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Sammanfattning 

Vid framställning av papper och pappersmassa krävs en stor mängd energi och även stora 

mängder vatten som med fördel tas från en närliggande sjö eller vattendrag. Avloppsvattnet 

passerar flera olika reningssteg såsom mekanisk, kemisk och biologisk rening innan det återinförs 

till recipienten. Vid aerob biologisk rening sker en nedbrytning och oxidation av det organiska 

materialet som utförs av mikroorganismer. Aeroba mikroorganismer kräver närvaro av syre 

varvid luft tillsätts till dammen. Luftningen utgör drygt hälften av det externa reningsverkets 

totala energibehov och försvåras av extraktivämnen som finns i träden. Vid Stora Enso Skoghalls 

bruk används en luftad damm som biologisk rening. Det finns problem med att få syret att räcka 

till i hela dammen. Om ett försteg placeras innan dammen skulle detta kunna bryta ned en del av 

de syreförbrukande ämnena. Förstegets utformning skulle vara en MBBR (Moving Bed Biofilm 

Reactor) innehållande bärare där termofila bakterier bildar biofilm. 

Två olika försöksuppställningar byggdes upp i ett laboratorium på Karlstads Universitet 

innehållande MBBR och luftade dammar. De luftade dammarna skulle likna Skoghalls bruks 

luftade damm med samma uppehållstid och innehålla samma sorts mikroorganismer. 

Processvattnet hämtades från Skoghalls bruk och pumpades kontinuerligt in till 

försöksuppställningarna. Vattnet togs från två olika ställen på bruket och innehöll dels CTMP 

och dels CTMP blandat med vatten från blekeriet och indunstningen. För utvärderingar av 

försöken utfördes analyser av COD, TOC, SÄ, SVI, ytspänning, extraktivämnen samt 

mikroskopering. 

Resultatet uppvisade en relativt jämn COD-och TOC-reduktion för de luftade dammarna på runt 

70 %, vilket är jämförbara värden med Skoghalls bruks luftade damm. För det termofila MBBR-

försteget med temperaturen 45 C uppvisades en reduktionskapacitet på 30 – 40 %. Resultatet 

vid körning med vatten innehållande endast CTMP påvisades en reduktion på 30 %. Mätning av 

ytspänning och extraktivämnen ger en indikation på om syresättningen av avloppsvattnet kan bli 

effektivare. Det visade sig att biofilmen i de termofila stegen är mycket känslig och relativt enkel 

att slå ut om förhållandena för de termofila bakterierna inte är optimala eller om inkommande 

vatten innehåller någon giftig substans. 

Bioslammet i samtliga luftade dammar bestod av både bakterier, protozoer och metazoer. I 

referensdammen uppvisades stora och kompakta flockar medan det för dammarna som föregicks 

av termofila MBBR påvisade mindre slam och mindre kompakta flockar. För dammen 

innehållande endast CTMP påvisades förutom att flockarna var små även flytslam och 

skumproblem. 

  



  



Abstract 

The production of pulp and paper requires a large amount of energy and also large amounts of 

water which, by advantage, can be taken from a nearby lake or river. The wastewater passes 

through several different purification steps, such as mechanical, chemical and biological 

treatment before being reintroduced to the recipient. During aerobic biological treatment, a 

degradation and oxidation of the organic material occurs and is performed by microorganisms 

which require oxygen. Aeration consumes about half of the external plant's total energy and is 

aggravated by extractives present in the trees. At Stora Enso Skoghall mill an aerated pond is 

used as biological treatment, but there are troubles to get the oxygen to last for the entire pond. 

If a pre-treatment is placed before the pond this would be able to reduce the substances which 

demands oxygen. The implementation of the pre-treatment would be a MBBR (Moving Bed 

Biofilm Reactor) containing carriers and where thermophilic bacteria form biofilms. 

The experimental setups were built up in a laboratory at the University of Karlstad. The aerated 

ponds would resemble the aerated pond at Skoghall mill, with an identical retention time and 

contain equivalent microorganisms. The wastewater was continuously pumped into the 

experimental setups and was received from Skoghall mill and contained only CTMP water and 

CTMP mixed with water from the bleach plant and evaporation plant. As evaluation of the 

experiments analyzes of COD, TOC, SS, SVI, surface tension, extractives and microscopy were 

done. 

The results showed a relatively uniform COD and TOC reduction for the aerated ponds at 

around 70 %, which is comparable with the real pond at Skoghall mill. For the thermophilic 

MBBR with a temperature of 45° C and with probe 10-water, a capacity of reduction at 30 - 40% 

was noticed. The result with water containing only CTMP showed a reduction of 30%. 

