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Sammanfattning

Massa-  och  pappersbruk  använder  stora  mängder  vatten  för  framställningen  av  massa,  papper  och  kartong. 

Tillverkningen  genererar  stora  mängder  avloppsvatten  som måste  renas  innan  det  kan  ledas  till  recipienten.  I  ett  

reningsverk går det åt stora mängder energi för att tillföra luft under den biologiska reningsprocessen. Luftningen är  

nödvändig  för  att  försörja  mikroorganismerna,  som  ska  bryta  ner  organiskt  material.  Syre  behövs  för  deras 

ämnesomsättning. Syrets övergång från gasfasen till vätskefasen störs framför allt av ytaktiva ämnen i avloppsvattnet så 

som harts- och fettsyror. Syfte med det här examensarbetet har varit att ta reda på om de ytaktiva ämnena kan tas bort  

genom kemisk förfällning innan vattnet leds i ett biologiskt reningssteg. På så vis skulle luftningseffektiviteten kunna 

förbättras.

I  labbet  genomfördes  syresättningsförsök  för  rent  vatten,  vatten  med  tillsats  av  ytaktiva  ämnen  och  CTMP-

avloppsvatten från Stora Enso Skoghalls Bruk. Syresättningsförsök för vatten med tillsats av ytaktiva ämnen visade  

tydligt att dessa ämnen hade ett stort inflytande på luftningseffektiviteten, vilken försämrades avsevärt jämfört med rent  

vatten.

För att  ta reda på hur kemisk fällning påverkar halten ytaktiva ämnen genomfördes screeningsförsök med CTMP-

avloppsvatten. Halten ytaktiva ämnen uppskattades med hjälp av ytspänningsmätningen. Ytspänningen sjunker ju högre  

deras halt är. Ett prov om 250 ml CTMP-avloppsvatten kemfälldes med tre olika kemikalier: PAX-XL60, PGA och  

AVR. För att ta reda på den optimala doseringen samt det optimala pH-värdet för målinriktad fällning av ytaktiva  

ämnen genomfördes fällningsförsöken vid olika pH mellan 4 och 8 samt för olika doser fällningskemikalier. Det visade  

sig att det optimala pH-värdet för fällning med PAX-XL60 låg vid 7,5 medan kemfällningen med PGA hade ett optimalt  

pH-värde vid 6. Den optimala doseringen för PAX-XL60 låg vid 10 g/m 3 medan den optimala doseringen för PGA inte 

kunde bestämmas på grund av en för liten avloppsvattenvolym i screeningförsöken. Dessa visade dock att ytspänningen 

ökade efter kemfällningen med både PAX-XL60 och PGA vilket leder till uppskattningen att halterna ytaktiva ämnen  

hade sjunkit.

Kemfällnings- och syresättningsförsök i stor labskala genomfördes vid pH 7,5 och den optimala doseringen för PAX-

XL60.  För  PGA genomfördes  kemfällnings-  och  syresättningsförsök  vid  pH  6  och  den  lägsta  doseringen  från  

screeningförsöken. Syresättningsförsöken visade att kemfällt CTMP-avloppsvatten kunde syresättas energieffektivare 

än samma avloppsvattnet utan kemfällning.

Beräkningarna visade vidare att energikostnaderna kan sjunka med nästan 90% för den testade fällningskemikalien 

PAX-XL60  och  med  nästan  65%  för  den  testade  fällningskemikalien  PGA  enligt  labförsök.  Kostnader  för 

fällningskemikalier tillkommer.
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Abstract

Pulp- and papermills expend vast amounts of water in order to produce pulp, paper and  cardboard. Hence, they also 

create vast amounts of waste water which has to be cleaned before it can be released into the receiving body of water. In  

such a wastewater  treatment  plant,  tremendous  amounts  of  energy are  expended by the aeration in  the biological 

cleaning process. This aeration is necessary to supply the microorganisms that shall decompose organic material with  

oxygen,  which  they need  for  their  metabolism.  The transfer  of  oxygen from the  gas  phase  to  the  liquid phase  is  

primarily inhibited by surface-active substances in the waste water like resin acids or fatty acids. The purpose of this  

thesis has been to determine if the surface-active substances can be removed by means of chemical pre-precipitation 

before the waste water enters the biological cleaning step. Thus, the efficiency of the aeration shall be improved.

In the laboratory, aeration tests were performed for plain water, water with added surface-active substances and CTMP-

wastewater from Stora Enso Skoghalls Bruk. The test for water with added surface-active substances showed clearly 

that these substances have a big influence on the aeration efficiency, which was impaired considerably compared with  

plain water.

In order to determine how chemical precipitation influences the content of surface-active substances, screening trials 

were  performed  with  the  CTMP waste  water.  The  concentration  of  surface-active  substances  was  estimated  by 

measuring the surface tension of the waste water.  The surface tension sinks with increasing concentration of these  

substances. 250 ml CTMP-wastewater was precipitated with three different chemicals: PAX-XL60, PGA and AVR. In 

order to determine the optimal dosing as well as the optimal pH-value for goal-oriented precipitation of the surface-

active substances, the precipitation was performed with different pH-values between 4 and 8 as well as for different  

doses of the precipitation chemicals. It was discovered that the optimal pH-value for precipitation with PAX-XL60 is 

7,5 while the precipitation with PGA had the optimal pH-value of 6. The optimal dosage for PAX-XL60 was 10 g/cm 3, 

while the optimal dosage for PGA could not be determined because of the small waste water volume used in the  

screening trials. The screening trials showed that the surface tension increased after precipitation with both PAX-XL60 

and PGA which leads to the assessment that the concentration of surface-active substances has decreased.

Precipiation- and aeration trials in big lab-scale were performed at pH 7,5 and the optimal dosage of PAX-XL60. For 

PGA, the precipitation and aeration trials were performed at pH 6 and the lowest dosage of the screening trials. The  

aeration  trials  showed  that  precipitated  CTMP-wastewater  could  be  aerated  more  energy  efficient  than  the  same 

wastewater without precipitation.

Calculations showed that energy costs can be reduced by nearly 90% by using the tested precipitation chemical PAX-

XL60 respectively nearly 65% by using the tested precipitation chemical PGA according to the lab-scale trials. The  

costs for the chemicals are not included.
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1. Inledning

1.1 Bakgrund

Massa- och pappersindustrin är en av de största producenterna av avloppsvatten i Sverige. Därför brukar dessa fabriker 

ligga  vid  större  vattendrag  -  sjöar  eller  floder  -  som fungerar  som recipient  för  deras  avloppsvatten.  Stora  Enso 

Skoghalls Bruk använder 52 m³ vatten/ton kartong och har en avloppsvattenvolym på 30 m³/ton kartong (Stora Enso 

Skoghall  2009). Skoghalls  Bruks  recipient  är  Vänern.  Avloppsvattnet  innehåller  rester  från  massa-  och 

pappersframställning så som fibrer, COD (chemical oxygen demand), kväve och fosfor. För alla dessa ämnen finns  

gränsvärden för utsläpp till recipienten varför vattnet måste renas innan det kan släppas ut. Om avloppsvattnet inte renas 

skulle  det  förorena  recipienten,  leda  till  syrebrist  och  övergödning.  Syrebristen  orsakas  av  COD:n  vars 

nedbrytningsprocess förbrukar syre. Övergödning orsakas av kväve- och fosforutsläpp, som båda är mycket gödande 

växtnäringsämnen.  Reningsprocessen  av  avloppsvatten  kan  ske  med hjälp  av  tre  olika  reningsmetoder:  mekanisk,  

biologisk och kemisk. I ett mekaniskt reningssteg sedimenteras partiklar bort. I ett biologiskt reningssteg avlägsnas  

COD, kväve och fosfor. Med hjälp av kemisk rening kan COD och fosfor avlägsnas. De flesta bruk har en kombination  

av olika reningsmetoder. Skoghalls Bruk har såväl mekanisk, kemisk som biologisk rening.

Så gott som alla reningsverk i massa- och pappersbruk i Sverige använder minst ett biologiskt reningssteg där framför  

allt COD:n avlägsnas med hjälp av MO (mikroorganismer). För att kunna bryta ner COD behöver MO tillgång till syre  

som måste tillföras till vattnet. Syretillförseln sker oftast med luft eftersom rent syre är för dyrt för det här ändamålet.  

Syre  kan  tillföras  till  vattnet  med  hjälp  av  två  olika  luftningssystem:  ytluftare  och  bottenluftare.  Ytluftare  kastar  

vattendroppar i luften och syret diffunderar ur luften in i vattendropparna. Vattendropparna faller tillbaka i bassängen.  

Vid användning av bottenluftare tillförs luften till avloppsvattnet på ett visst djup, helst på botten av reningsbassängen.  

Luftbubblorna stiger upp till bassängens yta medan syret diffunderar ut ur luftbubblorna in i vattnet. Lufttillförseln  

kräver energi  och förbrukar ofta mer än 50% av reningsverkens totala elanvändning. Att  luftningen kostar så pass  

mycket  energi  beror  på  den  dåliga  effektiviteten.  Luftningseffektiviteten  i  ett  biologiskt  reningssteg  påverkas  till  

exempel av partiklar och ytaktiva ämnen, så som harts- och fettsyror, vilka finns i avloppsvattnet. Partiklarna och de  

ytaktiva  ämnena  lägger  sig  som  ett  skikt  på  luftbubblorna,  bildar  en  diffusionsbarriär  och  minskar  därmed 

syretransporten  från  luften  till  vattnet.  Detta  försämrar  luftningseffektiviteten  avsevärt.  Genom att  avlägsna  dessa  

ämnen innan avloppsvattnet leds till ett biologiskt reningssteg där syret tillförs, skulle energibehovet minska i detta steg.

1.2 Syfte

Syftet med detta arbete är att undersöka syresättningen av skogsindustriellt avloppsvatten för att energieffektivisera 

luftningen i det biologiska reningssteget.
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1.3 Mål

Målet av detta arbete är att ta reda på hur kemfällningen påverkar syresättningen i skogsindustriellt avloppsvatten, att  

mäta skillnaden i syresättningen med och utan kemfällning och hur mycket luftningsenergi kan sparas genom kemisk 

förfällning i ett efterföljande biologiskt reningssteg.

1.4 Avgränsningar

I detta arbete användes bara CTMP (kemitermomekanisk massa) avloppsvatten från Stora Enso Skoghalls Bruk efter  

försedimenteringen  innan  vattnet  vidarebefordras  i  den  luftade  dammen.  Det  användas  bara  en  diffusör  för 

luftningsförsöken.
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2. Skoghalls Bruk

Stora Enso Skoghalls Bruk är ett integrerat kartongbruk i Mellansverige belägen vid Vänern. Bruket framställer i två  

massafabriker sulfatmassa av långfiber (gran och tall) och CTMP-massa av gran. I två stora kartongmaskiner KM7, som 

installerades 1977, och KM8, som installerades 1996, producerar bruket idag mer än 700 000 ton kartong per år.

Skoghalls Bruks reningsanläggning är en kombination av mekanisk, biologisk och kemisk rening med två olika linjer  

som träffar på varandra före Bassäng 1 och 2 för kemisk fällning. Avloppsvattnet från kartongmaskinerna KM7 och  

KM8 samt fiberlinjen leds till Bassäng 3 som är en sedimenteringsbassäng. Avloppsvatten från CTMP-processen och 

renseriet  leds  först  till  Bassäng  4  som  också  är  en  sedimenteringsbassäng.  Där  tillsättas  polymer  för  att  öka 

sedimenteringseffekten. Strömmarna från blekeriet och kondensat från sulfatfabriken tillkommer och tillsammans leds  

de vidare till en luftad damm med ytluftare. Avloppsvattnet strömmar där först genom en anoxisk zon för att reducera  

klorat från blekeriflödet. Efter eftersedimenteringsbassängen träffar båda linjer på varandra och renas tillsammans i  

Bassäng 1 och 2 med kemisk fällning innan strömmen leds vidare till Vänern. Som fällningskemikalie tillsätts AVR, en 

blandning av aluminiumsulfat och järn(III)sulfat 

Slammet avvattnas mekanisk och förbränns i biobränslepannan tillsammans med barken.

Figur 2.1: schema över Skoghalls reningsverk

Mätt som TS (torrsubstans) bildas i Skoghalls Bruk idag 31 t TS/d mekaniskt, 10 t TS/d kemiskt och 8 t TS/d biologiskt 

slam. Energibehovet för ytluftaren i den luftade dammen ligger på 1000 kWh/t COD red. eller på 4162 kWh/ t slam. 

Totalt reduceras 32 t COD/d därav 30 t/d biologisk och 2 t/d kemisk. (Stoica et al. 2009)
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Volymflödet in i den luftade dammen låg i årsmedel 2010 vid 25.600 m3/d[1]. CODin låg vid 1,97 g/l[1] och CODut låg vid 

0,62 g/l[1]. SRT är 21 dygn. Lufttillförsel sker genom flera ytluftare.

[1] Ann-Kristin Magnusson, Utvecklingsingenjör Miljö, Stora Enso Skoghall.
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3. Teori

3.1 Vedens uppbyggnad

För  att  veta  vilka  ämnen  som kan  finnas  i  skogsindustriellt  avloppsvatten  måste  man  känna  till  vedens  kemiska 

sammansättning.  Alla  ämnen,  så långt  de inte hamnar i  pappersmassan,  finns även om strukturen är  förändrad av  

kokning, blekning mm. i liknande form i avloppsvattnet. Vedens sammansättning ser olika ut beroende på vedslaget,  

men skiljer sig även för samma vedslag och olika årstider och områden, där träden växte. Skoghalls Bruk använder sig 

av gran- och tallmassa. Framförallt extraktivämnen, dvs. harts- och fettsyror, steroler och terpener, är de ämnen som  

påverkar luftningen i ett biologiskt reningssteg negativt.

Granved innehåller  ca 5 mg/g fettsyror,  ca 2 mg/g hartssyror,  ca 1 mg/g steroler och triterpener och ca 0,5 mg/g  

diterpener. Största andelen av hartssyror i granved mätt som viktsprocent (w%) är levopimarsyra med 30,0 w% medan 

tallvedens största andel är dehydroabietinsyra med 22,6 w%. Linolsyra är den fettsyran som förekommer mest i båda  

vedslagen med 40,5 w% i tall- och 36,4 w% i granved. I avloppsvattnet ligger andelen hartssyror mellan 10 och 125 g/ t  

massa. Fettsyrornas andel ligger mellan 10 och 270 g/ t massa. Sterolernas andel ligger mellan 2 och 35 g/ t massa. 

(Ekman och Holmbom 2000)

Ved delas in i lövved och barrved på grund av olika kemiska sammansättningar och strukturer. Lövved tappar blad på  

hösten medan barrved behåller sina barr. De vanligaste träsorterna som används för massaproduktionen i Sverige är 

gran (Picea abies), tall (Pinus sylvestris) och björk (Betula verrucosa). (Daniel 2006)

Ved består av olika kemiska komponenter. Största andelen är cellulosa (ca 40 %), som har en kristallinstruktur, och  

hemicellulosa  (ca  30  %),  som har  ingen  kristallinstruktur.  Lignin  (ca  25  %)  håller  ihop  fibrerna.  Extraktivämnen 

(ca 5 %) verkar som skyddsmedel för trädet. Den exakta andelen av de olika komponenterna beror på vedslaget och på 

träddelen. Barken innehåller till exempel mer lignin och mindre cellulosa än stammen.

