluminiumanod utfördes vid strömstyrkan 95,2mA/cm2. Flock bildades direkt 

efter elektrokoagulationsprocessen och samlades vid ytan. Det utgående vattnet var även 

ljusare i färg än det vid användandet av järnanod. Ett tjockt skum producerades under 

processen se figur 33 och det skedde en tydlig vätgasutveckling vid anoden. 

 

Figur 32 Ligninvatten direkt efter elektrokoagulation med aluminiumanod 



 

59 

 

 

Figur 33 Ligninvatten direkt efter elektrokoagulation med aluminiumanod. 

Vid tillsats av polymer under omrörning buntas bildade flockar ihop och en stabil flock 

producerades vid ytan se figur 34. Denna flock sedimenterade allteftersom.

 

Figur 34 Ligninvatten behandlat med aluminiumanod efter tillsats av polymer. 
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5. Diskussion 

De organiska syrorna är alla karboxylsyror och påverkades inte av 

elektrokoagulationsprocessen vilket stämmer överens med vad som har föreslagits i 

tidigare studier[56,57]. Anledningen till att ingen flock producerades för flera av de 

organiska syrorna skulle kunna vara att dessa reagerat med metalljonerna istället för 

hydroxiderna och därmed hindrat metallhydroxider från att bildas. Studier har nämnt att 

citronsyra och liknande syror kommer att reagera med Fe(II) och skapa olösliga 

föreningar men även Fe(III) där lösliga föreningar skapas under elektrokoagulation. Det 

verkar som att endast de vattenlösliga föreningarna har skapats i detta fall och att det 

därför inte bildats någon flock för ett antal av de undersökta organiska syrorna[35].  

En anledning till den låga flockproduktionen för de organiska syrorna skulle kunna ha 

varit att det byggts upp ett passiveringsskikt under tester utförda på sockerarter och 

alkoholer, däremot ökar pH mycket vilket tyder på att det har brutits ned offeranod så 

detta var troligen inte fallet. 

De sockerarter som undersökts i denna rapport är mycket lösliga i vatten, de har ingen 

ytladdning och kan därför ej koagulera med katjoner som produceras från anoden. 

Molekylerna är även små vilket innebär att det kan vara så att de inte kan fångas in av de 

polymkedjor som tillsätts då de är små nog att ta sig igenom porer av polymkedjorna. 

Detta kan vara anledningen till att ingen reduktion av COD skett för denna grupp. 

Flaskorna innehållande lösning av laktos och maltos som undersöktes med järnanod hade 

stått förberedda ett par dagar innan experiment utfördes. Det kan avläsas ur bilaga 1 att 

ut-pH för dessa skiljer sig från de resterande sockerarterna och att ut-pH var kring 6 för 

alla lösningar. Anledningen till detta är antagligen att kolsyra har bildats i lösningarna, 

vilket har påverkat in-pH. Vid undersökning av dessa lösningar kunde en sänkning av pH 

för in-pH 6, 7,5 och 9 avläsas medan in-pH 4 var oförändrad. Eftersom ingen reduktion 

skett hos någon av de andra sockerarterna eller hos laktos och maltos vid de inkorrekta 

pH antas det att ingen reduktion sker vid de pH som var egentligen var menade att 

undersökas. 

Syrgasutveckling observerades vid katod under elektrokoagulationsprocessen. Mängden 

syrgas som producerades ökade vid ökad strömstyrka och det observerades en större 

syrgasutveckling vid användandet av aluminiumanod än järnanod. Det utgående vattnet 
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såg i många fall grumligt ut då det fanns små bubblor i vattnet. Dessa bubblor löstes dock 

upp allteftersom. I de flesta fall höll sig flocken som producerades vid ytan när 

aluminiumanod användes. Flocken sig kvar vid ytan även efter omblandning och tillsats 

av polymer. Endast små mängder av flock observerades vid ytan vid användandet av 

järnanod och dessa sedimenterade i de flesta fall efter tillsatts av polymer. Det var endast 

för vattnet innehållande lecitin som det producerades en relativt stor flock vid ytan när 

järnanod användandes och det skedde endast vid in-pH 4 och 7,5 Anledningen till att 

järnflockarna inte hålls kvar vid ytan kan vara att de har en för hög densitet och därmed 

sedimenterar. Det kan även bero på att en mindre syrgasutveckling har skett vid 

användandet av järnanod och att det inte finns tillräckligt med gas för att hålla flocken 

flytandes. Inga direkta mått har dock gjorts på mängden syrgas och vätgas som utvecklats 

vid respektive system, detta är endast baserat på observationer från experimenten. 