Measurements of surface tension and extractives show if the concentration of extractives is 

decreasing in the thermophilic pre-treatments and also in the aerated ponds, which indicates a 

more effective oxygenation of the water. It was also found that the biofilm in the thermophilic 

stages are very sensitive and relatively easy to decimate if the conditions for the thermophilic 

bacteria are not optimal or if the incoming water contains any toxic substance. 

The sludge in all aerated ponds consisted of bacteria, protozoa and metazoa. The reference pond 

showed large and dense flocks while for the ponds that were preceded by thermophilic MBBR 

indicated less sludge and less dense flocks. For pond containing CTMP-water the flocks were 

small, but in addition, floating sludge was detected and foam problems arose.  



  



Förord 

Den här rapporten är ett resultat av mitt examensarbete utfört på uppdrag av Skoghalls bruk och 

för Karlstad Universitet. Arbetet var på 22,5 högskolepoäng och ägde rum under våren 2014 som 

en avslutning på Energi- och miljöingenjörsprogrammet.  

Detta examensarbete har redovisats för en i ämnet insatt publik. Arbetet har därefter diskuterats 

vid ett särskilt seminarium. Författaren av detta arbete har vid seminariet aktivt deltagit som 

opponent till ett annat examensarbete. 

Jag vill rikta ett stort tack till min handledare Maria Sandberg som bidragit med ovärderlig 

kunskap och synpunkter under hela arbetets gång. 

Ett stort tack även till utvecklingsingenjör Ann-Kristin Magnusson på Stora Enso Skoghalls bruk 

och till Pia Jonsson och Marita Björkman på sulfatlaboratoriet på Stora Enso Skoghalls bruk.  

Tack även till min familj som tålmodigt stått ut med mig alla dagar då jag åkt iväg för att göra 

provtagningar och analysera. Ni är bäst! 

  



  



Ordlista 

CTMP    Chemithermomechanical pulp. Pappersmassa framställd mekaniskt och med små 

    mängder tillsats av kemikalier. [ton] 

COD Chemical Oxygen Demand. Syret som förbrukas vid oxidation av organiskt                                           

material.[mg/l] 

HRT    Vattnets uppehållstid [h] 

SBR    Sequence Batch Reactor. Satsvis biologisk rening. 

SVI    Sludge Volym Index [ml/g] 

SÄ    Suspenderade ämnen [mg/l] 

Sond 4 Processvatten från Stora Enso Skoghalls bruk innehållande delflöde med    

avloppsvatten från CTMP. 

Sond 10    Processvatten från Stora Enso Skoghalls bruk innehållande totala flödet   

    inkommande vatten till den luftade dammen. 

TOC Total Organic Carbon. Mått på totala mängden organiskt kol.                                                             

[mg/l] 
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1. Inledning 

Europa var den näst största producenten av papper år 2012 med en andel på 27 % av totalt 400 

miljoner ton producerat i världen och Europa stod även för 25 % av de totalt 181 miljoner ton 

producerade pappersmassorna (Skogsindustrin 2013). I Sverige är skogsindustrin en av de 

viktigaste industrierna och år 2013 var Sverige världens tredje största exportör av papper, massa 

och sågade trävaror. Samma år fanns det 51 pappers- och massabruk i Sverige (Skogssverige 

2014a). Tack vare skogsindustrins naturliga råvara är branschen en viktig del i ett hållbart 

samhälle med avseende på dess produkter som kan ersätta fossilbaserade material. Dock är 

tillverkningen av papper, kartong och massa en mycket energikrävande process, år 2012 stod de 

för 14 % av Sveriges totala energianvändning (Skogsindustrin 2014). Varje bruk gör stora 

investeringar för att kunna energieffektivisera och återanvända energin internt. Pappers- och 

massabruken i Sverige har även interna kretslopp för vatten, processkemikalier och vedrester. 

Förutom ett högt energibehov används även stora mängder vatten i ett bruk. Vatten är en av de 

viktigaste råvarorna vid tillverkningen eftersom det både transporterar massan, tvättar massan 

och används vid tillverkning av kemikalielösningar. Om möjligheten finns tas vattnet från en 

närliggande sjö eller vattendrag och passerar en extern reningsanläggning på bruket innan det 

släpps tillbaka ut till recipienten. En jämförelse gjord i Sverige visar att produktionen av både 

papper och massa ökar sett ur ett 13 års perspektiv men trots det uppvisar COD-reduktionen en 

stadig nedgående trend (Skogsindustrin 2013).  