3.1.1 Cellulosa

Cellulosa är en ogrenad polysackarid av  β-glukos med 1000-tals enheter förbunden med en  β-(1-4)glykosidbindning. 

Monomerer är polyhydroxi aldehyder eller polyhydroxi ketoner. Vedens cellulosa består i snitt av 8000 monomerer.  

Varannan monomer är roterad i 180° så att cellulosa får sin linjära struktur. Figur 3.1 visar en cellulosaenhet bestående 

av 4 monomerer. (Lennholm och Blomqvist 2006)

Cellulosa är olöslig i vatten och i de flesta organiska lösningsmedel.
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Figur 3.1 Cellulosaenhet (Lennholm och Blomqvist 2006)

3.1.2 Hemicellulosa

Hemicellulosa  är  i  motsats  till  cellulosa  amorf  och  består  av  en  ej  exakt  definierbar  blandning  av  flera  olika 

monosackarider. Polymerisationsgraden är upp till 200 monomerer. Ofta förekommande enheter är hexoser och/eller 

pentoser. Beroende på vedslaget är sammansättningen av hemicellulosa olika. I barrved dominerar glukomannan medan 

i lövved xylan förekommer i högre andelar. (Teleman 2006)

3.1.3 Lignin

Lignin är en amorf och isotrop molekyl som fungerar som bindningsmedel mellan cellulosa och hemicellulosa. Lignin 

har fyra viktiga egenskaper i trädet. Genom att lagras in i cellväggarna gör lignin plantorna stabila för tryckkrafter.  

Mittlamellen består huvudsakligen av lignin. Den fungerar där som lim som håller ihop cellerna. Cellväggarna blir 

hydrofoba av lignin och dessutom verkar molekylen som skydd mot mikrobiell nedbrytning av veden. (Henriksson  

2006)

3.1.4 Extraktivämnen

Som extraktivämnen betecknas de lågmolekulära ämnen i veden som löser sig i neutrala eller lågt polära organiska 

lösningsmedel. Deras andel ligger på bara några få procent och varierar i de olika delarna av trädet. Generellt sett har 

lövved en mindre andel extraktivämnen än barrved. Extraktivämnena kan delas in i 3 grupper: alifatiska komponenter,  

terpener och phenoliska komponenter. De sistnämnda räknas ofta inte med då de löser sig bättre i vatten.

Som alifatiska  komponenter  betecknas  fettsyror  och  fettalkoholer  som ofta  föreligger  som ester.  De  dominerande 

kedjelängderna ligger mellan C16 och C24. Tabell 3.1 visar de vanligaste mättade fettsyror i ved.
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Tabell 3.1: de vanligaste mättade fettsyror i ved (efter Björklund Jansson och Nilvebrant 2006)

Systematiskt namn Namn Formel

Dodekansyra Laurinsrya, C12:0 C11H23COOH

Tetradekansyra Myristinsyra, C14:0 C13H27COOH

Hexadekansyra Palmitinsyra, C16:0 C15H31COOH

Oktadekansyra Stearinsyra, C18:0 C17H35COOH

14-methylhexadekansyra Anteisoheptadekansyra, C17:0 C16H33COOH

Eikosansyra Arachinic acid, C20:0 C19H39COOH

Dokosasyra Behensyra, C22:0 C21H43COOH

Tetrakosansyra Lignocerinsyra, C24:0 C23H47COOH

Hexakosansyra Cerotinsyra, C26:0 C25H51COOH

Av de omättade fettsyror är C18 den som förekommer mest. Figur 3.2 visar de vanligaste omättade fettsyror i ved.  

Δ betyder att dubbelbindningen ligger mellan kolatom n och n+1.

C 16:1Δ9

C 18:1Δ9

C18:2Δ9,12

C18:3Δ9,12,15

C18:3Δ5,9,12

Figur 3.2: vanliga omättade fettsyror i ved (Björklund Jansson och Nilvebrant 2006)

Terpener  är  uppbygda  av  isoprenenheter  (C5).  Vanligast  förekommer  monoterpener  (C10),  sesquiterpener  (C15), 

diterpener (C20) och triterpener (C30). Till diterpenerna hör hartssyrorna som har en tricyclisk form. De är ansvariga  

för  den  största  delen  av  toxiciteten  av  TMP och  CTMP avloppsvatten.  Hartssyrorna  delas  in  i  två  olika  typer,  

abetinsyratyp och pimarsyratyp. De vanligaste av de här typerna visas i figurer 3.3 och 3.4. Triterpener och steroler  

finns såväl i barrved som i lövved. Några exempel visas i figur 3.5.
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Figur 3.3: vanliga hartssyror av abetinsyratyp i ved (Björklund Jansson och Nilvebrant 2006)

Figur 3.4: vanliga hartssyror av pimarsyratyp i ved (Björklund Jansson och Nilvebrant 2006)

Figur 3.5: steroler och triterpener (Björklund Jansson och Nilvebrant 2006)
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Fenoliska komponenter finns bara i lövved och i barken. De verkar fungizid och står tillsammans med hartssyrorna för  

största  delen av TMP avloppsvattnets giftighet.  Exempel  för  de olika grupperna av fenoliska komponenter  visas  i  

figur 3.6. (Björklund Jansson och Nilvebrant 2006)

Figur 3.6: exempel för olika grupper av fenoliska extraktivämnen i ved (Björklund Jansson och Nilvebrant 2006)

Magnus et al. (2000) hittade den lägsta andelen hartssyror efter biologisk behandling vid pH 7. Hartssyrornas övergång 

från kolloidal till löst form är fullständig vid pH 7,55.

3.2 CTMP-processen

Skoghalls Bruk framställer CTMP-massa. CTMP är en raffinörsmassa där rundved pressas mot en roterande slipsten 

eller flis mals mellan skivorna i en skivkvarn med hjälp av temperatur och kemi. Användningsområden för CTMP-

massa är kartong, tissue, fluff, finpapper och journalpapper. Råvara för den här sorten massa är färsk granved (rundved,  

sågverksflis) och vissa lövvedssorter (asp, björk, lönn, eucalyptus).

CTMP-processen är en vidareutveckling av TMP-processen där flisen bara förvärms med ånga mellan 115 och 155°C. I 

CTMP-processen tillsätts ytterligare små mängder ligninmjuknande kemikalier som till  exempel Na 2SO3 eller H2O2 

under alkaliska förhållande. Ett typiskt plantschema för CTMP produktion visas i figur 3.7. (Höglund 2006)
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Figur 3.7: plantschema för CTMP produktion (efter Höglund 2006)

3.3 Biologiska reningsprocesser

Avloppsvatten måste renas innan det kan släppas ut till  recipienten. Det kan antingen ske biologiskt eller kemiskt.  

Skoghalls Bruk använder sig av en luftad damm med ytluftare, där vattnet renas biologiskt med hjälp av frisimmande  

MO. Biologiska reningsmetoder är i behov av syre för ämnesomsättningsprocesserna.

3.3.1 Aerob rening

Skogsindustriellt  avloppsvatten  innehåller  bland  annat  suspenderade  ämnen,  såsom  fiber  och  fiberrester,  höga 

koncentrationer av COD och har ofta en mycket mörk färg som beror på ligninet och dessa derivater, som löses ut ur  

veden i pappersmassaframställningen. 

Suspenderade ämnen så som fibrer och fiberrester avlägsnas i ett mekaniskt reningssteg som antingen är en sorts sil  

eller galler, en sedimentering eller en kombination av båda. För att öka sedimenteringseffekten kan polymer tillsättas.

Cellulosa, hemicellulosa, lignin och extraktivämnena sammanfattas som COD. Den biologiskt lätt nedbrytbara delen av  

COD betecknas för BOD (biological oxygen demand). COD kan avlägsnas antingen i ett biologiskt eller i ett kemiskt 

reningssteg. I ett aerobt biologiskt reningssteg behöver MO syre som elektronacceptor när de bryter ner kol enligt  

följande formel:

CH2O + O2 → CO2 + H2O + biomassa + värme

Det bildas koldioxid, vatten, biomassa och värme. För att aeroba MO ska kunna bilda biomassa behöver de utöver en  

kolkälla och syre närsalterna fosfor (P) och kväve (N). Dessa bör finnas i viktförhållandet BOD:N:P mellan 100:6:1 och 

100:3:0.6 och är individuella för varje process. Den optimala temperaturen för nedbrytningsprocessen ligger omkring 

37 grader och pH-värdet bör ligga mellan 6,5 och 7,5. (Metcalf and Eddy 2003)
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Aerob teknik finns i många olika utformningar. Man kan grovt dela in tekniken i två grupper: MO i suspenderad form 

och biofilmprocesser, där MO växer på en fast yta. Exempel för processer med suspenderade MO är biologisk damm,  

luftad damm och aktiv slam (AS) process. I biologiska dammar simmar MO fri. Uppehållstiden ligger på 1 – 2 månader 

(Persson 2005). Anläggningarna är därför mycket stora och belastningen BOD/m3,d är mycket låg. En förbättring av 

biologiska dammar är luftade dammar som Skoghall Bruk använder, där uppehållstiden har minskat till 5 – 7 dygn på 

grund av extern lufttillförsel. Biologiska och luftade dammar töms sällan på slammet och inget slam återförs. Skoghall  

Bruk har en lite modifierad luftad damm där en del slam återförs. På grund av den lägre uppehållstiden är volymen i en 

luftad damm mindre än i en biologisk damm. AS processer har en uppehållstid mellan bara några timmar upp till ett  

dygn på grund av en hög koncentration av MO och kraftig lufttillförsel. Koncentrationen av MO är i en AS anläggning 

störst  jämfört  med biologisk damm och luftad damm. För att få tillräckligt  många MO behövs det  i  AS processer 

returslam som återförs. Därför skiljer sig HRT (vattnets uppehållstid) och SRT (slammets uppehållstid).

I  många aeroba  bioreaktorer  är  syresättningen  den  limiterande faktorn.  Dessutom är  luftningen  oftast  den  dyraste  

faktorn i ett reningsverk. Därför är det viktigt att använda en lämplig luftning. Det teoretiska syrebehovet beror på hur  

mycket substrat ska brytas ner och hur mycket slam som bildas. Syrebehovet sätter sig ihop av COD-skillnaden mellan  

in- och utgående avloppsvatten och COD:n i överskottsslammet.

Syrebehov = CODin – CODut – CODöverskottsslam

Överskottsslammet är den delen av slammet som kontinuerligt tas ut. I steady state är mängden överskottsslammet lika  

med mängden bildat slam (se även kapitel 3.3.2 Slambildning). Syrebehovet kan beräknas enligt formel (3) i kapitel 

'3.3.3 Syrebehov och syreintag'. Rent syre är dyrt och därför syresätts vattnet oftast med luft. Smutsigt vatten kan lösa  

en mindre mängd syre än rent vatten. Detta beror på till exempel partiklar som finns i vattnet, ytkemiska ämnen och 

salter.

3.3.2 Slambildning

I ett  reningsverk uppstår  upp till  3  olika sorters  slam med olika  sammansättningar och  olika  sedimenterings-  och 

avvattningsegenskaper. Slammet måste tas omhand och kan användas som energikälla.

I ett mekaniskt reningssteg bildas mekaniskt slam från sedimenteringen. Slammet har en hög torrhalt på ca 6% och är 

lätt att avvattna.

I  ett  kemiskt  reningssteg  bildas  kemiskt  slam.  Slammet  innehåller  bland  annat  metaller  som  tillsätts  som  

fällningskemikalier och har en lägre torrhalt än mekaniskt slam.

Biologiskt  slam  bildas  genom  att  MO  bryter  ner  organiskt  material  och  bildar  biomassa.  Slammet  i  biologiska  

reningssteg skiljer sig i  mängden för  immobiliserade och frisimmande MO. För MBBR (immobiliserade MO) kan 

biomassaproduktionen som är lika med slammängden i kontinuerligt drift beräknas med ett slamutbyte av 0,185 g VSS 

(volatile suspended solids) per g reducerad COD (Fouad et al. 2005). För frisimmande MO sätter sig slamproduktionen  

PX,VSS ihop av 3 delar enligt ekvation (1): biomassa tillväxt av substrat, biomassa tillväxt från nedbrutna celler och 

biomassa tillväxt från nitrifieringsbakterier.
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P X ,VSS=
Q⋅Y⋅S 0−S 
1k d⋅SRT


f d⋅k d⋅Q⋅Y⋅S 0−S ⋅SRT

1kd⋅SRT


Q⋅Y n⋅NO x

1kd⋅SRT (1)

Q  [m³/h]  är  ingående  flöde,  Y  är  biomassautbyte  (0,4  g  biomassa/g  substrat),  S 0-S  [mg/l]  är  ändringen  i 

substrakoncentration, kd är  decay koefficient  (0,12 g biomassa/g substrat),  SRT [h]  är slammets uppehållstid,  f d är 

fraktion av biomassa som blir kvar när cellen bryts ner (0,15 g/g biomassa), Y n är biomassa utbyte för nitrifikation 

(0,12 g biomassa/g substrat), NOx är mängd NH4-N som oxideras till NO3
- [mg/l].

Decay koefficienten kd (2) är temperaturberoende med θ = 1,04 för temperaturer mellan 20-30°C.

k d T =kd 20o C⋅T−20o C (2)

Biologiskt  slam har  en  låg torrhalt  på bara 2 %  och  är  svårare att  sedimentera än mekaniskt  eller  kemiskt  slam. 

Sedimentationsegenskaperna  kan  påverkas  genom  slamåldern.  En  låg  slamålder  betyder  att  det  finns  mycket 

frisimmande bakterier som inte kan sedimenteras eftersom deras densitet inte skiljer sig från vattnets. Ökar slamåldern  

ökar  andelen  proto-  och  metazoer  i  biomassan.  Protozoer,  som till  exempel  klockdjur  och  toffeldjur,  är  encelliga 

livsformer som i  motsats  till  bakterier  har  en cellkärna.  Metazoer är  flercelliga livsformer.  Båda två livnär  sig av  

frisimmande bakterier och reducerar därmed deras antal. Vidare betar de på bakterieflockar som bildar sig och förbättrar  

deras sedimentationsegenskaper. Blir slamåldern för hög kan det finnas för många proto- och metazoer med resultatet 

att  slammet  blir  finkornigt  och  sedimentationsegenskaperna  försämras.  En  hög  slamålder  bidrar  däremot  till  att  

bakterierna kan anpassa sig till avloppsvattnet och bryta ner även svårnedbrytbara och till och med giftiga substanser.  

Det  är  mycket  viktigt  att  hitta  den  rätta  slamåldern  för  att  få  en  bra  fungerande biologisk  nedbrytning  samt  bra  

sedimentationsegenskaper för slammet.

(Metcalf & Eddy 2003).

3.3.3 Syrebehov och syreintag

Syrebehovet R0 [kg/d] för COD nedbrytningen och bildning av biomassa beräknas enligt ekvation (3).

R0=Q⋅S 0−S −1,42⋅P X ,VSS (3)

Syreintaget AOTR [kg O2/h] (actual oxygen transfer rate) i systemet kan bestämmas enligt ekvation (4) för bottenluftare 

eller diffusörer.