Användandet av aluminiumanod verkar baserat på dessa experiment vara att föredra om 

man vill uppnå flotation utan att tillföra ett externt luftflöde. 

Barkvattnet som undersöktes med aluminiumanod var inhämtat vid två olika tillfällen. 

Det första vattnet som hämtades in hade ett COD värde på 44 090 mg O2/l medan det som 

hämtades in senare endast hade 39 730mg O2/l. Barkvattnet hämtades in från en större 

vattentank via en dunk och eftersom barkvattnet inte var en homogen blandning varierar 

sammansättningen av de två olika vatten som inhämtats. Från dunken fylldes sedan ett 

antal provflaskor vilket kan leda till ytterligare varians av innehåll mellan provflaskorna.  

Varianen mellan provflaskornas innehåll kan ha påverkat de slutliga COD-värdena. Det 

observerades större reduktion av COD och sulfat för det vatten som hämtades in först vid 

testerna med aluminiumanod.  Skillnaden i sammansättning och innehåll av organiskt 

material skulle även kunna vara anledningen till att reaktorn sattes igen vid körning av 

det första vattnet vid strömdensiteten 143mA/cm2 men inte när det senare inhämtade 

vattnet undersöktes vid denna strömstyrka. Förorenat vatten med höga COD-halter, som 

exempelvis barkvattnet, kan vara problematiska att rena via elektrokoagulation. Det krävs 

att tillräckligt mycket av offeranod löses upp så att reningsmekanismerna kan verka 

[7,103]. Det är troligen inte mängden joner som producerats från offeranoden som är den 

begränsade faktorn till att reduktionen av COD är liten. Strömstyrkan som används i detta 

experiment har varit hög vilket innebär att en stor mängd av offeranoden löses upp. Det 

bör därför ha funnits tillräckligt med metalljoner i vattnet för att destabilisera de lösta 
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partiklarna till en större grad. Det har rapporterats att spänningen ökar vid ökade halter 

av COD[7,90] i vatten vilket även var fallet i detta experiment. Vid en jämförelse av 

lecitin, lignin, xylan och barkvatten var det en liten skillnad i spänning mellan lignin, 

lecitin och xylan. Vattnet med lecitin hade något högre konduktivitet än de av lignin och 

xylan vilket förmodligen är anledningen till att spänningen var något lägre för denna. 

Lignin hade en högre COD-halt på 5005 mg O2/l men trots detta ingen större skillnad i 

spänning som uppstod under processen relativt lecitin och xylan. Vid tester på barkvattnet 

som hade en COD-halt på 39 730 mg O2/l uppstod däremot en mycket högre spänning. 

Anledningen skulle kunna vara att materialet i vattnet skapar ett hölje på anodytan, vilket 

höjer spänningen som krävs för att driva igenom strömmen. 

Det har rapporterats att elektrokoagulation med aluminiumanod fungerar bäst vid neutralt 

pH eftersom Al(OH)3 främst produceras då[30,103]. Detta har dock inte varit fallet i 

granskade vattnen i denna undersökning där det mest effektiva in-pH har varierat mellan 

de flesta undersökta föreningarna. 

6. Slutsatser 

Elektrokoagulation är en snabb reningsprocess och kan vara mycket effektiv. Processen 

visade mycket hög reduktion av COD för lecitin och även för reduktion av COD samt 

sulfat av lignin. Reningsprocessen hade däremot ingen påverkan på lösningar av 

organiska syror, alkoholer, sockerarter. Även ämnena formaldehyd och xylan påverkades 

ej av processen. En liten reduktion av COD skedde för α-pinen, nonylfenol och 

barkvatten. En liten reduktion skedde även för vanillin vid användandet av 

aluminiumanod dock endast vid initial pH 4. Reningsgraden beror på strömstyrkan samt 

initial pH av lösningen och även vilken typ av anod som används. Det går inte att dra 

några generella slutsatser kring vilket pH som processen bör ske vid eller vilken anod 

som är mest effektiv. Varierande pH och olika typer av anod har visat sig mest effektiv 

för olika föreningar. Behandlat vattnet hade ett högre pH när ingående pH var 4, 6, 7,5 

och växlade mellan högre och lägre vid pH 9 vid användandet av järnanod. Vid 

behandlingar med aluminiumanod ökade det utgående pH vid in pH 4, 6 och 7,5 men 

sänktes för in-pH 9. Flotation av flock var främst förekommande vid användandet av 

aluminiumanod medan flockar av järn sedimenterar. 
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Bilaga 1 - Tabeller 

Ett positivt värde av COD-reduktion innebär att reduktion har skett. Ett negativt värde 

av COD-reduktion innebär att en ökning av COD har uppmätts efter processen. 