Ett av bruken i Sverige är Skoghalls bruk som tillhör Stora Enso-koncernen och som finns i över 

35 länder. Bruket ligger i mellersta Sverige och har en vision att vara det världsledande 

kartongbruket. Var sjätte vätskekartong i världen är producerad på Skoghalls bruk (Stora Enso 

2012). Detta innebär mycket stora avloppsflöden som produceras varje dag och med ett högt 

innehåll av COD som måste renas. COD är ett mått på den mängd syre som krävs för att det 

organiska materialet ska oxidera till koldioxid. Organiskt material innebär allt som finns i ett träd 

såsom de lättnedbrytbara sockerarterna, de svårnedbrytbara ligninresterna samt de 

lättnedbrytbara men toxiska extraktivämnena (Sandberg 2013). Vid Skoghalls bruk sker 

nedbrytningen av COD i deras luftade damm. Vid en reduktion av COD krävs stora mängder 

syre och syrebehovet ökar ytterligare vid en ökad COD-reduktion. Luftningen utgör oftast mer 

än hälften av reningsverkens totala energibehov. Extraktivämnen som följer med till dammen kan 

minska luftningens effektivitet ytterligare (Sandberg & From-Aldaron 2011). Om Skoghalls bruk 

vill öka sin produktion skulle problem uppstå då dammen redan har problem med sin luftning.  

Den här rapporten handlar om hur ett termofilt försteg, innan den luftade dammen, skulle kunna 

reducera en del av COD och på så vis skulle luften i dammen räcka längre alternativt kunna ta 

hand om en större mängd avloppsvatten. Försteget utförs som en MBBR innehållande termofila 

bakterier.  
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1.1 Vattenrening 

För att reningen av skogsindustriellt avloppsvatten ska vara så effektiv som möjlig och reducera 

de oönskade ämnena består den oftast av tre olika delar; biologisk, mekanisk och kemisk rening. 

De oönskade ämnena består av fiberrester, näringsämnena fosfor och kväve. COD, som också är 

oönskat, finns i avloppsvattnet i formerna löst, partikulärt eller kollodialt. Kväve och fosfor finns 

som bundet material som innebär att mikroorganismerna inte kan tillgodogöra sig dem utan 

tillsatser till avloppsvattnet som ska renas måste ske. Det är viktigt att rätt mängd närsalter 

tillsätts. En överdos av tillsatta näringsämnen är inte skadligt för mikroorganismerna eftersom de 

bara tar upp den mängd de behöver. Däremot innebär det en onödigt stor kostnad för bruket och 

om näringsämnena inte tas om hand kan recipienten riskeras att eutroferas. En för låg dos av 

tillsatta näringsämnen innebär däremot att mikroorganismerna hämmas och inte kan reducera så 

stor mängd COD. Det kan även påverka slammet negativt som då inte får så bra 

sedimenteringsegenskaper. Den biologiska reningen kan antigen ske aerobt eller anaerobt.  

I mekanisk rening sker en partikulär avskiljning, antingen genom densitetsskillnader 

(sedimentering och flotation) eller genom att partiklarna hålls kvar på grund av att 

partikelstorleken är större än maskvidden på silen eller membranet (Persson 2005). 

Sedimenteringsbassängarna är uppbyggda på så vis att ingående vatten kommer in i mitten längst 

ner. Polymerer och fällningskemikalier tillsätts innan vattnets leds upp till flockningskammaren 

där omrörning sker. Avskiljningen av fibrer och fasta partiklar sedimenterar ned till botten och 

bildar ett slam. Slammet tas ut och förbränns sedan i biobränslepannan medan vatten leds ut till 

kanterna (Magnusson 2013). 

Partiklar som är för små för sedimentering, joner med hög laddning och andra små negativt 

laddade kollodialer kan repellera varandra. Den positivt laddade fällningskemikalier tillsätts för att 

binda ihop det negativt laddade lösta organiska materialet. Även polymerer tillsätts för att binda 

ihop de små nybildade mikroflockarna till lite starkare och större flockar som sedan sedimenterar 

ned till botten (Sandberg 2008). För optimalt resultat är det viktigt med rätt sorts kemikalier och 

doseringsmängd, rätt pH och en bra omblandning (Magnusson 2013). 