AOTR=SOTR⋅
⋅C STH−C L

C s ,20
⋅1,024T −20⋅⋅F (4)

18



SOTR [kg O2/h]  är  syreövergången under  standardbetingelser,  α  [-]  och  β [-]  är  korrekturfaktorer,  CSTH [mg/l]  är 

mättnadskoncentrationen för syre i rent vatten beroende på temperatur och höjd, CL [mg/l] är syrekoncentrationen under 

driften, Cs,20 [mg/l] är mättnadskoncentrationen för syre i rent vatten vid 20 grader, T [ºC] är drifttemperaturen och F [-] 

är foulingfaktorn (typisk mellan 0,65 och 0,9).

(Metcalf & Eddy 2003)

3.4 Syresättning av vatten

Avloppsvattnet i ett reningsverk kan syresättas på olika sätt. Det skiljs mellan bottenluftare och ytluftare. Bottenluftare  

blåser luften in i bassängen på flera meters djup genom rör eller slangar med små hål. Medan luftbubblorna passerar 

vattnet på väg till ytan går en del syre över till vattnet. Syreutbytet för bottentäckande system med tryckluft ligger under  

driftförhållande mellan 1,0 och 2,3 kg O2 / kWh. För bottenluftare under goda driftförhållanden gäller ett värde på 

1,9 kg O2/kWh. Ytluftare kastar vattnet i luften och syreövergången sker från omgivningsluften till vattendropparna. 

Syreutbytet för ytluftare ligger under driftförhållande mellan 1,1 och 1,9 kg O2/kWh. (Kjellén och Andersson 2002)

3.4.1 KLa

Syreöverföringshastigheten KLa är ett mått på hur bra en gas, i det här fallet syre, kan lösas i vatten. Lewis och Whitman 

(1924)  tog  fram  en  ekvation  (5)  som  kallas  för  ”Two  Film  Theory”.  Den  tar  bara  hänsyn  till  vattensidans 

diffusionsmotstånd och antar att gassidans diffusionsmotstånd är försumbar. Motståndet för diffusionen består bara i  

kollisionen med andra molekyler  och eftersom gasens densitet  är  mycket mindre än fluidets  är det  här antagandet  

lämplig.

dC
dt

=K L
A
V

C s−C =K L a C s−C (5)

dC
dt är ändringen i syrekoncentrationen med tiden, KLa [1/h] är syreöverföringshastighet, A [m2] är gränsskiktsytan 

mellan gas- och vätskefasen, V [m3] är volymen som ska bli syresättad, Cs [mg/l] är mättnadskoncentrationen för syre i 

vattnet och C [mg/l] är den tidsberoende syrekoncentrationen i vattnet.

I avloppsvatten förbrukar MO syre. Hänsyn till detta tas genom att MO syreförbrukning OUR (oxygen upptake rate) 

[mg/l,min] fogas in i Lewis' och Whitmans ekvation (6).
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dC
dt

=K L a C s−C −OUR (6)

Därmed ändras ekvationen  (5) för system med MO till ekvationen (7) där mättnadskoncentrationen Cs [mg/l] ersätts 

med en mättnadskoncentration med mikrobiell aktivitet Cm [mg/l].

dC
dt

=K L a Cm−C  (7)

För mycket hög biologisk aktivitet kan KLa inte beräknas enligt  ekvation (7).  KLa beräknas i det  här fallet  genom 

ekvation (6) i stationärt tillstånd (8).

dC
dt

=0=K L a C s−C −OUR (8)

KLa är temperaturberoende och kan för temperaturer skild från 20 grader beräknas med formel (9).  θ är beroende på 

försökets konditionerna. Typiska värden för θ ligger mellan 1,015 och 1,040. För både botten- och ytluftare kan värdet 

1,024 används.

K L aT =K L a20 oC
T −20 (9)

3.4.2   α  

Korrekturfaktorn α är definierad som kvot mellan KLa i avloppsvatten eller förorenat vatten eller avloppsvatten och KLa 

i  rent  vatten.  Typiska  värden  ligger  mellan  0,3  och  1,2.  α  är  beroende  på  luftningsbassängens  geometri, 

omrörningsgraden och avloppsvattnets karakteristiska värden.

=
K L a wastewater 

K L a tapwater  (10)

(Metcalf & Eddy 2003)

3.4.3   β  

Korrekturfaktorn  β tar  hänsyn  till  salthalten  och  ytspänningen  och  är  definierad  som  kvot  mellan 

mättnadskoncentrationen för syre i förorenat vatten eller avloppsvatten och mättnadskoncentrationen för syre i rent 
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vatten. Typiska värden ligger mellan 0,95 och 0,98.

=
C swastewater 

C s tapwater  (11)

(Metcalf & Eddy 2003)

3.5 Ytaktiva ämnen

Surfactants  eller  ytaktiva  ämnen  (ser  även  figur  3.8)  är  molekyler  som  består  av  en  polär/hydrofil  och  en  

opolär/hydrofob del. De kan vara anjoniska, katjoniska eller nonjoniska. På grund av deras struktur lagrar de sig primärt  

vid fasgränserna där de stör ytspänningen. En ökande koncentration av ytaktiva ämnen sänker lösningens ytspänning 

tills ett konstant värde nås. Överskrider koncentrationen detta värde som kallas för cmc (critical micellar concentration)  

bildar molekylerna miceller (ser även figur 3.9). I polära lösningsmedel samlar sig de hydrophoba delarna i mitten och 

de hydrofila delarna visar utåt. I opolära lösningsmedel bildas micellarna åt andra hållet.

           Figur 3.8: surfaktant[2]     Figur 3.9: micell[3]

[2] efter http://www.chemiedidaktik.uni-wuppertal.de/disido_cy/de/exp/app02.htm, sidan besöktes 2011-02-23

[3] http://en.wikipedia.org/wiki/Surfactant, sidan besöktes 2011-02-23

3.6 Effekter av ytaktiva ämnen på masstransporten

Ytaktiva ämnen påverkar masstransporten från gas- till vätskefasen. I större koncentrationer bildar de en barriär och 

hindrar syre från att diffundera från gasfasen in i vattnet. Luftningseffektiviteten för ett biologiskt reningssteg minskar  

därmed. Ändringen i syrekoncentrationen med tiden  är lägre för vatten med ytaktiva ämnen och KLa-värdet sjunker. 

Mycket mer luft är nödvändigt för att komma till samma syrekoncentration i vattnet och tillgodose MO behov av syre 

för vatten med ytaktiva ämnen jämfört med rent vatten. För att kunna förbättra syresättningen är det viktigt att känna till  

de ytaktiva ämnenas beteende i vatten.
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Syreövergången från gasfasen till vätskefasen är en absorptionsprocess och sker genom diffusion. Mellan gasfasen och 

vätskefasen finns ett diffusivt gränsskikt DBL (diffusive boundary layer). Absorptionen beror på gränsskiktens tjocklek.  

(Lewis and Whitman 1924)

Figur 3.10: DBL och ytaktiva ämnen

Rosso och Stenstrom (2006a) visar att α är beroende på (Re) (Reynolds-talet) för gränsytor i rörelse som det är fallet för 

yt-  och  bottenluftare.  (Re) är  definierad  enligt  ekvation (12)  där  d  [m] är  den  karakteristiska längden,  u  [m/s]  är 

hastigheten och υ [m²/s] är den kinematiska viskositeten.

R e=d⋅u
 (12)

För låga (Re) [(Re) < 10] har flödeshastigheten ingen effekt på α. För luftare som producerar små bubblor (fine-bubble 

aerators) [50 < (Re) < 5000] dominerar den diffusiva transporten.  α sjunker i det här laminära området med ökande 

(Re). Detta beror på en snabbare transport av ytaktiva ämnen till gränsytan. För luftare som producerar små bubblor  

(fine-bubble aerators) brukar α ligga mellan 0,2 och 0,8. Det betyder att luftningssystemet måste dimensioneras 1,25 till  

5 gånger större än för rent vatten. För stora (Re), till exempel jet eller ytluftare, ökar α med ökande (Re). I det här fallet 

blir  frekvensen  där  ytan  förnyar  sig  (surface  renewal  rate)  allt  större  och  de  ytaktiva  ämnena  skärs  bort  från 

gränsskikten. α kan för stora (Re) till och med ligga över 1.

För lösningar med ytaktiva ämnen är KLa-värdet en funktion av den relativa flödeshastigheten vr, bubbelstorleken och 

ytspänningen. Däremot spelar bulkens kinematiska viskositet ingen roll. Pedersen (2000) mätte bubbelformen i rent 

vatten  och  vatten  med  ytaktiva  substanser.  Han  kom  fram  till  att  gränsskikten  för  rent  vatten  mellan  gas-  och  

vätskefasen består av 3 zoner:

1. en stagnant zon

2. en laminär zon som har bara parallellt flöde och inget flöde normalt till gränsskikten

3. en bulk zon där det finns både normalt och parallellt flöde

Gränsskikten för lösningar med ytaktiva substanser består däremot av 4 zoner:

1. ett gränsskikt där ytaktiva ämnen samlar sig

2. en stagnant zon, som är tunnare än för rent vatten
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3. en laminär zon som också är tunnare än för rent vatten

4. en bulk zon som är lika tjock som för rent vatten

För låga flödeshastigheter påverkar inte gränsskikternas tjocklek. Den laminära zonen ökar medan den stagnanta zonen 

minskar. Syreövergångskoefficienten KL är konstant. När flödeshastigheten ökar, minskar båda den stagnanta och den 

laminära zonen. Det betyder att KL ökar. Överskrider flödeshastigheten en viss gräns, ökar KL inte längre.

Pederssen  (2000)  testade  även  påverkan  av  nonjoniska  och  anjoniska  ytaktiva  ämnen  på  KL beroende  på  deras 

koncentration i vattnet. Resultatet var att KL för den nonjoniska komponenten inte ökade när koncentrationen överskred 

cmc:n. Däremot sjunker KL för den anjoniska komponenten även vid koncentrationer över cmc:n.

Luftbubblornas storlek beror bland annat på diffusören och flödeshastigheten och kan delas upp i 3 grupper:  grov,  

medium och fin. Med avtagande bubbelstorlek ökar gränsskiktens yta per volymenhet och därmed ökar syretransporten.  

Ytaktiva substanser sänker vattnets ytspänning och orsaker mindre bubblor i luftningen.

Sandberg och From-Aldaron (2011) visade att låga halter av ytaktiva ämnen förbättrar syresättningseffektiviteten. De 

sänker ytspänningen med resultat att bubblorna blir mindre. Ytan i förhållande till volymen blir därmed större.

Ytspänningen i en fluid beror på molekylernas egenskap att attrahera varandra. Vid fasgränserna riktas dragningskraften  

inåt i vätskan. Ju större den ömsesidiga dragningskraften är ju större är ytspänningen. Rent vatten är en fluid med hög 

ytspänning som ligger vid rumstemperatur vid 73 mN/m. Ytaktiva ämnen stör den här ömsesidiga dragningskraften 

genom att samla sig vid fasgränsen. Ju större koncentrationen av ytaktiva ämnen är ju mer störs attraktionen och ju mer  

sjunker ytspänningen.

Diffusion är  en tidsberoende process  och eftersom de  ytaktiva ämnena diffunderar  mot  fasgränserna är  ytåldern  i  

blandningar med ytaktiva ämnen av stor betydelse. Ju äldre en fasgräns är ju mer ytaktiva ämnen hinner samla sig där.  

Rörligheten av hartssyrorna är högre i alkalisk miljö än i sur miljö. (Werker et al. 2004)

De ytaktiva ämnen som samlar sig vid fasgränserna hindrar gränsytan att förnya sig och reducerar masstransporten från 

gas- till  vätskefasen och omvänt.  Därmed sjunker KLa-värdet. Effekten är större för mindre bubblor  eftersom ytan 

relaterad till bubblornas volym är större. Dess vidare är uppehållstiden i vätskan för mindre bubblor längre än för större 

som leder till att de ytaktiva ämnena har längre tid att rör sig till ytan. (Rosso & Stenstrom 2006b)
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3.7 Kemisk fällning

Kemisk  fällning  är  en  reningsprocess  där  kolloidalt  organiskt  material,  fosfor  och  metaller  kan  avlägsnas  ur 

avloppsvattnet. Principiellt sker kemisk fällning i 2 steg, först koagulering och sedan flockning. Det bildas kemiskt slam 

som måste omhändertas.

3.7.1 Kemisk fällning av kolloidalt organiskt material

Kolloidalt organiskt material har en typisk storlek mellan 0,01 och 1  μm och är ofta negativt laddad. På grund av 

storleken kan de här partiklarna inte sedimenteras utan flyter i vattnet på grund av Brownsk rörelse. För att avlägsna 

partiklarna med hjälp av kemisk fällning tillsätts först ett koaguleringsmedel som destabiliserar de kolloidala partiklarna 

i avloppsvattnet. Det bildas svaga van der Waals bindningar. I andra steget tillsätts ett flockningsmedel som binder ihop 

de kolloidala partiklarna till  större partiklar som sedan kan sedimenteras.  Typiska koaguleringsmedel är flervärdiga 

metallsalter av Al3+, Ca2+, Na+  och Fe3+.  Typiska flockningsmedel är organiska polymerer.  Det optimala pH-värdet för 

kemisk fällning är en svag sur miljö. (Metcalf & Eddy 2003)

3.7.2 Kemisk fällning av fosfor och tungmetaller

Kemisk fällning av fosfor sker med hjälp av multivalenta metalljoner som [Ca(II)], [Al(III)] och [Fe(III)]. Det bildas 

fosfater som sedan flockuleras med polymerer. (Metcalf & Eddy 2003)

Tungmetaller  i  avloppsvattnet  så  som arsenik,  barium,  kadmium,  koppar,  kvicksilver,  nickel,  selen  och  zink  fälls  

vanligtvis med hydroxid (OH-) eller sulfid (S2-) som metallhydroxid eller metallsulfid. Valet av fällningskemikalie beror 

på metallen som ska fällas ut. Lösningsförmågan av metallhydroxider och -sulfider är stark pH-beroende så att det är  

viktig att säkerställa ett lämpligt pH-värde. Mellan pH 8 och 12 är lösningsförmågan för de flesta metallhydroxider 

minst. (Metcalf & Eddy 2003)

3.8 Slam som energikälla

Slammet som bildas i ett reningsverk är en energikälla. Energin kan utvinnas antingen genom avvattning, torkning och 

förbränning eller genom rötning och bildning av biogas.

För  aerob  nedbrytning,  anaerob  nedbrytning  och  kemisk  fällning  av  COD  skiljer  sig  slammängden  mätt  som  

torrsubstans (TS) per ton massa. AS processer producerar mellan 5 och 15 kg TS per ton massa medan kemisk fällning 

producerar mellan 40 och 80 kg TS per ton massa (Almemark et al. 1991).

Energiinnehållet skiljer sig för mekaniskt, biologiskt och kemiskt slam. Hagelqvist (2009) sammanställde siffror för de  
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effektiva värmevärden beroende på slammet ur 6-9 bruk.