Sockerarter 

Järnanod: 

Glukos. Teoretiskt COD: 213mg O2/l. 0-prov COD: 254 mg O2/l. Flödeshastighet: 4,61 l/h. 

Test In-

pH 

Ut-

pH 

COD  

(mg 

O2/l) 

COD 

reduktion 

(%) 

Konduktivitet(mS/cm) Spänning(V) Effekt(W) 

A 3.96 6.77 266 -4.72 7.6 4.93 1.01 

B 6 7.61 244 3.94 7.4 5.00 1.02 

C 7.45 8.62 312 -22.8 9.16 5.02 1.02 

D 8.99 8.75 230 9.45 7.96 4.98 10.2 

Laktos. Teoretiskt COD:224 mg O2/l. 0-prov COD: 254mg O2/l. Flödeshastighet: 4,32 l/h.  

A 3.96 6.05 262 -3.15 9.74 5.58 1.12 

B 6.01 6.18 260 -2.36 7.75 5.32 1.06 

C 7.52 6.23 261 -2.76 7.1 5.05 1.01 

D 8.96 6.25 266 -4.72 7.01 5.15 1.03 

Maltos. Teoretikt COD: 224 mg O2/l. 0-prov COD: 254mg O2/l. Flödeshastighet: 4.32 l/h 

A 4.04 6.83 296 1.00 7.09 5.39 1.09 

B 6.05 6.7 298 0.334 6.18 5.30 1.08 

C 7.49 6.68 284 5.02 5.75 5.52 1.13 

D 8.95 6.71 277 7.36 5.86 5.76 1.17 

Raffinos. Teoretikt COD: 228 mg O2/l. 0-Prov COD: 242 mg O2/l. Flödeshastighet: 4.5 l/h. 

A 4.04 6.6 228 5.79 6.28 4.13 0.839 

B 6.01 9.31 255 -5.37 5.91 4.14 0.836 

C 7.46 8.8 245 -1.24 5.89 4.18 0.853 

D 9.04 9.93 253 -4.55 5.93 4.30 0.879 

 

Aluminiumanod: 

Glukos. Teoretiskt COD: 213mg O2/l. 0-prov COD: 254 mg O2/l. Flödeshastighet: 4,61 l/h. 

Test In-

pH 

Ut-

pH 

COD  

(mg 

O2/l) 

COD 

reduktion 

(%) 

Konduktivitet(mS/cm) Spänning(V) Effekt(W) 

A 3.96 8.16 229 9.84 7.6 4.73 0.959 

B 6 8.13 268 -5.51 7.4 4.78 0.969 

C 7.45 8.41 247 2.76 9.16 4.12 0.837 

D 8.99 8.37 285 -12.2 7.96 4.78 0.970 

Laktos. Teoretikt COD: 224 mg O2/l. 0-prov COD: 254mg O2/l. Flödeshastighet: 4.32 l/h 

A 3.96 6.05 262 -11. 9.74 5.58 1.12 

B 6.01 6.18 260 1.18 7.75 5.32 1.06 

C 7.52 6.23 261 3.54 7.1 5.05 1.01 

D 8.96 6.25 266 2.76 7.01 5.15 1.03 



 

 

Maltos. Teoretikt COD: 224 mg O2/l. 0-Prov COD: 299 mg O2/l. Flödeshastighet: 4.01 l/h. 

A 4.04 6.83 296 7.02 7.09 5.39 1.09 

B 6.05 6.7 298 5.69 6.18 5.30 1.08 

C 7.49 6.68 284 8.03 5.75 5.52 1.12 

D 8.95 6.71 277 12.4 5.86 5.76 1.17 

Raffinos. Teoretikt COD: 228 mg O2/l. 0-Prov COD: 242 mg O2/l. Flödeshastighet: 4.5 l/h. 