1.2 Aerob biologisk rening 

Biologisk rening av avloppsvatten innebär att den naturliga självreningsförmågan utnyttjas men 

med den skillnaden att inkommande flöde och omsättningstid kontrolleras (Madonini 2010). I 

aeroba biologiska reningsanläggningar bryter bakterier ned det lösta organiska materialet i 

processvattnet. Bakterierna använder det organiska materialet till att bygga upp sin biomassa, men 

en stor del omvandlas samtidigt till koldioxid. Den bildade biomassan tas sedan ut som 

överskottsslam. Vid aerob rening krävs närvaro av syre eftersom de aeroba mikroorganismerna 

använder syre som elektronacceptor.  

Mikroorganismerna reducerar även mängden näringsämnen i avloppsvattnet såsom kväve och 

fosfor eftersom de behöver det för sin celluppbyggnad. Skogsindustriellt avloppsvatten innehåller 

låga halter av näringsämnena kväve och fosfor och därför sker en tillsatts av dessa ämnen för att 

mikroorganismernas nedbrytning av organiskt material inte ska begränsas på grund av detta. 

Mikroorganismerna är beroende av att deras enzymsystem fungerar och är därmed känsliga för 

enzymblockerande ämnen som exempelvis krom, koppar, zink, nickel, cyanider och fenoler. 
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Dessa måste först avlägsnas ur avloppsvattnet för att inte riskera att det biologiska steget slås ut 

helt (Persson 2005). 

Det finns i princip två olika metoder inom biologisk rening varav den ena innefattas av 

fastsittande bakterier som bildar någon form av biofilm medan den andra metoden innebär att 

bakterierna är suspenderade. Anläggningar som använder sig av suspenderade bakterier innehåller 

även andra mikroorganismer som tillsammans bildar bioslamsflockar. För att reningen ska vara 

effektiv krävs det att flockarna har bra sedimenterade egenskaper. Exempel på anläggningar som 

använder suspenderade bakterier är aktivslamprocesser, SBR och luftade dammar. Det som 

skiljer ovannämnda anläggningar mot anläggningar innehållande biofilm är att inte bioslammet 

förs med ut ur anläggningen.  Biorotor, biotorn, biobädd och MBBR är exempel på sådana 

anläggningar (Metcalf & Eddy 2004). 

 MBBR 1.2.1

MBBR står för Moving Bed Biofilm Reactor och utvecklades i Norge i slutet av 1980-talet med 

åtanken att blanda det bästa av aktivslamprocessen och biofilterprocessen. Principen med denna 

biologiska rening är att den största delen av mikroorganismerna sitter fast på bärarna. En viktig 

del är fyllnadsgraden av bärare då en hög kontaktyta eftersträvas. Bärarna finns i olika utförande, 

storlek och specifik yta. I denna biologiska rening spelar diffusionen in och ut ur biofilmen en 

viktig roll och därav är tjockleken av biofilmen viktig. Biofilmen får inte vara för tjock men detta 

regleras naturligt då bärarna kommer att skavas mot varandra vid omblandingen i reaktorn. 

Reaktorn kan användas aerobt genom att tillsätta syre som då även fungerar som omblandning 

men kan lika väl köras anoxiskt eller anaerobt genom att utnyttja en mekanisk omrörare istället.  

Vid rening av avloppsvatten aerobt är mängden syre 3 mg/l tillräckligt. Vid en jämförelse med 

konventionell aktivslamprocess är denna process mer tolerant mot toxiska utsläpp, variationer i 

flöde och enklare att använda (Rusten et al 2005). Det är av stor vikt att bärarna i förstegen har 

en ordentlig omblandning informerar Törnberg1. 

Welander2 menar att fyllnadsgraden är en sak men att beakta hur mycket kontaktyta som finns i 

reaktorn är ännu viktigare. Olika bärare ger olika stora aktiva ytor för biofilmen, från knappt 200 

upp till 1 200 m2/m3. Exempelvis motsvarar 10 % bärarfyllning i reaktorn av 1 200 m2/m3 

ungefär 50 % bärare med den aktiva ytan 200 m2/m3.  