Tabell 3.2: Sammanställning av effektivt värmevärde för slam

Mekaniskt slam Biologiskt slam Kemiskt slam

16,8 MJ/kg TS 14,1 MJ/kg TS 17,1 MJ/kg TS
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4. Metod

Metodkapitlet  innehåller  en beskrivning av  vilka  försök  som genomfördes.  Alla  försök  genomfördes  på  labbet  på  

Karlstads  Universitet.  Screeningförsöken  genomfördes  för  att  ta  reda  på  de  optimala  betingelserna  för  

kemfällningsförsöken.  Ytspänningsmätningar  gjorde  det  möjligt  att  uppskatta  halten  av  extraktivämnen  i 

avloppsvattnet.  COD mättes för  att  ta reda på hur mycket COD de olika proverna avloppsvatten innehöll  och hur 

mycket COD bröts ned genom kemfällningen. Syresättningsförsöken med rent vatten, vatten med tillsats av ytaktiva 

ämnen,  obehandlat  avloppsvatten  och  kemfällt  avloppsvatten  visade  skillnaderna  i  syreupptagningshastigheten. 

Analyserna  för  den  biologiska  nedbrytbarheten  för  kemfällt  avloppsvatten  genomfördes  av  Alcontrol,  Karlstad.  

Tillvägagångssättet för beräkningarna för energibesparing genom kemfällning beskrivs.

4.1 Kemisk fällning

För  kemfällningen  genomförs  först  screeningförsök  för  att  ta  reda  på  vart  det  optimala  värdet  för  pH  och 

kemikalietillsatsen  ligger.  Därför  fylls  250  ml  avloppsvatten  i  en  e-bägare.  pH-värdet  sänks  med  10%ig  H2SO4 

respektive höjs med 1 M NaOH till det önskade värdet. Som fällningskemikalier används PAX-XL60 [4], AVR[5] och 

PGA i  olika doseringar.  PAX-XL60 är  en fluid och  fanns spädat  till  en koncentration av  2 g/l  som användes  för  

screeningförsöken eftersom doseringar mellan 5 och 20 g PAX-XL60 per m3 avloppsvatten annars inte var hanterbar. 

AVR löstes upp i avjonat vatten med en koncentration på 100 g/l. Enligt producenten Kemira måste AVR-lösningens  

koncentration alltid överstiga 5%, som motsvarar 53 g/l, på grund av risk för utfällning av metallhydroxider. PGA får  

tillsättas i pulverform. PAX-XL60 och AVR flockas ut med hjälp av en polymer medan PGA är både koagulerings- och 

flockningsmedel. Under 1 minuts snabb omrörning blandas PAX-XL60, AVR resp. PGA in i avloppsvattnet. I andra 

steget tillsätts polymer som flockningsmedel när koaguleringen sker med PAX-XL60 eller AVR. Proven får stå i ca 60  

minuter och skakas sakta med jämna mellanrum under tiden. pH-värdet kontrolleras. Proven filtreras och slammängden 

bestäms  efter  torkning.  COD:n  mäts  före  och  efter  kemfällningen  genom  absorption  med  en  Genesys 

Spectrophotometer vid en våglängd på 480 nm.

[4] http://www.kemira.com/regions/sweden/se/solutionsproducts/Documents/PDB-100104-PAX-XL60.pdf

[5] http://www.kemira.com/regions/sweden/se/solutionsproducts/Documents/PDB-100104-AVR.pdf
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4.2 Ytspänning

Att mäta ytspänningen är en enkel och snabb metod att uppskatta halten ytaktiva ämnen. Ytaktiva ämnen sänker vattnets 

ytspänning. En lägre ytspänning tyder därmed på en högre halt ytaktiva ämnen.

Ytspänningen mäts  med en ringvåg,  en Lauda TD 1 tensiometer.  En ring doppas ca 2-3 mm i  en behållare med 

lösningen vars ytspänning ska mätas. Ringen dras upp ur vätskan och en lamell bildas. Största kraften för att dra upp 

ringen OSRUK noteras. Eftersom ytspänningen sjunker med tiden på grund av att de ytaktiva substanserna rör sig mot  

ytan mäts kraften för att dra upp ringen till ett konstant värde nås. Korrekturfaktorn f beräknas enligt manualens formel  

(13) och ytspänningen γ [mN/m] beräknas med korrekturfaktorn f enligt ekvationen (14). Vattnets respektive lösningens 

densitet D antas med 1 g/cm3, då extraktivämnenas koncentration ligger i en väldigt låg nivå mellan 0 och 9 mmol/l och 

ändrade därför inte densiteten i en användbar storleksordning. Ytspänningsmätningen genomförs för vatten med en 

ökande tillsats av AA och DDA för att ta reda på var cmc:n ligger samt för nästan alla prov avloppsvatten för att  

uppskatta halten extraktivämnen.

f =0,8759
0,0009188⋅OS RUK

D (13)

= f⋅OS RUK (14)

För att minska yttre inflytanden genomförs alla försök i samma rum och i samma behållare med 50 mm diameter. För  

alla försök spolas behållaren först med etanol och sedan med avjonat vatten. Ringen hålls i en flamma för att ta bort alla  

eventuella  rester  av  ytaktiva  ämnen  som  skulle  kunna  förfalska  mätresultaten.  I  början  av  varje  mätserie  mäts  

ytspänningen på avjonat vatten för att säkerställa att ringvågen fungerar som den ska och att ringen och behållaren är  

rena.

4.3 COD

COD:n i avloppsvattnet analyseras med Lange kuvetter LCK 214 i  en Genesys Spectrophotometer.  Beroende på det 

förväntade resultatet späds avloppsvattnet med avjonat vatten så att COD:n ligger mellan 0 och 1000 mg/l där testen får  

användas.  2  ml  spädat  avloppsvatten  hälls  i  en  kuvett  som  därefter  får  kokas  vid  148  grader  i  2  timmar. 

Absorptionsmätningarna i spectrophotometern genomförs efter provet har svalnat. Absorptionen mäts för varje kuvett 

4-5 gånger från olika sidor för  att  minska fel.  För beräkningarna används för  varje  kuvett  ett  medelvärde av alla  

mätvärdena.
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4.4 Syresättning

Syresättningen av rent vatten och vatten med tillsats av förtvålad AA (HS) och DDA (FS) skedde i tre steg enligt ASCE 

metoden (ASCE 1991):

1. Testbehållaren fylldes med den önskade mängden vatten.

2. Allt löst syre avlägsnas med kvävgas eller natriumsulfit i 125 – 175 % av det stökiometriska behovet och 

kobolt som katalysator tillsattes.

3. Syretillförsel mättades i lämpliga intervall tills 98 % av det förväntade Cs nåddes.

Syresättningsförsöken  börjar  vid  låga  syrehalter  nära  0  mg/l.  För  rent  vatten  med  20  grader  och  1  atm  ligger 

mättnadskoncentrationen för syre Cs vid 9,08 mg/l. Eftersom syregradienten Cs - C är störst där inget syre är löst i 

vattnet ökar syrekoncentrationen mest i början av försöket och närmar sig asymptotiskt den mättnadskoncentrationen 

Cs. Ct [mg/l] är mätvärdet för syrekoncentrationen för tidpunkten t [min]. Ekvationerna (13) till (16) visar derivatisering 

och linjering för att kunna plotta ln(Cs – Ct) mot tiden. Lutningen för mätvärdena är KLa-värdet.

dC
dt

=K L a C s−C  (13)

C s−C t

C s−C 0
=e−K L a⋅t (14)

−K L a⋅t=ln C s−C t −ln C s−C 0 (15)

ln C s−C t=−K L a⋅tln C s−C0 (16)

Eftersom lutningsmetoden inte är särskilt noggrann valdes praktiskt att räkna ut KLa med hjälp av Matlab-programmet 

(se  bilaga)  där  hela  funktionens  mätvärden  tas  hänsyn  till  beroende  på  mättidpunkten.  Som  xdata  matades  alla 

mättidpunkter in, som ydata matades de respektiva syrekoncentrationerna in. Eftersom programmet inte tar hänsyn till 

avståndet mellan mättidpunkter matades bara mätvärden med samma tidsavstånd in i programmet.

För syresättningsförsöken med hög syreupptagning av antingen MO eller vattnets kemiska innehåll kan inte den ovan 

nämnda metoden användas. I ekvationen måste hänsyn tas till syreupptagningen OUR. I det här fallet beräknas KLa i ett 

stationärt  tillstånd  med  den  genomsnittliga  maximala  syrekoncentrationen  Cmax [mg/l]  för  försöket  och  den 

mättnadskoncentrationen för samma vatten Cs. Stationärt tillstånd betyder att syreförbrukningen i vattnet är lika stort 

som  syretillförsel,  syrekoncentrationen  i  vattnet  ökar  alltså  inte  längre.  Den  genomsnittliga  maximala 

syrekoncentrationen  Cmax är  ett  medelvärde  för  syrekoncentrationen  när  syrekoncentrationskurvan  planar  ut. 

Syreupptagningshastigheten OUR fås genom att stänga av lufttillförseln efter att ha nått den genomsnittliga maximala  

syrekoncentrationen Cmax och mäta den avtagande syrekoncentrationen. Mättnadskoncentrationen för samma vatten Cs 

fås genom att syresätta vattnet under en längre tid. Efter att de syreförbrukande komponenterna i avloppsvattnet är  

försvunna kan vattnet syresättas till ett värde vid ungefär 9 mg/l. Ekvationerna (17) till (19) visar tillvägagångssättet för 
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att beräkna KLa för vatten med hög syreupptagning.

dC
dt

=K L a C s−C −OUR (17)

dC
dt

=0=K L a(C s−C max)−OUR (18)

K L a=
C s−C max

OUR (19)

Utrustningen för syresättning består av en 1,80 m hög cylinder (se även figur 10.1). På botten finns möjligheten att  

installera olika diffusörer. I det här fallet används bara en diffusör, en blåsten, som ger mycket små bubblor. Genom 

diffusören kan luft eller en annan gas tillföras vattnet i cylindern. En ventil samt flödesmätare gör  att lufttrycket och 

luftflödet kan varieras lätt och hållas konstant under ett försök. En installerad pump gör det möjligt att vattnet kan  

pumpas in i eller ut ur cylindern samt pumpas runt där vattnet antingen pumpas in ovanifrån eller på botten.

Eftersom KLa är temperaturberoende enligt ekvation (9) och försökstemperaturen skilde sig lite från 20 grader beräknas  

KLa(T) med θ = 1,024.

K L a(T )=K L a(20o C)θ
T−20 (9)

4.4.1 Syresättning av rent vatten

En 1,80 m hög cylinder som rymmer 75 l fylls med kranvatten (se även figur 10.1). Vattnets syrekoncentration och  

temperatur mäts med en Hach Lange LDO HQ10 strax under vattnets yta. Vattnets syrekoncentration mäts och allt syre 

avlägsnas genom att tillsätta natriumsulfit i 125 – 175 % av det stökiometriska behovet enligt reaktionsekvationen

2 Na2SO3 + O2 → 2 Na2SO4.

Som katalysator för upplösningen tillsätts några droppar koboltklorid (CoCl*6H2O) till vattnet. Syre tillförs genom att 

tryckluft med cirka 2 bar övertryck blåses in i mitten av bottnen av kolonnen genom en blåsten. Flödet hålls konstant 

och mäts med en Bronkhorst flödesmätare.

Försöket genomförs för fyra olika luftflöden: 25 l/h, 50 l/h, 75 l/h och 100 l/h. För varje försök används färskt vatten så  

att  natriumsulfaten  inte  förfalskar  resultatet.  Syrekoncentrationen mäts  beroende  på  tiden  i  små  intervaller  mellan 

0,5 och 1 minut till ett konstant värde nås och KLa beräknas med hjälp av Matlab-programmet. Tabell 4.1 visar en 

sammanställning av de genomförda försöken.
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Tabell 4.1: sammanställning av försöken med rent vatten

Försök Vatten Luftflöde [l/h] T [ºC]

1 rent vatten 25 20,1

2 rent vatten 50 20,1

3 rent vatten 75 19,8

4 rent vatten 100 19,2

4.4.2 Syresättning av rent vatten med tillsats av hartssyra och fettsyra

En 1,80 m hög cylinder som rymmer 75 l fylls med kranvatten (se även figur 10.1). Vattnets syrekoncentration och 

temperatur  mäts  med en Hach Lange LDO HQ10 strax  under  vattnets  yta.  Allt  syre avlägsnas genom att  tillsätta 

natriumsulfit i 125 – 175% av det stökiometriska behovet. Som katalysator för upplösningen tillsätts några droppar 

koboltklorid (CoCl*6H2O) till vattnet. 5,6 g abetinsyra (hartssyra, 75%, AA) och 11,2 g dodecansyra (fettsyra, DDA) 

förtvålas med lut så att de kan lösas i vattnet och spädas till en koncentration på 28 g/l DDA och 14 g/l AA (75% AA).  

100 ml av den här lösningen tillsätts till vattnet i cylindern så att koncentrationen ligger vid 37 mg/l DDA och 14 mg/l  

AA (rent AA). pH-värdet kontrolleras. Syre tillförs genom att tryckluft med cirka 2 bar övertryck blåses in i mitten av  

bottnen av kolonnen genom en blåsten. Flödet hålls konstant och mäts med en Bronkhorst flödesmätare.

Försöket genomförs för fyra olika luftflöden: 25 l/h, 50 l/h, 75 l/h och 100 l/h. För varje försök används en ny blandning 

av AA, DDA och vatten så att natriumsulfatet inte förfalskar resultatet. Syrekoncentrationen mäts beroende på tiden i  

små intervaller mellan 0,5 och 1 minut tills ett konstant värde nås och KLa beräknas med hjälp av Matlab-programmet. 

Tabell 4.2 visar en sammanställning av de genomförda försöken.

Tabell 4.2: sammanställning av försöken med rent vatten med tillsats av AA och DDA

Försök Vatten Luftflöde [l/h] T [ºC]

5 14 mg/l AA + 37 mg/l DDA 25 20,1

6 14 mg/l AA + 37 mg/l DDA 50 20,3

7 14 mg/l AA + 37 mg/l DDA 75 20,1

8 14 mg/l AA + 37 mg/l DDA 100 21,0

4.4.3 Syresättning av obehandlat avloppsvatten

Avloppsvattnet för de olika försöken hämtades vid 6 tillfällen på Stora Enso Skoghalls Bruk. Proven togs direkt efter  

försedimenteringen  i  bassäng  4  så  att  bara  CTMP-avloppsvatten  och  vatten  från  renseriet  användes.  Vattnets  

sammansättning var ändå olika då det är dags- och driftberoende.

En 1,80 m hög cylinder som rymmer 75 l fylls med skogsindustriellt avloppsvatten (se även figur 10.1). Avloppsvattnets 

syrekoncentration, pH och temperatur mäts med en Hach Lange LDO HQ10 strax under vattnets yta. I det här fallet  
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finns alltid lite biologisk aktivitet i avloppsvattnet och allt syre avlägsnas genom att vänta tills allt syre är förbrukad.  

MO syreförbrukning under syresättningen tas hänsyn till genom att använda formel (8).

Syre tillförs genom att tryckluft med cirka 2 bar övertryck blåses in i mitten av bottnen av kolonnen genom en blåsten.  

Flödet hålls konstant och mäts med en Bronkhorst flödesmätare.

Försöket  genomförs  för  fyra  olika  luftflöden:  25  l/h,  50  l/h,  75  l/h  och  100  l/h.  För  varje  försök  används  nytt  

avloppsvatten. Syrekoncentrationen mäts beroende på tiden i små intervaller mellan 0,5 och 1 minut till ett konstant 

värde nås och KLa beräknas med hjälp av Matlab-programmet. Tabell 4.3 visar en sammanställning av de genomförda  

försöken.