A 4.04 8.06 233 3.72 7.94 4.81 0.980 

B 6.04 8.38 243 -0.413 6.35 4.97 1.01 

C 7.48 8.3 231 4.55 7.15 4.91 0.996 

D 9.04 8.43 250 -3.31 6.87 4.85 0.990 

 

Triplikat aluminiumanod raffinos: 

0-Prov COD: 228mg O2/l 

Test In-

pH 

Ut-

pH 

COD COD  

Reduktion(%) 

Konduktivitet(mS/cm) Spänning(V) Effekt(W) 

A1 7.48 8.03 243 -6.58 6.17 4.23 0.854 

A2 7.48 8.04 250 -9.65 6.17 4.21 0.851 

A3 7.48 8.07 239 -4.82 6.17 4.21 0.851 

 

Alkoholer 

Järnanod: 

 

Test In-

pH 

Ut-

pH 

COD  COD 

Reduktion(%) 

Konduktivitet(mS/cm) Spänning(V) Effekt(W) 

1-Propanol. Teoretikt COD: 479 mg O2/L.  0-Prov COD: 446 mg O2/L. Flödeshastighet: 4.5 l/h. 

A 4.05 6.41 425 4.71 4.78 6.20 1.24 

B 5.96 9.28 432 3.14 5.02 6.26 1.25 

C 7.52 8.7 435 2.35 4.91 6.41 1.28 

D 9.01 8.22 433 2.80 5.01 6.43 1.28 

2-Propanol. Teoretikt COD: 479 mg O2/L. 0-Prov COD: 938 mg O2/L. Flödeshastighet: 4.18 l/h. 

*För mycket propanol tillsattes till blandning som behandlades med järnanod. 

A 4.03 6.53 881 6.08 3.72 6.10 1.24 

B 6.02 6.8 830 11.5 3.86 5.92 1.20 

C 7.51 9.84 863 8.00 3.96 5.75 1.17 

D 8.98 9.57 891 5.01 4.55 5.20 1.06 

 

Aluminiumanod: 

Test In-pH Ut-pH COD  COD 

reduktion(%) 

Konduktivitet 

(mS/cm) 

Spänning(V) Effekt(W) 

1-Propanol. Teoretikt COD: 479 mg O2/l. 0-Prov COD: 495 mg O2/l. Flödeshastighet: 4.0 l/h. 

A 3.98 8.11 482 4.71 7.21 5.22 1.06 

B 6.05 8.26 508 3.14 6.50 4.86 0.989 

C 7.54 8.35 454 2.35 6.38 4.78 0.973 

D 8.95 8.42 485 2.80 5.48 5.69 1.16 



 

 

2-Propanol. Teoretikt COD: 479 mg O2/l. 0-Prov COD: 474 mg O2/l. Flödeshastighet 4.18 l/h. 

A1 4.04 8.32 463 2.32 5.73 4.44 0.902 

A2 4.04 8.42 451 4.64 5.73 4.39 0.892 

A3 4.04 8.11 463 4.85 5.75 4.39 0.892 

B 6.04 8.57 452 4.85 5.75 4.36 0.886 

C 7.48 8.74 451 -0.211 5.75 4.34 0.883 

D 9.03 8.49 474 0 5.78 4.34 0.884 

 

Organiska syror 

Järnanod: 

Test In-pH Ut-pH COD  COD 

reduktion(%) 

Konduktivitet 

(mS/cm) 

Spänning(V) Effekt(W) 

Myrsyra. Teoretikt COD: 69.6 mg O2/l. 0-Prov COD: 136.1 mg O2/l. Flödeshastighet: 4.5 l/h. 

A 4.02 5.5 140 -2.89 5.75 4.85 0.985 

B 6.01 8.68 142 -4.34 7.45 3.82 0.778 

C 7.47 9.83 142.6 -4.78 7.08 3.87 0.789 

D 8.98 10.18 141.6 -4.04 6.81 3.94 0.803 

Citronsyra. Teoretikt COD: 149.9 mg O2/l. 0-Prov COD: 118.3 mg O2/l. Flödeshastighet: 4.5 l/h. 

A 4.02 5.5 128.6 -8.71 7.98 3.65 0.744 

B 6.01 8.68 141.3 -19.4 5.6 4.68 0.954 

C 7.47 9.83 146.7 -24.0 4.65 5.20 1.06 

D 8.98 10.18 130.1 -9.97 4.48 5.53 1.12 

Hexansyra. Teoretikt COD: 440.6 mg O2/l.0-Prov COD: 468 mg O2/l. Flödeshastighet: 4.34 l/h. 