1.3 Mikroorganismer 

Det som beskrivs i detta kapitel gäller aeroba mikroorganismer. Dessa skiljer sig från anaeroba 

och anoxa mikroorganismer som inte kan leva i närvaro av syre. Mikroorganismer är viktiga och 

bryter ned de oönskade föroreningarna inom biologisk rening. De mikroorganismer som finns i 

bioslammet är bakterier, protozoer, metazoer och svampar. De som är störst i antal och har 

störst biomassa är bakterierna som även är de som har störst betydelse för reduktionen av 

organiska och oorganiska näringsämnen (Madoni 2010). Bakterier är mycket små, upp till några få 

mikrometer och vanligast förekommande bland bakterierna är de gram-negativa, heterotrofa 

                                                 
1 Julia Törnberg, miljöansvarig Waggeryd Cell, Telefonkontakt, 2014-03-12 
2 Thomas Welander, Chief Visionary Officer, AnoxKaldnes. Mailkontakt 2014-04-14 
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bakterierna och den absolut vanligaste bakterien i bioslamm är Comamonas-Pseudomonas (Bitton 

1999). 

Protozoer är encelliga organismer som även de har en mycket viktig roll inom biologisk rening. 

De är både mer utvecklade och större än bakterierna, mellan 10-500 µm. I aktivslamanläggningar 

har det hittats inte mindre än 228 olika arter av protozoer och omkring 160 av dem tillhör ciliater 

vilket gör dem till den vanligaste formen av protozoer. Ciliater kan delas in i tre grupper med 

avseende på deras beteende; frisimmande, krälande på slamflockarna och slutligen de som är 

fastsittande på slamflockarna. De frisimmande ciliaterna tar sig fram med hjälp av sina cilier 

(flimmerhår) i snabba jämna rörelser. De frisimmande tillsammans med de fastsittande ciliaterna 

äter frisimmande bakterier medan de krälande ciliaterna betar på flockarna. Varje ciliat har 

konstant kroppsform men formen varierar mellan olika sorter (Madoni 2010). De frisimmande 

ciliaterna är känsliga och deras frånvaro kan antyda på toxicitet (Jenkins et al 2004).  

Flagellater är en annan undergrupp till protozoer och betar på flockarna. De förflyttar sig med 

hjälp av en eller flera flageller (liknande men grövre och längre än ciliaternas cilier) med ett 

ryckigare sätt jämfört med ciliaterna. Ytterligare två undergrupper till protozoer är heliozoer och 

rhizopoda där soldjur respektive amöbor ingår (Bitton 1999). 

Metazoer är flercelliga organismer som hör till den högsta trofinivån och konsumerar protozoer, 

exempel är rotatorier (hjuldjur) och nematoder. Nematoder uppstår vid hög slamålder och kan bli 

upp till någon millimeter i storlek. Rotatoriers storlek varier från 100 – 500 µm. De har två viktiga 

betydelser, dels att konsumera frisimmande bakterier och dels bidrar de till flockbildningen 

genom att deras avföring är slembildande. Inom gruppen rotatorier finns det många olika arter. 

En del av dem kan sträcka ut och dra in sin kropp i sig själva likt teleskopiska rörelser (Bitton 

1999). 

För att få bra egenskaper på sedimentet är de flockbildande bakterierna önskvärda då de 

producerar ett slem. Bakterier som däremot inte är lika önskvärda är de bakterier som 

tillsammans bildar långa trådar – filament. Detta kan uppstå av flera olika anledningar och 

beroende på vad som skett kan olika sorter bakterier vara orsaken. Små mängder av filament kan 

vara positivt då det kan hålla ihop och stärka slamflockar. Problem uppstår då filamenten växter 

till sig kraftigt och kan orsaka slamsvällning. Andra problem är att flockarna blir löst sammansatta 

och att de därmed får dåliga sedimenteringsegenskaper. De önskade flockbildande bakterierna har 

en mindre aktiv yta jämfört med filamenten och kommer därför lättare kunna tillgodogöra sig 

syre och tillgänglig näring. För att komma tillrätta med slamsvällning på lång sikt är det viktigt att 

utreda vad den bakomliggande orsaken kan vara då tillväxt av filament sker. På kort sikt kan 

tillsatts av vissa ämnen som är toxiska och dödar filamenten ske. Ämnen som kan användas är 

klor eller väteperoxid och anledningen till att de flockbildande bakterierna påverkas mindre är just 

på grund av att de har en mindre aktiv yta. Det har dock även visat sig att försteg till den 

biologiska reningsdelen bestående av bärare med en biofilm kan vara en bra idé (Ramberg 2005). 

Bakterier kräver näringsämnen så som kol, kväve och fosfor där kolet kommer från det organiska 

materialet. Däremot måste det i ett skogsindustriellt avloppsvatten tillsättas kväve och fosfor. 