Tabell 4.3: sammanställning av försöken med obehandlat skogsindustriellt avloppsvatten

Försök Vatten Luftflöde [l/h] COD [mg/l] Ytspänning 

[mN/m]

pH T [ºC]

9 obehandlat avloppsvatten 25 3192 ± 4 48,6 7,0 19,4

10 obehandlat avloppsvatten 50 3192 ± 4 45,2 6,1 18,1

11 obehandlat avloppsvatten 75 4271 ± 5 46,5 5,8 18,9

12 obehandlat avloppsvatten 100 3427 ± 11 44,7 6,3 22,2

4.4.4 Syresättning av kemfällt avloppsvatten

Kemfällningen i stor labskala genomförs för varsin utvald koncentration PAX-XL60 och PGA vid optimalt pH-värde  

som fås ifrån screeningförsöken. En 2 m hög cylinder fylls med 90 l avloppsvatten. pH-värdet justeras med NaOH och 

H2SO4. PAX-XL60 resp. PGA vägs ut och tillsätts flytande (PAX-XL60) resp. som pulver (PGA) till avloppsvattnet på 

ytan under 30 minuters rundpumpning med ett flöde på ca 50 l/min där vattnet tas ut underifrån och pumpas in uppifrån.  

På grund av cylinderns djup var en kraftig omrörning inte möjligt på ett annat sätt. Vid fällning med PAX-XL60 tillsätts  

efter 30 minuters rundpumpning droppvis 2 ml polymer och rundpumpningen fortsätts i 15 minuter för att blanda in  

polymeren. Slammet som bildas får sedimentera under natten och pumpas ut till en dunk. 75 l överstånd överförs till  

den 1,80 m höga cylindern. Syresättningen sker enligt beskrivningen i '4.4.3 Syresättning av obehandlat avloppsvatten'  

med ett luftflöde på 50 l/h. Syrekoncentrationen mäts beroende på tiden i små intervaller mellan 0,5 och 1 minut till ett  

konstant värde nås och KLa beräknas enligt ekvation (19). Syreförbrukningen under luftningen mäts som OUR. Efter ett  

avslutat försök med syresättning av avloppsvattnet stängs luften av och syrekoncentrationens avtagning OUR noteras.  

Eftersom den maximala syrekoncentrationen för kemfällt avloppsvatten Cmax, där vattnets syretillförsel är likadan med 

vattnets  syreförbrukning,  visade  sig  vara  så  låg  genomfördes  även  syresättningsförsök  för  samma  vatten  utan 

kemfällning  för  att  kunna  jämföra  de  resultaten.  För  att  bekräfta  resultaten  från  försök  13  och  14  genomfördes 

kemfällningen samt syresättning en gång till med vatten hämtad vid ett annat tillfälle (försök 15 och 16). Tabell 4.4  

visar en sammanställning av de genomförda försöken.

31



Tabell  4.4:  sammanställning av  försöken  med kemfällt  skogsindustriellt  avloppsvatten  och  för  samma vatten  utan  

kemfällning

Försök Vatten Luftflöde

[l/h]

COD

[mg/l]

Ytspänning 

[mN/m]

pH T [ºC]

13 kemf. med 10 g/m3 PAX-XL60 50 4320 ± 20 46,7 7,1 19,2

14 obehandlat avloppsvatten 50 4537 ± 4 43,1 6,0 17,7

15 kemf. med 10 g/m3 PAX-XL60 50 4152 ± 13 - 6,7 20,1

16 obehandlat avloppsvatten 50 4430 ± 9 - 6,0 21,0

17 kemf. med 0,3 g/l PGA 50 4539 ± 51 56,2 6,1 21,1

18 obehandlat avloppsvatten 50 4320 ± 26 48,2 6,0 18,1

4.5 Analyser om biologisk nedbrytning

För att ta reda på hur bra kemslammet är biologisk nedbrytbar genomförs analyserna av BOD7, microtox och COD av 

Alcontrol i Karlstad för 4 utvalda prover. Varje prov består av 2 l avloppsvatten. Första provet avloppsvatten analyseras  

oförändrad. För andra provet höjs pH till 7,6 med NaOH och provet kemfälls med 5 g/m 3 PAX-XL60 och 16 droppar 

polymer. Provet analyseras ofiltrerad. För tredje provet höjs pH till 7,6 med NaOH och provet kemfälls med 10 g/m 3 

PAX-XL60 och 16 droppar polymer. Provet analyseras ofiltrerad. För fjärde provet höjs pH till 7,5 med NaOH och 

provet  kemfälls  med  10  g/m3 PAX-XL60  och  16  droppar  polymer.  Provet  analyseras  filtrerad.  Eftersom  kraftig 

omrörning i en 2 liters burk inte är möjligt skakas burkarna kraftig i 1 minut efter PAX-XL60 tillsattes. Polymer tillsätts  

och provarna får stå i ca 60 minuter och skakas sakta med jämna mellanrum under tiden.

4.6 Energi

Målet  av  detta  arbete  har  varit  att  ta  reda  på  hur  mycket  luftningsenergi  man  kan  spara  genom  att  kemfälla  

skogsindustriellt avloppsvatten före det biologiska reningssteget. Värdena för de här energiberäkningarna tas ifrån olika 

vetenskapliga artiklar och från screeningförsöken som genomfördes i det här arbetet.

COD-reduktionen antas med 1,35 g/l. COD-värden som ligger till grund för energiberäkningarna är de genomsnittliga 

värdena för Skoghalls luftade damm år 2010 med COD in = 1,97 g/l och CODut = 0,62 g/l. Volymflödet med 25.600 m3/d 

och SRT med 21 dygn är också siffror från den här luftade dammen. Slammängden för de biologiska stegen beräknas  

med ekvation (1) och (2). Slammängden för det kemiska steget tas ifrån screeningförsöken med respektive dos PAX-

XL60, PGA och optimalt pH. Slammets värmeinnehåll beräknas enligt tabell 3.2 för rent kemiskt och rent biologiskt  
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slam. Syrebehovet i de biologiska stegen beräknas enligt ekvation (3) SOTR enligt ekvation (4). Syrekoncentrationen 

under drift antas med 2 mg/l. Drifttemperaturen antas med 20 grader. α- och β-värdena tas ifrån försöken 13, 14, 17 och 

18. Energibehovet för luftningen beräknas med ett syreutbyte på 1,9 kg O2/kWh för bottenluftare enligt Kjellén et al. 

(2002). Kemikaliebehovet för det kemiska steget är 10 g/m3 för fällningen med PAX-XL60 och 0,3 g/l för fällningen 

med PGA. Luftningskostnaderna beräknas med uppskattade kostnader på 0,5 SEK/kWh. Kostnader för PAX-XL60 

ligger vid ungefär 2.500 SEK/t[6] med fri leverans. Kostnader för PGA ligger vid ungefär 7 $/kg[7]. I beräkningarna ingår 

inga kostnader för utrustningen och för lut för att höja pH till ett optimalt värde.

[6] Mitsuda, S., PolyGlu

[7] Kemira, Stockohlm
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5. Resultat

Analyserna  av  CTMP avloppsvattnet  hämtad vid  6  olika tillfällen  från  Stora  Enso  Skoghalls  Bruk  visade  stora 

skillnader i COD och OUR. Vid de tre sista tillfällen var COD:n och OUR hög jämfört med de andra tillfällena. Vid de  

tre sista tillfällen var COD:n i snitt 1200 mg/l högre än vid de tre första tillfällen. Vad detta berodde på kunde inte  

detaljerat  fastställas  men begrundades  av  en  anställd  med ett  högre  volymflöde.  Dessutom luktade  avloppsvattnet 

mycket  svavel  vid  de  tre  sista  tillfällen.  Mätvärden  för  COD  med  standardavvikelse,  ytspänning  och  OUR med 

standardavvikelse av obehandlat avloppsvatten visas i tabell 5.1.

Tabell 5.1: COD, ytspänning och OUR för obehandlat avloppsvatten

Datum 18.10.10 26.10.10 03.11.10 29.11.10 16.12.10 20.01.11

COD [mg/l] 3046 ± 6 3192 ± 4 3427 ± 11 4673 ± 8 4430 ± 9 4274 ± 11

Ytspänning [mN/m] 46,3 48,6 44,7 43,1 - 47,2

OUR [mg/l,min] 0,01 ± 0,04 0,06 ± 0,01 0,03 ± 0,06 0,08 ± 0,01 0,11 ± 0,02 0,08 ± 0,01

5.1 Kemfällning

5.1.1 Kemfällning med PAX-XL60

För obehandlat avloppsvatten mättes följande värden: pH = 6,0, COD = 3517 ± 12 mg/l, γ = 46,4 mN/m. I syfte att hitta 

ett optimum gjordes screeningförsök med PAX-XL60 och en provvolym på 250 ml. PAX-XL60 har en aktiv substans 

(Me3+) på ca 2,7 mol/kg. Försöksresultaten finns sammanställd i tabellerna 5.2 och 5.3 och figur 5.1.

Screeningförsöken genomfördes för 4 olika koncentrationer av PAX-XL60 mellan 5 g/m3 och 20 g/m3 och upp till 

6  olika  pH.  Försöken  visade  att  det  optimala  pH-värdet  ligger  vid  pH  7,5.  Vid  detta  värde  nåddes  den  högsta  

ytspänningen som tyder på att fällningen av de ytaktiva ämnena är pH-beroende med ett optimum vid ungefär 7,5. Detta  

beror troligen på att alla harts- och fettsyror fanns i löst form enligt Magnus et al. (2000). Screeningförsöken med 

5 g/m3 PAX-XL60 genomfördes bara för 3 olika pH eftersom en filtrering av proven inte var möjligt. Filterpappret 

sattes igen på en gång och det var inte möjligt att få ett resultat som var jämförbart med de andra screeningförsöken.

Kemfällningen påverkar alltid COD:n som sjunker med ökande tillsats PAX-XL60. Men eftersom målet inte var att  

kemfälla  så  mycket  COD  som  möjligt  utan  att  kemfälla  målinriktad  ytaktiva  ämnen  används  värdena  för  

COD-minskning  bara  för  energiberäkningarna.  Allt  COD  som  kemfälls  måste  inte  avlägsnas  i  det  efterföljande 

biologiska reningssteget.

Screeningförsöken visade att ytspänningen inte ökade särskilt mycket med en högre dos PAX-XL60 för det optimala 

pH-värdet.  Obehandlat  avloppsvatten  hade  en  ytspänning  på  46,4  mN/m  som  ökade  för  en  tillsats  av  10  g/m 3 
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PAX-XL60 till 52,0 mN/m och för en tillsats av 15 g/m3 bara lite mer till 53,2 mN/m. Däremot skulle kemikaliebehovet 

öka med 50%. Därför genomfördes syresättningsförsöken efter kemfällningen i stor labskala med 10 g/m 3 PAX-XL60 

vid pH 7,5.

Tabell 5.2: resultat för kemfällningsförsök med PAX-XL60 i 250 ml - bägare med 5 g/m3 och 10 g/m3

5 g/m3 10 g/m3

pH 6,0 4,3 5,1 6,0 5,1 4,3 7,1 7,5 8,1

Ytspänning [mN/m] 48,9 47,5 48,2 47,9 48,7 46,7 50,5 52,0 51,0

Slammängd [mg] 29,8 31,5 7,7 66,4 60,4 54,8 38,5 25,0 26,8

Δ COD [mg/l] 796 - - 954 - - - 745 -

Tabell 5.3: resultat för kemfällningsförsök med PAX-XL60 i 250 ml - bägare med 15 g/m3 och 20 g/m3

15 g/m3 20 g/m3

pH 4,1 5,0 6,0 6,9 7,5 8,0 6,1 7,1 7,5 8,0

Ytspänning [mN/m] 49,3 50,6 51,4 52,1 53,2 51,7 50,7 54,0 52,2 52,0

Slammängd [mg] 70,8 69,5 62,8 63,5 49,6 43,7 74,9 60,0 47,2 41,9

Δ COD [mg/l] - - 1039 - 957 - 1122 - 878 -

Figur 5.1: ytspänningen relaterad till pH för kemisk fällning med PAX-XL60

5.1.2 Kemfällning med PGA

För obehandlat avloppsvatten mättes följande värden: pH = 6,1, COD = 3485 ± 27 mg/l, γ = 49,3 mN/m. I syfte att hitta 
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ett optimum gjordes screeningförsök med PGA i små bägare med en provvolym på 250 ml. Försöksresultaten finns 

sammanställd i tabell 5.4 och figur 5.2.

Screeningförsöken genomfördes för 2 olika koncentrationer av PGA, 0,3 g/l och 0,6 g/l, och för 6 olika pH mellan 

3,7 och 8,0. En lägre dosering av PGA var tyvärr inte praktikabel eftersom en dosering på 0,3 g/l för en vattenvolym på 

250 ml betyder en tillsatsmängd av bara 0,075 g PGA. Försöken visade att det optimala pH-värdet ligger vid ungefär 

6,0, alltså oförändrad jämfört med avloppsvattnet. Vid detta värde nåddes den högsta ytspänningen. Det fanns ingen stor 

skillnad  i  ytspänningen  mellan  0,3  g/l  PGA och  0,6  g/l  PGA.  Därför  genomfördes  syresättningsförsöket  efter 

kemfällningen i stor labskala med 0,3 g/l PGA vid pH 6.

Tabell 5.4: resultat för kemfällningsförsök med PGA i 250 ml - bägare med 0,3 g/l och 0,6 g/l

0,3 g/l 0,6 g/l

pH 3,7 5,0 6,1 7,0 7,6 8,0 4,1 4,8 6,1 6,9 7,6 8,0

Ytspänning [mN/m] 46,2 54,0 56,7 56,1 54,2 53,1 55,1 56,1 57,3 55,5 55,7 55,5

Slammängd [mg] 16,3 17,6 10,6 22,5 21,5 28,0 42,0 - 48,2 56,3 54,5 58,1

Δ COD [mg/l] 105 117 313 241 515 146 214 487 204 202 226 192

Figur 5.2: ytspänningen relaterad till pH för kemisk fällning med PGA

5.1.3 Kemfällning med AVR

För obehandlat avloppsvatten mättes följande värden: pH = 6,1, COD = 3478 ± 7 mg/l, γ = 48,1 mN/m. I syfte att hitta 

ett optimum gjordes screeningförsök med AVR i små bägare med en provvolym på 250 ml. AVR har en aktiv substans  

(Me3+) på ca 3,2 mol/kg, alltså lite högre än PAX-XL60. Därför valdes liknande doseringar som för screeningförsöken 

med PAX-XL60. Kemfällningen genomfördes med 5 och 10 g/m3 AVR. Tabell 5.5 och figur 5.3 visar att ytspänningen 

och COD:n inte påverkas mycket av AVR. Ytspänningen sjönk till  och med för 5 g/m3 AVR. Eftersom PAX-XL60 

visade  mycket  bättre  värden  angående  såväl  ytspänning  som  COD  genomfördes  inga  syresättningsförsök  med 

avloppsvatten fällt med AVR.
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Tabell 5.5: resultat för kemfällningsförsök med AVR i 250 ml - bägare med 5 g/m3 och 10 g/m3

5 g/m3 10 g/m3

pH 6,1 6,9 7,5 8,3 6,2 7,0 7,6 8,1

Ytspänning [mN/m] 47,7 47,3 47,7 48,2 49,5 48,1 49,7 50,4

Slammängd [mg] 0 0 0 0 4,1 0 4,6 0

Δ COD [mg/l] 85 100 207 141 1002 182 56 63

Figur 5.3: ytspänningen relaterad till pH för kemisk fällning med AVR

5.2 Ytspänningen

Ytspänningen bestämdes för rent vatten och vatten med förtvålad AA och DDA i ökande koncentration för att ta reda på 

var cmc:n för den använda blandningen ligger (se figur 5.4). Cmc:n är punkten där ytspänningen inte längre sjunker 

trots ökande tillsats av AA och DDA, dvs. där hela vätskeytan är täckt med de ytaktiva substanserna. Värdet låg vid en  

koncentration av ungefär 7,3 mmol/l AA och DDA och ytspänningen var γ = 34 mN/m som motsvarar en koncentration  

i blandningen på 1,5 mmol/l eller 0,49 g/l AA och 5,8 mmol/l eller 1,29 g/l DDA. Litteraturvärdet för natriumsaltet av  

AA ligger vid 5,0 mmol/l (Acosta et al. 2002) och för natriumsaltet av DDA vid 9,55 mmol/l och γ = 26,2 mN/m (Fan et 

al. 2008). Blandningens värde låg alltså som förväntat mellan värdena för ren AA och ren DDA.