A 3.99 5.5 482 -2.99 5.86 4.47 0.915 

B 5.96 6.38 485 -3.63 6.06 4.29 0.878 

C 7.47 9.36 460 1.71 6.03 4.29 0.878 

D 8.96 8.17 520 -11.1 6.86 3.94 0.806 

Smörsyra. Teoretikt COD: 363.2 mg O2/l. 0-Prov COD: 412 mg O2/l. Flödeshastighet: 4.3 l/h. 

A 3.97 5.2 427 -3.64 5.75 4.50 0.917 

B 6.04 6.65 440 -6.80 5.86 4.40 0.899 

C 7.52 8.88 469 -13.8 5.91 4.48 0.915 

D 8.96 8.97 442 -7.28 5.95 4.39 0.895 

Oktansyra. Teoretikt COD: 488.2 mg O2/l. 0-Prov COD: 549 mg O2/l. Flödeshastighet: 4.1 l/h. 

A 4.05 5.95 485 11.6 5.68 4.54 0.929 

B 5.97 6.53 532 3.10 5.74 4.58 0.939 

C 7.47 8.54 569 -3.64 5.85 4.64 0.950 

D 9.02 8.77 546 0.547 5.88 4.47 0.914 

Aluminiumanod: 

Test In-pH Ut-pH COD  COD 

reduktion(%) 

Konduktivitet 

(mS/cm) 

Spänning(V) Effekt(W) 

Myrsyra. Teoretikt COD: 69.6 mg O2/l. 0-Prov COD: 136.1 mg O2/l. Flödeshastighet: 4.5 l/h. 

A 4.05 4.75 140.1 -2.94 5.69 4.70 0.947 

B 5.98 7.97 134.1 1.47 7.42 5.10 1.03 

C 7.46 7.99 145.1 -6.61 7.49 4.49 0.906 

D 8.98 8.23 139.7 -2.65 6.83 4.97 1.01 

Citronsyra. Teoretikt COD: 149.9 mg O2/l. 0-Prov COD: 118.3 mg O2/l. Flödeshastighet: 4.5 l/h. 

A 3.95 5.37 122.9 -3.89 7.93 3.71 0.753 

B 5.96 8.77 123.3 -4.23 5.56 4.89 0.993 

C 7.53 9.02 124 -4.82 4.65 5.80 1.18 



 

 

D 8.93 8.99 125.5 -6.09 4.48 5.65 1.15 

Hexansyra. Teoretikt COD: 440.6 mg O2/l. 0-Prov COD: 468 mg O2/l. Flödeshastighet: 4.34 l/h. 

A 4 4.91 450 3.85 6.07 4.12 0.839 

B 5.97 7.54 528 -12.8 6.15 3.89 0.794 

C 7.48 8.15 478 -2.14 6.12 3.91 0.797 

D 9.04 8.17 510 -8.97 6.89 3.56 0.727 

Smörsyra. Teoretikt COD: 363.2 mg O2/l. 0-Prov COD: 412 mg O2/l. Flödeshastighet: 4.3 l/h. 

A 3.97 4.85 397 3.64 5.75 4.38 0.893 

B 6.04 7.45 429 -4.13 5.86 4.23 0.863 

C 7.52 8.22 402 2.43 5.91 4.08 0.832 

D 8.96 8.27 398 3.40 5.95 4.02 0.819 

Oktansyra. Teoretikt COD: 488.2 mg O2/l. 0-Prov COD: 549 mg O2/l. Flödeshastighet: 4.1 l/h. 

A 3.99 5.75 506 7.83 5.65 4.11 0.839 

B 6 7.98 525 4.37 5.71 4.15 0.848 

C 7.53 7.94 566 -3.11 5.8 4.20 0.860 

D 8.96 8.17 554 -0.911 5.84 4.25 0.868 

 

Triplikat med aluminiumanod: 

Oktansyra: 0-Prov COD: 526mg O2/l 

Test In-pH Ut-pH COD  COD  

Reduktion(%) 

Konduktivitet 

(mS/cm) 

Spänning(V) Effekt(W) 

A1 7.46 8.08 517 1.71 6.28 3.88 0.788 

A2 7.46 8.28 527 -0.190 6.28 3.93 0.794 

A3 7.46 8.33 524 0.380 6.28 3.91 0.792 

 

Fettsyror 

Lecitin: 

Teoretikt COD: 498.5 mg O2/l 

Järnanod: 

0-Prov COD: 435 mg O2/l. Flödeshastighet: 4,61 l/h. 

Test In-pH Ut-pH COD  COD 

reduktion(%) 

Konduktivitet 

(mS/cm) 

Spänning(V) Effekt(W) 

A 4.04 6.53 154 64.6 5.72 4.55 0.925 

B 5.97 9.61 149 65.7 5.62 4.46 0.909 

C 7.46 10.09 211 51.5 5.61 4.46 0.911 

D 8.99 10.33 195 55.2 6.05 4.11 0.836 

 

Aluminiumanod: 

0-Prov COD: 401 mg O2/l. Flödeshastighet: 4.55 l/h. 



 

 

 

Test In-pH Ut-pH COD  COD 

reduktion(%) 

Konduktivitet 

(mS/cm) 

Spänning(V) Effekt(W) 

A 4 6.26 87.4 78.2 9.26 4.281 0.872 

B 5.99 8.02 78.9 80.3 6.96 4.26 0.869 

C1 7.49 8.32 84.3 79.0 6.26 4.36 0.888 

C2 7.49 8.44 90.8 77.4 6.26 4.32 0.881 

C3 7.49 8.45 87.4 78.2 6.26 4.37 0.892 

D 9.02 8.63 84.1 79.0 7.29 4.19 0.854 

 

Varierande strömstyrkor: 

0-Prov COD: 424 mg O2/l. Flödeshastighet: 4.45 l/h. 

Test In-

pH 

Ut-

pH 

Strämtäthet 

mA/cm2 

COD COD 

reduktion(%) 

Konduktivitet 

(mS/cm) 

Spänning(V) Effekt(W) 

A 6.05 7.79 23.8 88.0 79 5.86 2.44 0.248 

B 6.05 8.21 47.6 75.4 82 5.86 4.20 0.851 

C 6.05 8.43 71.4 68.5 84 5.86 5.93 1.79 

D 6.05 8.47 95.2 71.9 83 5.86 7.67 3.08 

E 6.05 8.13 119 61.6 85 5.86 9.31 4.68 

 

Övriga 

Järnanod: 

Test In-pH Ut-

pH 

COD  COD 

reduktion(%) 

Konduktivitet 

(mS/cm) 

Spänning(V) Effekt(W) 

Formaldehyd. Teoretikt COD: 213.3 mg O2/l. 0-Prov COD: 312 mg O2/l. Flödeshastighet: 4.18 

l/h. 

*Metanol är inkluderat i COD för formaldehyd då det ej går att avgöra % andel av metanol i 

formalin 

A 4.05 6.53 319 -2.24 4.78 4.29 0.872 

B 5.96 6.92 322 -3.21 5.02 4.31 0.876 

C 7.52 6.98 328 -5.13 4.91 4.33 0.879 

D 9.01 7.21 338 -8.33 5.01 4.35 0.884 

Vanillin. Teoretikt COD: 358 mg O2/l. 0-Prov COD: 370 mg O2/l. Flödeshastighet: 4.18 l/h. 

A 4.05 6.17 402 -8.65 5.61 4.64 0.948 

B 6.01 6.43 397 -7.30 5.63 4.56 0.929 

C 7.47 7.55 381 -2.97 5.69 4.63 0.944 

D 8.96 8.66 407 -10.0 5.79 4.38 0.894 

Nonylfenol. Teoretikt COD: 595 mg O2/l. 0-Prov COD: 725 mg O2/l. Flödeshastighet 4.5 l/h. 

A 4.05 6.79 538 25.9 5.83 4.43 0.904 

B 5.97 7.01 582 19.8 5.84 4.37 0.894 

C 7.48 8.82 594 18.2 5.86 4.34 0.888 

D 8.95 9.56 586 19.3 5.87 4.33 0.888 

α-pinenterpen. Teoretiskt COD: 658 mg O2/l. 0-Prov COD: 731 mg O2/l.Flödeshastighet: 4.19 l/h. 

A 4.05 6.36 527 27.9 4.35 5.35 1.09 

B 6.05 9.7 439 39.9 4.08 5.25 1.06 

C 7.48 7.57 443 39.4 4.27 5.39 1.09 



 

 

D 8.98 7.47 423 42.1 4.10 5.58 1.14 

 

Aluminiumanod: 

Test In-pH Ut-

pH 

COD  COD 

reduktion(%) 

Konduktivitet 

(mS/cm) 

Spänning(V) Effekt(W) 

Formaldehyd. Teoretikt COD: 213.3 mg O2/l. 0-Prov COD: 312 mg O2/l. Flödeshastighet: 4.18 

l/h. 