Ytspänningen är en enkel metod att uppskatta mängden ytaktiva substanser, dvs. harts- och fettsyror, i avloppsvattnet. 

En ökande koncentration sänker vattnets ytspänning. Mätresultaten visade att Skoghalls CTMP-avloppsvatten med en 

ytspänning mellan 43,1 och 48,6 mN/m (se även tabell 5.1) inte ligger i närheten av den kritiska micellkoncentrationen.
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Figur 5.4: bestämning av den kritiska micellkoncentrationen för en standardlösning med AA och DDA

5.3 Syresättning

Syresättningen av vatten genomfördes för rent vatten, vatten med tillsats av abetin- och dodecansyra (AA och DDA) 

och för skogsindustriellt avloppsvatten med och utan kemfällning med två olika fällningskemikalier, PAX-XL60 och  

PGA.

5.3.1 Syresättning av rent vatten

Syrekoncentrationen för rent vatten i förhållande till tiden visas för försök 1 till 4 i figur 5.5. Vattnets temperatur låg 

mellan 19,2ºC och 20,1ºC. KLa-värdet bestämdes enligt formlerna (5) och (9) med hjälp av Matlab-programmet (se 

bilaga) och låg mellan 1,69 1/h för ett flöde på 25 l/h och 4,88 1/h för ett flöde på 100 l/h. En sammanställning av KLa 

och α finns i tabell 5.7 samt i figurerna 5.11 och 5.12. Syrets slutkoncentration skiljde sig inte mycket för de olika  

flödena och låg mellan 9,14 och 9,23 mg/l. Mätresultaten visade som förväntat tydligt att ju högre luftflödet var desto  

snabbare syresattas vattnet.
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Figur 5.5: syrekoncentration i rent vatten beroende på luftflödet för försök 1-4

5.3.2 Syresättning av rent vatten med tillsats av ytaktiva ämnen

Syresättningen  av  rent  vatten  med  ytaktiva  ämnen  skedde  med  AA  och  DDA  som  var  förtvålad  med  lut.  

Koncentrationen valdes i samma storleksordning som harts- och fettsyror finns i skogsindustriellt avloppsvatten. Den 

förtvålade blandningen av AA och DDA löste sig inte helt  upp i  vattnet  utan bildade delvis små flockar.  Vattnets 

temperatur låg mellan 20,1ºC och 21,0ºC. KLa-värdet bestämdes enligt  formlerna (5) och (9) med hjälp av Matlab-

programmet  (se  bilaga). En  sammanställning  av  KLa  och α  finns  i  tabell  5.7  samt  i  figurerna  5.11  och  5.12. 

Syrekoncentrationen i förhållande till tiden visas för försök 5 till 8 i figur 5.6. Som förväntat gick syresättningen av  

vatten med ytaktiva ämnen sämre än syresättningen av rent vatten. α, som ger information över hur bra ett vatten kan 

syresättas i förhållande till rent vatten med samma luftflöde, ligger bara mellan 0,31 och 0,51. Rent vatten kan alltså 2  

till nästan 4 gånger så lätt syresättas än vattnet med AA och DDA. Detta tyder på en stor inverkan av ytaktiva ämnen på 

syreövergången mellan  gas-  och  vätskefasen.  Syrets  mättnadskoncentration Cs för  de  olika  flödena skilde  sig inte 

mycket från mättnadskoncentrationen i rent vatten och låg mellan 8,79 och 9,17 mg/l. Detta återspeglas i β-värdena som 

ligger mellan 0,96 och 0,99.
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Figur 5.6: Syrekoncentration beroende på flödet i rent vatten med tillsats av förtvålad AA och DDA för försök 5-8

5.3.3 Syresättning av obehandlat skogsindustriellt avloppsvatten

Avloppsvattnet hämtades från Stora Enso Skoghalls Bruk och användes antingen färskt eller efter det hade förvarats upp 

till 1 vecka vid 10 grader. Syrekoncentrationen beroende på flödet visas i figur 5.7. Avloppsvattnets temperatur vid 

syresättningen låg mellan 18,1ºC och 22,2ºC. KLa-värdet bestämdes enligt formlerna (5) och (9) med hjälp av Matlab-

programmet  (se  bilaga).  En  sammanställning  av  KLa  och  α  finns  i  tabell  5.7  samt  i  figurerna  5.11  och  5.12. 

Syrekoncentrationen  i  förhållande  till  tiden  visas  för  försök  9-12  i  figur  5.7.  Syresättningen  för  obehandlat 

skogsindustriellt avloppsvatten gick ännu lite sämre än syresättningen av vattnet med tillsats av de ytaktiva ämnen. 

α  ligger  bara  mellan  0,22 och  0,51.  Detta  betyder  att  rent  vatten  kan  2  till  nästan  5  gånger  lättare  syresättas  än  

skogsindustriellt avloppsvatten. Detta betyder också att 2 till nästan 5 gånger så mycket luftningsenergi går åt för att 

syresätta vattnet. Även syrets mättnadskoncentration Cs var mycket lägre för avloppsvattnet än för rent vatten och låg 

mellan 6,40 och 9,17 mg/l. β låg därmed mellan 0,70 och 0,97.
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Figur 5.7: Syrekoncentration beroende på flödet för obehandlat skogsindustriellt avloppsvatten för försök 9-12

5.3.4 Syresättning av skogsindustriellt avloppsvatten efter kemfällning

Syresättning av skogsindustriellt avloppsvatten efter kemfällning med 10 g/m3 PAX-XL60 vid pH 7,5 genomfördes med 

ett volymflöde på 50 l/h. Syrekoncentrationen mättes för vattnet hämtad vid samma tillfälle med och utan kemfällning 

för att  kunna jämföra resultaten bättre.  När syresättningsförsöken genomfördes utan kemfällning ändrades pH inte.  

Temperaturen låg mellan 17,7ºC och 21,0ºC. KLa-värdet bestämdes enligt formlerna (19) och (9). Mätresultaten visas i 

figurerna 5.8 och 5.9. En sammanställning av KLa och α finns i tabell 5.7 samt i figurerna 5.11, 5.12 och 5.13. Eftersom 

den låga maximala syrekoncentrationen Cmax vid de första två försöken (13 och 14) inte var förväntat genomfördes två 

extra  försök  (15  och  16)  med  avloppsvatten  som  var  kemfällt  med  samma  dos  PAX-XL60  samt  obehandlat 

avloppsvatten för jämförelse. Vattnet för de första två försöken (13 och 14) och de andra två försöken (15 och 16) 

hämtades vid två olika tillfällen.

Den  maximala  syrekoncentrationen  Cmax är  den  koncentrationen  där  syretillförseln  till  vattnet  är  likadan  med 

syreförbrukningen i vattnet. För att få en mättnadskoncentration C s tillfördes efter ett avslutat försök och mätning av 

OUR så länge syre tills en koncentration strax under 9 mg/l nåddes.

Syresättningsförsöken efter kemfällning med 10 g/m3 PAX-XL60 visade en tydlig förbättring av α. För försöken 13 och 

14 ökade α från 0,21 för obehandlat avloppsvatten till 0,84 för kemfällt avloppsvatten. För försöken 15 och 16 ökade α  

från 0,25 för obehandlat avloppsvatten till 1,52 för kemfällt avloppsvatten.

β var för alla 4 försök (13 till 16) lika hög med 0,96.
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Figur 5.8: Syrekoncentration för skogsindustriellt avloppsvatten utan och med kemfällning med PAX-XL60, försök 13  

och 14

Figur 5.9: Syrekoncentration för skogsindustriellt avloppsvatten utan och med kemfällning med PAX-XL60, försök 15  

och 16

Syresättning av skogsindustriellt avloppsvatten efter kemfällning med 0,3 g/l PGA genomfördes med ett volymflöde på 

50 l/h. Syrekoncentrationen mättes för vattnet hämtad vid samma tillfälle med och utan kemfällning. Temperaturen var  

18,1ºC för obehandlat avloppsvatten och 21,1ºC för kemfällt avloppsvatten. KLa-värdet bestämdes enligt formlerna (19) 

och (9). Mätresultaten visas i figur 5.10. En sammanställning av KLa och α finns i tabell 5.7 samt i figurerna 5.11, 5.12 

och 5.13. För att få en mättnadskoncentration Cs tillfördes efter ett avslutat försök och mätning av OUR så länge syre 

tills en koncentration strax under 9 mg/l nåddes.

Syresättningsförsöken efter kemfällning med 0,3 g/l PGA visade en tydlig förbättring av α. För försöken 17 och 18 

ökade α från 0,21 för obehandlat avloppsvatten till 0,47 för kemfällt avloppsvatten. β låg för obehandlat avloppsvatten  

vid 0,94 och för kemfällt avloppsvatten vid 0,93.
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Figur 5.10: Syrekoncentration för skogsindustriellt avloppsvatten utan och med kemfällning med PGA, försök 17 och  

18

Figurerna 5.8 till 5.10 visar tydligen att det här avloppsvattnet inte kunde syresättas lika bra som avloppsvattnet hämtat  

vid de tidigare tillfällena. α för obehandlat avloppsvatten (försök 14, 16 och 18) låg mellan 0,21 och 0,25 jämfört med 

0,35 för det tidigare hämtat vattnet. Däremot var β högre för försök 14, 16 och 18 med 0,94 till 0,96 jämfört med 0,88  

för det  tidigare hämtat  vattnet.  Den genomsnittliga maximala syrekoncentrationen låg för obehandlat avloppsvatten 

mellan 0,79 och 0,92 mg/l medan det kemfällda avloppsvattnet nådde en maximal syrekoncentration mellan 0,89 och 

3,70 mg/l.

Tabell  5.6  visar  en  sammanställning  av  den  genomsnittliga  maximala  syrekoncentrationen  Cmax, 

syremättnadskoncentrationen Cs mätt för respektive vattnet och syreupptagningshastigheten. Det syns tydligen att OUR 

är  högre  för  kemfällt  avloppsvatten  än  för  obehandlat  avloppsvatten.  För  kemfällning  med  PAX-XL60  var  OUR 

4-5 gånger högre. Kemfällning med PGA höjde OUR bara med 50%.

Tabell 5.6: genomsnittlig maximal syrekoncentration, mättnadskoncentration, OUR och ytspänning för försök 13-18

Försök 14 13 16 15 18 17

Utan 

kemfällning

10 g/m3 

PAX-XL60

Utan 

kemfällning

10 g/m3 

PAX-XL60

Utan 

kemfällning

0,3 g/l PGA

Genomsnittlig maximal 

syrekoncentration Cmax [mg/l]

0,82 ± 0,02 0,91 ± 0,09 0,79 ± 0,04 0,89 ± 0,08 0,92 ± 0,04 3,70 ± 0,08

Syremättnadskoncentration Cs 

i vattnet [mg/l]

8,79 8,79[8] 8,82 8,82 8,57 8,46

OUR [mg/l,min] 0,08 ± 0,01 0,34 ± 0,04 0,11 ± 0,02 0,63 ± 0,03 0,08 ± 0,01 0,12 ± 0,15

Ytspänning [mN/m] 44,4 46,7 - - 48,2 56,2

[8] syremättnadskoncentrationen Cs för försök 13 är uppskattad
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5.3.5 Sammanställning av KLa och   α  

KLa för rent vatten, vatten med tillsats av förtvålad AA och DDA och obehandlat avloppsvatten (förutom de värden 

markerad med försök 13 till 18) beräknas enligt ekvation (5) och (9) och Matlab-progammet (se bilaga).

KLa för avloppsvattnet hämtat vi de tre sista tillfällena kunde inte beräknas på samma sätt på grund av vattnets för höga 

syreupptagning som resulterade i en låg maximal syrekoncentration. KLa beräknades istället med ett stationärt tillstånd 

enligt ekvation (19) och med ekvation (9). Detta gäller för försök 13 till 18.

Figur 5.11 visar en sammanställning av alla beräknade KLa-värden. Det syns tydligen att KLa stiger för alla vatten ju 

högre luftflödet är. För rent vatten stiger KLa mest. Nivån för KLa är mycket högre för rent vatten än för vatten med 

tillsats av ytaktiva ämnen. För avloppsvattnet är KLa-värdet ännu lägre.

Figur 5.11: KLa beroende på flödet  för rent  vatten,  vatten med tillsats av abetinsyra (HS) och dodecansyra (FS),  

avloppsvatten och avloppsvatten efter kemisk fällning
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Figur 5.12 visar en sammanställning av alla beräknade α-värden. För obehandlat avloppsvatten sjunker α med ökande  

luftflöde. Syresättning efter kemfällning genomfördes bara för ett flöde på 50 l/h. För att bättre kunna jämföra ökningen  

av α finns i figur 5.13 α-värdena för samma vatten utan och med kemfällning. Det syns tydligt att ökningen för α är  

större för kemfällning med 10 g/m3 PAX-XL60 än för kemfällning med 0,3 g/l PGA.

Tabell  5.7  visar  en  sammanställning  av  alla  KLa,  α  och  β  med  försöksnummer  i  parentes.  Även  om obehandlat 

avloppsvatten hämtad vid olika tillfällen syresattes med samma flöde på 50 l/h syns skillnader i KLa och α.

Figur 5.12: α beroende på flödet för vatten med tillsats av abetinsyra (HS) och dodecansyra (FS), avloppsvatten och  

avloppsvatten efter kemisk fällning

Figur 5.13: α för ett flöde på 50 l/h för samma avloppsvatten med och utan kemfällning
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Tabell 5.7: sammanställning av KLa, α och β; de kursiva siffrorna i parentes visar försökets nummer.

Volymflödet 25 l/h 50 l/h 75 l/h 100 l/h

KLa i rent vatten [1/h] 1,69 (1) 3,12 (2) 3,99 (3) 4,88 (4)

KLa i vatten med tillsats av 

förtvålad AA och DDA [1/h]

0,87 (5) 1,16 (6) 1,66 (7) 1,51 (8)

KLa i avloppsvatten [1/h] 0,88 (9) 1,08 (10)

0,67 (14)

0,78 (16)

0,66 (18)

1,13 (11) 1,10 (12)

KLa i avloppsvatten efter 

kemfällning med PAX-XL60 [1/h]

- 2,61 (13)

4,75 (15)

- -

KLa i avloppsvatten efter 

kemfällning med PGA [1/h]

- 1,47 (17) - -

α för vatten med tillsats av AA och 

DDA

0,51 (5) 0,37 (6) 0,42 (7) 0,31 (8)

α för avloppsvatten 0,52 (9) 0,35 (10)

0,21 (14)

0,25 (16)

0,21 (18)

0,28 (11) 0,22 (12)

α för avloppsvatten efter 

kemfällning med PAX-XL60

- 0,84 (13)

1,52 (15)

- -

α för avloppsvatten efter 

kemfällning med PGA

- 0,47 (17) - -

β för vatten med tillsats av AA och 

DDA

0,99 (5) 0,99 (6) 0,99 (7) 0,96 (8)

β för avloppsvatten 0,70 (9) 0,88 (10)

0,96 (14)

0,96 (16)

0,94 (18)

0,97 (11) 0,85 (12)

β för avloppsvatten efter 

kemfällning med PAX-XL60

- 0,96 (13)

0,96 (15)

- -

β för avloppsvatten efter 

kemfällning med PGA

- 0,93 (17) - -
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5.4 Analyser om biologisk nedbrytning och toxicitet

Alcontrol Karlstad analyserade 4 utvalda prover avloppsvatten före och efter kemfällning med PAX-XL60. Analyserna 

som gjordes är COD, BOD7 och microtox. BOD7 visar den lätt nedbrytbara delen av COD:n. Microtox-värdet är ett 

värde som gör det möjligt att jämföra olika avloppsvatten med sikte på deras giftighet. Microtox EC 50, 5 min, visar hur 

mycket prov som kan blandas in så att 50% av microtoxbakterierna är döda efter 5 minuter.

BOD- och COD-mätningarna visade att den lätt nedbrytbara delen av COD:n sjönk för kemfällning med 5 g/m3 från 

42% till 35% men ökade något för kemfällningen med 10 g/m3 till 44%. Microtox visade att alla prover var mycket 

giftiga  för  microtoxbakterierna.  Toxiciteten  var  något  större  för  det  ofiltrerade  provet  kemfällt  med  10  g/m3. 

Ytspänningen däremot var större för det ofiltrerade provet.

Microtox är ett värde som gör det möjligt att kunna jämföra proven även med andra vatten. I vattnet själv finns det inte  

microtoxbakterierna utan adapterade bakterier. BOD:n visar att de kemfällda proverna skiljer sig inte mycket i deras  

nedbrytbarhet från obehandlat avloppsvatten.

Tabell 5.8: COD, BOD7 och microtox för 4 utvalda prover

Prov 1 Prov 2 Prov 3 Prov 4

pH 6,1 (oförändrad) pH 7,6 pH 7,6 pH 7,5

obehandlat kemfällt med 5 g/m3

PAX-XL60

kemfällt med 10 g/m3

PAX-XL60

kemfällt med 10 g/m3

PAX-XL60

obehandlat ofiltrerat ofiltrerat filtrerat

COD [mg/l] 4.500 4.600 4.100 3.900

BOD7 [mg/l] 1.900 1.600 1.800 1.700

Microtox

EC 50, 5 min

4 % 3 % 3 % 7 %

Microtox

EC 20, 5 min

1,00 % 0,70 % 0,70 % 1,70 %

Ytspänning [mN/m] 47,2 47,8 53,3 50,8
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5.5 Energi

Slammängden  efter  kemfällningen  i  de  stora  försöken  gick  inte  att  bestämma.  Därför  används  slammängden  ur  

screeningförsök för beräkningarna. Slammet filtrerades och torkades i en timme vid 103ºC.

Tabellerna 5.9 och 5.10 visar en sammanställning av slammängd, energibehovet och kostnaderna för att ta bort samma 

mängd  COD med  bara  biologisk  rening  respektive  med kemisk  förfällning  med PAX-XL60  respektive  PGA och 

biologisk efterrening. 

Tabell 5.9 visar att slammets värmeinnehåll för bara biologisk rening inte skiljer sig mycket och ligger vid 76.306 MJ/d 

jämfört  med 77.972 MJ/d för  det  biologiska  och  kemiska slammet  efter  kemisk förfällning.  Stora  skillnader  syns 

däremot  i  lufningsenergin.  Förfällningen  med  10  g/m3 PAX-XL60  sänker  luftningskostnader  med  44.629  SEK/d. 

Kostnader för PAX-XL60 tillkommer med 8.649 SEK/d (inklusive leverans).

Tabell  5.10  visar  att  slammets  värmeinnehåll  för  bara  biologisk  rening  inte  skiljer  sig  mycket  och  ligger  vid 

76.306  MJ/d  jämfört  med  77.175  MJ/d  för  det  biologiska  och  kemiska  slammet  efter  kemisk  förfällning.  Stora 

skillnader syns däremot i lufningsenergin. Förfällningen med 0,3 g/l PGA sänker luftningskostnader med 33.887 SEK/d. 

Kostnader för PGA tillkommer med 53.760 $/d (utan fraktkostnader).

Tabell 5.9: sammanställning av slammängd, energibehov och kostnader för fällning med PAX-XL60

Bara biologisk rening Kemisk förfällning Biologisk rening efter 

kemisk förfällning

COD reduktion [mg/l] 1.350 745 605

slammängd [kg/d] 5.412 2.560 2.425

Värmeinnehåll slam [MJ/d] 76.306 43.776 34.196

Syrebehov [kg/d] 26.875 - 12.044

Kemikaliebehov [kg/d] - 3.459 -

SOTR [kg/d] 190.989 - 21.398

Energibehov luftning [MWh/d] 101 - 11

Kostnader för luftning [SEK/d] 50.260 - 5.631

Kostnader för 

fällningskemikalierna [SEK/d]

- 8.649 -
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Tabell 5.10: sammanställning av slammängd, energibehov och kostnader för fällning med PGA

Bara biologisk rening Kemisk förfällning Biologisk rening efter 

kemisk förfällning

COD reduktion [mg/l] 1.350 313 1.037

slammängd [kg/d] 5.412 1.085 4.157

Värmeinnehåll slam [MJ/d] 76.306 18.561 58.614

Syrebehov [kg/d] 26.875 - 20.644

Kemikaliebehov [kg/d] - 7.680 -

SOTR [kg/d] 197.821 - 69.051

Energibehov luftning [MWh/d] 104 - 36

Kostnader för luftning [SEK/d] 52.058 - 18.171

Kostnader för fällningskemikalier 

[SEK/d]

- 53.760 $/d -
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6. Diskussion

De genomförda försöken visade en stor förbättring av α för avloppsvatten efter kemfällning. För fällningen med PAX-

XL60 steg α  från  0,21/0,25  till  0,84/1,52  (försök  13  till  16).  För  fällningen  med PGA steg  α  från  0,21  till  0,47  

(försök 17 och 18). Det betyder att det går åt mindre luftningsenergi i det biologiska steget för att avlägsna samma 

mängd COD.

Syresättningsförsöken med rent  vatten visade att  det  går  lättare att  syresätta  vattnet  ju  högre luftflödet  är.  Samma 

resultat gav syresättningsförsöken för rent vatten med tillsats av förtvålad AA och DDA. Däremot gick det mycket  

sämre att syresätta vattnet med 51 mg/l ytaktiva ämnen (AA och DDA) än rent vatten. Detta återspeglas i α-värden som 

låg mellan bara 0,31 och 0,51 och visar att ytaktiva ämnen har ett stort inflytande på syresättningen.

Syresättning av obehandlat avloppsvatten gick ännu sämre än försöken med tillsats av ytaktiva ämnen. α-värdena sjönk  

från 0,52 till 0,22 ju högre volymflödet för luftningen var. Detta betyder att luftningen för avloppsvatten inte går lättare  

ju högre luftflödet är.

Kemfällt avloppsvatten kunde syresättas lättare, såväl kemfällt med PAX-XL60 som med PGA. Ytspänningen ökade för 

båda kemfällningar i de stora labförsöken. För PAX-XL60 steg ytspänningen från 44,4 till  46,7 mN/m som var en 

mycket lägre ökning än i screeningsförsöken där ytspänningen ökade från 46,4 till 52,0 mN/m. Ändå ökade α från 0,21 

(försök 14) till 0,84 (försök 13) som betyder att det kemfällda vattnet kunde syresättas 4 gånger så lätt som obehandlat  

avloppsvatten. För kemfällningen med PGA steg ytspänningen från 48,2 till  56,2 mN/m. Det var ungefär i samma 

storleksordning som i screeningsförsöken där ytspänningen ökade från 49,3 till 56,7 mN/m. I det här fallet ökade α inte 

lika mycket, den steg bara från 0,21 (försök 18) till 0,47 (försök 17) som är lite mer än en fördubbling.

Utgående från  bara luftningsenergin är  kemisk förfällning alltså  lönsamt eftersom energibehovet  sjunker.  Däremot 

tillkommer kostnader för fällningskemikalierna som är i fallet av fällning med PAX-XL60 mycket lägre än besparingar i 

luftningsenergin.  Kemisk förfällning med PAX-XL60 är  alltså  ekonomiskt  lönsamt.  För  PGA är  besparingarna  på 

luftningsenergin inte lika hög eftersom α bara fördubblades. Det tillkommer att kostnader för PGA är mycket högre än 

besparingar i luftningsenergin. Fällningen med PGA är allstå ekonomiskt sett inte lönsamt.

Slammets värmeinnehåll skilde sig inte mycket för bara biologiskt slam och biologiskt och kemiskt slam. Detta har  

alltså ingen ekonomisk påverkan.

Det  genomfördes  även  kemfällningsförsök  med  AVR.  AVR  verkade  inte  påverka  ytspänningen  lika  mycket  som 

PAX-XL60. Även om koncentrationen av de aktiva substanserna (Me3+) är lite högre i AVR än i PAX-XL60 gav en 

dosering av 10 g/m3 AVR bara en ytspänningsökning från 48,1 till 50,4 mN/m jämfört med en dosering av 10 g/m 3 

PAX-XL60 som gav en ytspänningsökning från 46,4 till 52,0 mN/m. COD-minskningen i screeningförsöken var mycket 

lägre för AVR än för PAX-XL60. Även om målet inte var att fälla så mycket COD som möjligt beror syrebehovet i det  

biologiska steget på bl.a. substratmängden. Mer COD betyder ett högre syrebehov som betyder mer luftningsenergi. En 

lägre ytspänningsökning som tyder på en lägre ökning av α samt en bara liten COD-minskning ledde till att det inte  

genomfördes syresättningsförsök med avloppsvatten kemfällt med AVR.
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Figurerna 5.8 till 5.10 visar syresättning av avloppsvatten med och utan kemfällning. De här 3 proverna avloppsvatten 

gick  inte  att  syresätta  direkt  till  syremättnadskoncentrationen  Cs utan  det  nåddes  ganska  snabbt  en 

jämviktskoncentration som kallas för den genomsnittliga maximala syrekoncentrationen Cmax. Syretillförsel till vattnet 

var  i  jämvikt  med syreförbrukningen  i  vattnet.  Avloppsvattnet  för  försök  14  och  16  hade  en  OUR på 0,08  resp.  

0,11 mg/l,min. Efter kemfällningen av samma vattnet var OUR 4-5 gånger högre än före kemfällningen. Avloppsvattnet  

för försök 18 hade en OUR på 0,08 mg/l,min som ökade med 50% efter kemfällningen. Den stora ökningen av OUR 

tyder på att kemfällningen modifierade avloppsvattnet så att MO kunde nedbryta innehållet lättare. Harts- och fettsyror,  

som står för en stor del av vattnets giftighet, har fällts bort och MO inhiberades mindre. Eftersom ökningen för fällning 

med  PAX-XL60  var  mycket  större  verkar  PAX-XL60  påverka  avloppsvattnets  sammansättnig  med  avseende  på  

nedrytbarhet mer än PGA.

Den låga maximala syrekoncentrationen Cmax för försök 13 till 18 beror antagligen på hög OUR i vattnet. De tidigare 

syrsättningsförsöken med avloppsvatten (försök 9 till 12), som gick att syresätta till mellan 6,40 och 8,91 mg/l, hade en 

mycket lägre OUR mellan 0,0047 och 0,0565 mg/l.

En  förklaring  för  den  högre  Cmax för  försök  17  kan  vara  den  högre  ytspänningen  tillsammans  med  en  lägre 

syreupptagning OUR jämfört med försök 13 och 15. En högre ytspänning, som för försök 17, betyder att det finns en  

lägre  halt  ytaktiva  ämnen  i  avloppsvattnet.  Syre  kan  lättare  diffundera  in  i  vattnet.  Samtidigt  är  den  biologiska  

aktiviteten mätt genom syreupptagningen OUR för försök 17 mycket lägre än för försök 13. Båda aspekter tillsammans 

leder till en högre Cmax i vattnet.

Kemfällningsförsöken 15 och 17 genomfördes samma dag där avloppsvattnet hämtades. Försök 13 genomfördes dagen 

efter avloppsvattnet hämtades. Syresättning för kemfällningsförsöken skedde alltid dagen efter fällningen. Försök 14 

genomfördes 4 dagar och försök 16 och 18 5 dagar efter avloppsvattnet hämtades. Vattnet förvarades emellanåt vid 10  

grader. Förutsättningarna för syresättningsförsöken är alltså jämförbara.

Analyserna från Alcontrol, Karlstad, visade att det är ingen stor skillnad angående 'Microtox EC 50, 5 min' mellan 

obehandlat avloppsvatten med 4% och ofiltrerat kemfällt avloppsvatten med 3%. Dessutom är andelen BOD 7 av COD 

för obehandlat avloppsvatten med 42% ungefär lika stor som för kemfällt avloppsvatten där andelen BOD7 av COD är 

44%. Mätningar av ytspänningen för ofiltrerat kemfällt vatten (prov 3) var med 53,3 mN/m mycket högre än för filtrerat  

kemfällt vatten (prov 4) med 50,8 mN/m. Detta tyder på att ofiltrerat kemfällt vatten kan syresättas lättare än filtrerat  

kemfällt vatten. Däremot visar microtox-analyserna att filtrerat kemfällt avloppsvatten (prov 4, EC 50, 5min 7%) är  

mindre  giftig  än  ofiltrerat  kemfällt  avloppsvatten  (prov  3,  EC  50,  5  min  3%).  Ytterliggare  labförsök  om  hur  

fällningskemikalierna  påverkar  nedbrytningen  i  det  biologiska  steget  behövs  för  att  kunna  bedöma  om  en  

sedimentationsbassäng  efter  förfällningen  behövs.  Möjligtvis  skulle  avloppsvattnet  kunna  ledas  direkt  in  i  det 

biologiska  steget  efter  inblandningen  av  fällningskemikalierna  och  sedimenteras  tillsammans  med  det  biologiska 

slammet. Detta skulle spara en sedimentationsbassäng.

Försök (15) visade en hög syrekoncentration i de första 10 minuter som sedan sjönk till ett konstant värde på 0,89 mg/l 

som liknar värdet för det första försöket (13). Dessutom var syreupptagningen mycket högre än för alla andra försök 

med 0,63 mg/l,min. Detta kan tyda på att det som förbrukar syre, dvs. MO och kemiska föreningar som reagerar med 

syret, fanns i början på försöket på botten av cylindern. Syrekoncentrationen nära ytan där den mättes kunde stiga  
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högre.  Efter  luftningen  sattes  igång  skedde  därmed  samtidigt  en  omblandning  som  återställde  en  jämnvikt. 