*Metanol är inkluderat i COD för formaldehyd då det ej går att avgöra % andel av metanol i 

formalin 

A 3.98 7.94 314 -0.641 7.21 4.42 0.895 

B 6.05 8.31 332 -6.41 6.5 4.33 0.878 

C 7.54 8.26 307 1.60 6.38 4.29 0.869 

D 8.95 8.27 317 -1.60 5.48 4.37 0.886 

Vanillin. Teoretikt COD: 358 mg O2/l. 0-Prov COD: 370 mg O2/l. Flödeshastighet: 4.18 l/h. 

A1 4.03 5.69 345 15.2 5.6 4.57 0.928 

A2 4.03 6.3 339 16.7 5.6 4.52 0.918 

A3 4.03 6.27 345 15.2 5.6 4.96 1.01 

B 6.03 6.52 373 8.35 5.64 4.51 0.918 

C 7.48 7.7 375 7.86 5.68 4.45 0.907 

D 8.99 8.51 400 1.72 5.8 4.52 0.919 

Nonylfenol. Teoretikt COD: 595 mg O2/l. 0-Prov COD: 725 mg O2/l. Flödeshastighet 4.63 l/h. 

A 4.05 8.04 538 33.6 5.83 4.26 0.856 

B 5.97 8.32 582 25.9 5.84 4.30 0.872 

C 7.48 8.34 594 25.9 5.86 4.21 0.855 

D 8.95 8.35 586 20.4 5.87 4.24 0.856 

α-pinenterpen. Teoretiskt COD: 658 mg O2/l. 0-Prov COD: 731 mg O2/l.Flödeshastighet: 4.5 l/h. 

A 4.05 8.03 527 26.8 4.33 5.24 1.06 

B 6.01 8.44 439 31.2 4.07 5.28 1.07 

C 7.55 8.41 443 19.7 4.29 5.31 1.08 

D 8.99 8.52 423 32.3 4.13 5.49 1.11 

Barkvatten 

Järnanod: 

0-Prov COD: 44090mg O2/l, Sulfat: 1361 mg SO4
2-/l. 

Te

st 

in-

pH ut-pH 

Konduktivitet 

(mS/cm) 

Strömtäthet 

(mA/cm2) 

COD-

efter 

COD 

reduktion 

(%) 

Sulfat- 

efter 

Sulfat 

reduktion 

(%) 

Spän

ning 

(V) 

Effekt 

(W) 

A 4.08 4.29 5.56 47.62 39900 9.50 1013 25.6 4.47 0.91 

B1 4.08 4.63 5.56 143 34630 21.5 345 74.7 12.73 7.67 

B2 4.08 4.73 5.56 142.9 38910 11.7 965 29.2 15.2 9.15 

B3 4.08 4.74 5.56 142.9 38960 11.6 967 29.0 15.3 9.17 

C 7.55 7.42 4.79 47.62 38020 13.8 1123 17.6 5.60 1.14 

 

Filtrerat prov: 

Test in-pH ut-pH 
Kondu
ktivitet 

Strömtäth

et 
(mA/cm2) 

COD-
efter 

COD 

reduktio
n (%) 

Sulfat- 
efter 

Sulfat 

reduktion 
(%) 

Spänning 

(V) 

Effekt 

(W) 



 

 

(mS/c

m) 

B1 4.08 4.63 5.56 142.9 32020 27.4 310 77.2 - - 

0-prov 4.08 4.08 - 0 35930 18.5 779.5 42.7 - - 

 

Aluminiumanod  

Test 1: 

0-Prov COD: 44090mg O2/l, Sulfat: 1361 mg SO4
2-/l. 

Tes

t in-pH ut-pH 

Kondukt

ivitet(m

S/cm) 

Strömtäth

et 

(mA/cm2) 

COD-

efter 

COD 

reduktion 

(%) 

Sulfat- 

efter 

Sulfat 

reduktion 

(%) 

Spänning 

(V) 

Effekt 

(W) 

A 4.08 4.17 5.14 47.62 35090 20.41 879 35.4 4.81 0.98 

B 4.08 4.4 5.14 142.9 38200 13.4 457.6 66.3 12.57 7.57 

C* 7.46 7.44 4.74 47.62 39640 10.1 1342 1.43 14.36 2.50 

* Reaktor sattes igen under test C. Strömstyrkan hölls inte konstant vid 0.2A och effekten är därmed 

något missvisande. 