Syreförbrukande MO och substanser kom även till ytan och sänkte vattnets syrekoncentration.

Försök (15) visade ett  α som var högre än 1. Detta betyder att vattnet kunde syresättas bättre än rent vatten. Det kan 

bero på att  kemfällningen fällde en stor  andel ytaktiva ämnen och en liten mängd fanns kvar som sänkte vattnets 

ytspänning och orsakade därmed mindre bubblor  utan att  fungera som en barriär som större mängder gör.  Mindre 

bubblor har en större yta i förhållandet till volymen. Därmed kan mer syre diffundera ut ur bubblorna in i vattnet.

Inblandningen av fällningskemikalierna var ett problem. Eftersom cylindern var så djup fanns det ingen bra möjlighet  

att  blanda in  kemikalierna jämnt och snabbt.  För att  simulera en snabb omrörning pumpades avloppsvattnet  ut  ur  

cylindern på botten och in i cylindern ovanifrån. Vid fällning med PAX-XL60 tillsattes koaguleringsmedlet droppvis på  

ytan i ca en till två minuter. PAX-XL60 är en fluid så att inblandningen gick hyfsat bra. PGA är ett pulver som måste  

tillsättas  i  fast  form till  avloppsvattnet.  Här  var  problemet  att  pulvret  flöt  på  ytan  när  det  tillsattes  och  en  jämn 

inblandning var inte garanterad. På grund av de här svårigheterna antas att syresättningsresultatet är sämre än det skulle 

vara vid en jämnare inblandning.

Att ytspänningen i syresättningsförsöket kemfällt med PAX-XL60 (försök 13) bara ökade från 44,4 till 46,7 mN/m i 

motsats till screeningförsöken där ytspänningen ökade från 46,4 till 52,0 mN/m för samma koncentration PAX-XL60 

kan tyda på inblandningsbrister i den stora cylindern.

Vid  syresättning  av  rent  vatten  och  vatten  med  tillsats  av  förtvålad  AA och  DDA avlägsnades  allt  syre  med 

natriumsulfit.  En jämn inblandning i den djupa cylindern var inte lätt så att natriumsulfiten överdoserades lite. Det  

kunde dessutom inte säkerställas att syrekoncentrationen i hela cylindern var jämn och nära 0 mg/l när syresättningen  

startades. Felet antas inte vara så stort eftersom syrekoncentrationen ökade jämnt när luftningen sattes igång. Därav kan  

man fastställa att det inte fanns större koncentrationsskillnader i cylindern.

Standardavvikelserna för syresättningen och -upptagningen i försök 17 var ganska stora. Detta beror på att det var en  

ganska ojämn syresättning och -upptagning som i sin tur kan bero på att upplösningen av fällningskemikalien PGA,  

som tillsattes som pulver, var svårt.

Kemisk förfällning betyder att blanda in fällningskemikalier, ofta med metaller som aktiv substans. För PAX-XL60 

handlar det om en aluminiumbaserad kemikalie. Vid ett teoretiskt behov av 3.459 kg/d PAX-XL60 med 7,3 w% Al 3+ 

tillsätts på det här sättet varje dag 256 kg aluminium till vattnet. Största andelen aluminium finns antagligen i slammet  

som används för energiutvinning. Men det är möjligt att aluminium även följer med det renade avloppsvattnet ut till  

recipienten. Dessutom har aluminiumutvinning ett betydande negativt miljöpåverkan.

För pH, temperatur, mättnadskoncentrationen och ytspänning kunde ingen standardavvikelse anges. pH och temperatur  

mättes kontinuerligt över en längre tid och noggrannheten bedöms därmed vara stort. Mättnadskoncentrationen och 
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ytspänningen mättes tills ett konstant värde över flera mätningar uppnåddes och även här uppskattas noggrannheten 

vara stor.

Volymflödet för luften hölls konstant och anpassades vid behov. Volymflödet kotrollerades i genomsnitt var 15:e minut.  

Noggrannheten bedöms vara stort eftersom det inte fanns stort behov av flödesreglering.

Felet  i  de  enstaka  COD-mätningarna  var  små,  som  återspeglas  i  små  standardavvikelser,  men  för  varje  prov 

genomfördes av kostnadsskäl (varje kuvett kan bara användas en gång) bara ett COD-prov och där finns möjlighet till  

fel.

6.1 Effekter på Skoghalls Bruk

Resultaten  från  syresättningsförsöken efter  kemfällningen  kan  inte  användas  direkt  av  Stora  Enso  Skoghalls  Bruk 

eftersom syret tillsätts i deras luftade damm med ytluftare och labförsöken genomfördes med en bottenluftare.  Rosso 

och Stenstrom (2006a) visade att  α är beroende på (Re) och (Re) är högre för ytluftare än för bottenluftare. Därmed 

skiljer sig α för båda systemen och α är lägre för bottenluftare än för ytluftare.

53



7. Slutsatser

Målet av detta arbete har varit att ta reda på hur mycket luftningsenergi kan sparas i ett biologiskt reningssteg för  

skogsindustriellt avloppsvatten ifall ytaktiva ämnen avlägsnas innan dess med kemfällning.

Utifrån  försöksresultaten  i  labskala  anses  det  att  stora  energibesparningar  kan  göras  genom kemisk  förfällning av  

ytaktiva ämnen i skogsindustriellt avloppsvatten. Exakta siffror beror på vattnets sammansättning, mängden ytaktiva  

ämnen och fällningskemikalierna.

Beräkningarna för CTMP-avloppsvatten från Stora Enso Skoghalls Bruk visade att energikostnader kan sjunka med 

nästan 90% för den testade fällningskemikalien PAX-XL60 och med nästan 65% för den testade fällningskemikalien 

PGA enligt labförsök.

7.1 Förslag till vidare forskning

På grund av den låga doseringen av PGA var det inte möjligt att hitta en optimal dosering för kemisk fällning. En  

dosering på 0,3 g/l skulle leda till en hög kemikalieförbrukning. Även en lägre dosering och en bättre inblandning leder  

möjligtvis till en förbättrad syresättning.

I  det  här  arbetet  testades  bara  3  fällningskemikalier:  PAX-XL60,  PGA och  AVR.  PAX-XL60  fungerar  bra  som 

fällningskemikalie medan AVR har tydliga brister. Vid kemfällning med PGA behövs stora mängder kemikalier. Det  

skulle kunna testas även andra fällningskemikalier på deras förmåga att fälla speciell harts- och fettsyror.

Att göra en LCA (livscykelanalys) på fällningskemikalierna kunde vara bra ur miljösynpunkt.

Microtox-resultaten leder till den uppskattningen att en sedimentation efter den kemiska förfällningen möjligtvis inte är 

nödvändigt.  Ett  labförsök  för  nedbrytningen  av  kemfällt  avloppsvatten  med  de  MO  som  finns  i  ett  biologiskt 

reningssteg skulle vara nödvändigt för att komma underfund med om en sedimentation efter den kemiska förfällningen 

behövs.
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9. Beteckningar och förkortningar

A gränsskiktsytan mellan gas- och vätskefasen

AA abetinsyra

AOTR actual oxygen transfer rate [kg O2/h]

AS aktiv slam

AVR flokkulant, 8,2 vikts% Al, 0,8 vikts% Fe

BOD biological oxygen demand [mg/l]

CL syrekoncentration under driften [mg/l]

Cmax maximal genomsnittlig syrekoncentration [mg/l]

Ct uppmätta syrekoncentration beroende på tid [mg/l]

Cs,20 mättnadskoncentration för syre i rend vatten vid 20 grader [mg/l]

CSTH mättnadskoncentration för syre i rent vatten beroende på temperatur och höjd [mg/l]

cmc kristisk micell koncentration [mg/l]

COD chemical oxygen demand [mg/l]

CTMP kemitermomekanisk massa

D densitet [g/l]

d karakteristisk längd

DBL diffusive boundary layer, diffusiv gränsskikt

DDA dodecansyra

F foulingfaktor (typisk mellan 0,65 och 0,9)

f korrekturfaktor

fd fraktion av biomassa som blir kvar när cellen bryts ner (0,15g/g biomassa)

HRT hydraulisk uppehållstid (hydraulic retention time [h])

kd decay koefficient (0,12 g biomassa/g biomassa, d vid 20 grader)

KL syreövergångskoefficient [m/s]

KLa oxygen mass transfer coefficient [1/h]

LCA livscykelanalys

MO mikroorgansimer

NOx mängd NH4-N som oxideras till NO3
- [mg/l]

OUR oxygen upptake rate [mg/l,h]
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PAX-XL60 flokkulant, 7,4 vikts% Al

PGA Poly-gamma-glutamat, Pgα21Ca

PX,VSS producerad slammängd [kg/d]

Q avloppsvattenflödet (m3/h)

R0 syrebehovet [kg/d]

(Re) Reynolds tal

S0-S ändring i substratkoncentrationen pga nedbrytning [mg/l]

SOTR standard oxygen transfer rate in tap water at 20°C and zero dissolved oxygen [kg O2/h]

SRT slammets uppehållstid (sludge retention time [h])

T temperatur [ºC]

TMP termomekanisk massa

TS torrsubstans [kg]

u hastighet [m/s]

V volym [m3]

vr relativa flödeshastigheten [m/s]

VSS volatile suspended solids

Y biomassa utbyte (0,4 g biomassa/g substrate)

Yn biomassa utbyte för nitrifikation (0,12 g biomassa/ g substrat)

α korrekturfaktor [-]

β korrekturfaktor [-]

γ ytspänning [mN/m]

υ kinematisk viskositet [m²/s]
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10. Bilagor

Figur 10.1: luftningscylinder utan fyllning (vänster), fyllt med vatten med tillsats av AA och DDA (mitten) och fyllt med  

skogsindustriellt avloppsvatten (höger)

Matlab-progam [9]:

function K = Kla( ydata )
Cs = max(ydata);
Co = min(ydata);
my_fun = @(x, xdata) (Cs-(Cs - Co)*exp(0 - x(1) * xdata ));
K = lsqcurvefit(my_fun, [0.5], transpose([0 : size(ydata) - 1]), ydata)
end

[9] From-Aldaron (2010). Avdelningen för energi-. miljö- och byggteknik, Karlstad Universitet.
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Sammanställning av alla syresättningsförsök

försök Typ av vatten flöde Kla (T) σ α pH temp COD β ytspänning OUR
[l/h] [1/h] [-] [-] [-]  [mg/l] [mg/l] [-] [mN/m] [mg/l,min]

1 rent vatten 25 1,69 0,01 20,1 9,17
2 rent vatten 50 3,12 0,02 20,1 9,14
3 rent vatten 75 3,99 0,01 19,8 9,23
4 rent vatten 100 4,88 0,00 19,2 9,14
5 15 mg/l HS + 40 mg/l FS 25 0,87 0,01 0,51 20,1 9,05 0,99
6 15 mg/l HS + 40 mg/l FS 50 1,16 0,00 0,37 20,3 9,08 0,99
7 15 mg/l HS + 40 mg/l FS 75 1,66 0,00 0,42 20,1 9,17 0,99
8 15 mg/l HS + 40 mg/l FS 100 1,51 0,01 0,31 21,0 8,79 0,96
9 avloppsvatten 25 0,88 0,01 0,52 7,0 19,4 6,40 0,70 48,6
10 avloppsvatten 50 1,08 0,01 0,35 6,1 18,1 8,15 0,88 45,2
11 avloppsvatten 75 1,13 0,01 0,28 5,8 18,9 8,91 0,97 46,5
12 avloppsvatten 100 1,10 0,01 0,22 6,3 22,2 7,70 0,85 44,7
13 50 2,61 0,03 0,84 7,1 19,2 8,79 0,96 46,7
14 avloppsvatten 50 0,67 0,02 0,21 6,0 17,7 8,80 0,96 44,4
15 50 4,75 0,05 1,52 6,7 20,1 8,82 0,96 -
16 avloppsvatten 50 0,78 0,03 0,25 6,0 21,0 8,82 0,96 -
17 50 1,47 0,12 0,47 6,1 21,1 8,46 0,93 56,2
18 avloppsvatten 50 0,66 0,01 0,21 6,0 18,1 8,57 0,94 48,2

Cs

T [ºC]

3192 ± 4 0,0565 ± 0,0133
3192 ± 4 0,0176 ± 0,0005
4271 ± 5 0,0047 ± 0,0007

3427 ± 11 0,0085 ± 0,0001
avloppsvatten efter kemfällning med 10 g/m3 PAX-XL 60 4320 ± 20 0,34 ± 0,04

4537 ± 4 0,08 ± 0,01
avloppsvatten efter kemfällning med 10 g/m3 PAX-XL 60 4152 ± 13 0,63 ± 0,03

4430 ± 9 0,11 ± 0,02
avloppsvatten efter kemfällning med 0,3 g/l PGA 4539 ± 51 0,12 ± 0,15

4320 ± 26 0,08 ± 0,01

σ: standardavvikelse för syrekoncentration


	Sammanfattning
	Abstract
	1. Inledning
	1.1 Bakgrund
	1.2 Syfte
	1.3 Mål
	1.4 Avgränsningar

	2. Skoghalls Bruk
	3. Teori
	3.1 Vedens uppbyggnad
	3.1.1 Cellulosa
	3.1.2 Hemicellulosa
	3.1.3 Lignin
	3.1.4 Extraktivämnen

	3.2 CTMP-processen
	3.3 Biologiska reningsprocesser
	3.3.1 Aerob rening
	3.3.2 Slambildning
	3.3.3 Syrebehov och syreintag

	3.4 Syresättning av vatten
	3.4.1 KLa
	3.4.2 α
	3.4.3 β

	3.5 Ytaktiva ämnen
	3.6 Effekter av ytaktiva ämnen på masstransporten
	3.7 Kemisk fällning
	3.7.1 Kemisk fällning av kolloidalt organiskt material
	3.7.2 Kemisk fällning av fosfor och tungmetaller

	3.8 Slam som energikälla

	4. Metod
	4.1 Kemisk fällning
	4.2 Ytspänning
	4.3 COD
	4.4 Syresättning
	4.4.1 Syresättning av rent vatten
	4.4.2 Syresättning av rent vatten med tillsats av hartssyra och fettsyra
	4.4.3 Syresättning av obehandlat avloppsvatten
	4.4.4 Syresättning av kemfällt avloppsvatten

	4.5 Analyser om biologisk nedbrytning
	4.6 Energi

	5. Resultat
	5.1 Kemfällning
	5.1.1 Kemfällning med PAX-XL60
	5.1.2 Kemfällning med PGA
	5.1.3 Kemfällning med AVR

	5.2 Ytspänningen
	5.3 Syresättning
	5.3.1 Syresättning av rent vatten
	5.3.2 Syresättning av rent vatten med tillsats av ytaktiva ämnen
	5.3.3 Syresättning av obehandlat skogsindustriellt avloppsvatten
	5.3.4 Syresättning av skogsindustriellt avloppsvatten efter kemfällning
	5.3.5 Sammanställning av KLa och α

	5.4 Analyser om biologisk nedbrytning och toxicitet
	5.5 Energi

	6. Diskussion
	6.1 Effekter på Skoghalls Bruk

	7. Slutsatser
	7.1 Förslag till vidare forskning

	8. Referenser
	9. Beteckningar och förkortningar
	10. Bilagor
	Tabelle2