Test 2: 

0-prov COD: 39730 mg O2/l. 0-prov Sulfat: 1061 mg SO4
2-/l. 

Te

st 

in-

pH ut-pH 

Konduktivit

et(mS/cm) 

Strömtäth

et 

(mA/cm2) 

COD-

efter 

COD 

reduktion 

(%) 

Sulfat- 

efter 

Sulfat 

reduktion 

(%) 

Spänning 

(V) 

Effekt 

(W) 

A1 6.5 6.57 5.65 95.2 35580 10.4 622.4 41.3 10.1 4.04 

A2 6.5 6.62 5.65 119 38500 3.10 843.8 20.5 13.4 6.73 

A3 6.5 6.78 5.65 142.9 37690 5.13 637.6 40.0 16.5 9.91 

B1 8.2 7.75 5.65 142.9 34460 13.3 777.8 26.7 12.7 7.66 

C1 6 6.2 5.65 142.9 34780 12.5 837.4 21.1 14.9 8.92 

 

Lignin 

Järnanod: 

Test In-

pH 

Ut-

pH 

COD  COD 

reduktion 

(%) 

Konduktivitet 

(mS/cm) 

Sulfat 

efter 

Sulfat 

Reduktion 

(%) 

Spänning(V) Effekt(W) 

Lignin. 0-Prov COD: 5036 mg O2/l, SO4
2-: 1210. Flödeshastighet: 4.28 l/h. Strömdensitet: 142.9mA/cm2.  

A1 4.09 7.16 96.6 98.1 5.55 40 >96.7 12.9 7.74 

A2 4.09 7.17 112.3 97.8 5.55 40 >96.7 13.1 7.86 

A3 4.09 7.21 111.2 97.8 5.55 40 >96.7 13.3 8.03 

 

Aluminiumanod: 

Test In-

pH 

Ut-

pH 

COD  COD 

reduktion 

(%) 

Konduktivitet 

(mS/cm) 

Sulfat 

efter 

Sulfat 

Reduktion 

(%) 

Spänning(V) Effekt(W) 

Lignin. 0-Prov COD: 5005 mg O2/l, SO4
2-: 1003. Flödeshastighet: 4.28 l/h. Strömdensitet: 95.2 mA/cm2.  



 

 

A1 4.09 7.53 96.6 98.1 5.55 40 >96.0 7.91 3.18 

A2 4.09 7.5 112.3 97.8 5.55 40 >96.0 7.85 3.16 

A3 4.09 8.07 111.2 97.8 5.55 40 >96.0 7.89 3.17 

 

Xylan 

Järnanod: 

Test In-pH Ut-pH COD  COD 

reduktion 

(%) 

Konduktivitet 

(mS/cm) 

Spänning(V) Effekt(W) 

Xylan. 0-Prov COD: 317 mg O2/l. Flödeshastighet: 4.58 l/h. Strömdensitet: 142.9mA/cm2. 

A1 4.08 8.23 332 -4.73 5.55 12.9 7.73 

A2 4.08 8.73 338 -6.62 5.55 13.1 7.86 

A3 4.08 8.17 321 -1.26 5.55 13.1 7.88 

 

Aluminiumanod: 

Test In-pH Ut-pH COD  COD 

reduktion 

(%) 

Konduktivitet 

(mS/cm) 

Spänning(V) Effekt(W) 

Xylan. 0-Prov COD: 317 mg O2/l. Flödeshastighet: 4.18 l/h. Strömdensitet: 95.2 mA/cm2. 

A1 4.08 6.53 355 -12.0 5.55 7.92 3.14 

A2 4.08 6.92 350 -10.4 5.55 7.91 3.18 

A3 4.08 6.98 325 -2.52 5.55 7.90 3.18 

 

Bilaga 2 – Bilder 

Bilder är av vatten efter elektrokoagulationsprocessen. Övre bilder är före polymer 

tillsats och de undre bilderna för respektive pH är efter polymer tillsats. 
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Alkoholer 

1-propanol 

Ett antal bilder för järnanod saknas på grund av problem med kamera. 
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Fettsyror 
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Järnanod: 
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