Syret fungerar som elektronacceptor för bakterierna och behövs för att de ska kunna oxidera det 

organiska materialet. Olika mikroorganismer kan ha olika elektronacceptorer såsom syre, kväve, 

nitrat, järn, sulfat, organiska föreningar samt koldioxid. De kan även utnyttja olika energi- och 
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kolkällor; heterotrofa mikroorganismer äter löst organiskt material medan de autotrofa 

mikroorganismerna istället utnyttjar oorganiskt material. För att mikroorganismer ska trivas krävs 

även att pH och temperatur stämmer överrens för just deras levnadsoptima (Metcalf & Eddy 

2003). Bakterier kan klassificeras genom vilket temperaturintervall de lever inom. De har en 

minimumtemperatur, ett maximum och ett optimum där enzymreaktionen är som snabbast. 

Mesofila bakterier kan leva mellan ungefär 10 – 45 C och där deras optimala temperatur är 35 – 

39 C. Termofila bakteriers temperaturintervall sträcker sig mellan 40 – 68 C och med ett 

optimum på 55 – 60 C. Blir temperaturen över 70 C är det de hypotermofila bakterierna som 

lever i de miljöerna (Madigan et al 2014). 

1.4 Bioslam 

Bioslammets innehåll och egenskaper är mycket viktigt för hur effektiv reningen av 

avloppsvattnet kan bli. Bioslammet består av mikroorganismer som bildar bioflockar. Slamåldern 

beskriver innehållet och mängden mikroorganismer i dessa flockar. En låg slamåder innebär 

mycket frisimmande bakterier som inte kan sedimenteras bort, vilket innebär att slammet får 

sämre sedimenteringsegenskaper. En för hög slamålder medför istället att slammet blir 

småkornigt eftersom högre mikroorganismar som konsumerar på flockarna gynnas och även 

detta slam ger dåliga sedimenteringsegenskaper. Det är viktigt att slammet sedimenterar, det vill 

säga slamfasen och vattenfasen (klarfasen) skiljs åt, i efterföljande sedimenteringsbassäng och att 

slammet inte följer med det renade vattnet ut. Därför är det av stor vikt att styra slamåldern till en 

önskvärd nivå för att gynna vissa mikroorganismer och därmed få en effektiv nedbrytnigen och 

hög slamreduktion. Dåliga slamegenskaper kan ibland även innebära en frånvaro av de önskade 

flockbildande bakterierna (Suvilampi 2003). 

1.5 Termofil aerob rening 

Vid termofil aerob nedbrytning är eubacteria den dominerande bakterien. En tydlig skillnad mellan 

rening av termofil och mesofil nedbrytning är innehållet av mikroorganismer (LaPara et al. 2001, 

Vogelaar et al 2002). Under termofila förhållanden saknas i princip helt protozoer och andra 

mikroorganismer som normalt konsumerar frisimmande bakterier medan det i jämförande 

mesofila miljöer både finns protozoer och metazoer (LaPara & Alleman 1999). 

Fördelar som finns med termofil rening jämfört med mesofil rening är snabbare 

reaktionshastighet, mindre mängd bildat slam, ökad förstörelse av patogener, snabbare mikrobiell 

tillväxt, ökad reduktion av specifika ämnen, ökad löslighet av organiska ämnen samt högre 

belastningshastighet (Suvilampi 2003). En ökad löslighet av organiska ämnen innebär att det blir 

mer lättillgängligt för bakterierna. Ytterligare en fördel innebär att termofil aerob rening har en 

högre nedbrytningshastighet vilket gör att reaktorerna kan ha en mindre volym (Jahren 1999, 

LaPara & Alleman 1999). Att en mindre slammängd bildas kan förklaras genom att en större del 

av substratet omvandlas till koldioxid och vatten istället för att bilda mer cellmassa. Ytterligare 

fördelar är att viskositeten, diffusiviteten och ytspänningen ökar vilket kan öka 

blandningseffekten genom förbättrad gasöverföringseffekt (LaPara & Alleman 1999). 

Det finns även nackdelar med termofil rening vid jämförande med mesofil rening; bioslammet får 

sämre slamegenskaper, ökad syreförbrukning, skumbildning kan uppstå och ibland även lägre 
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reningskvalité med avseende på COD-reduktionen. Dåliga slamegenskaper innebär att slammet 

får sämre sedimenteringsegenskaper och ibland kan en frånvaro av de önskade flockbildande 

bakterierna uppstå (Suvilampi 2003). Skumproblemen kan förklaras genom att ytspänningen 

minskas vid högre reaktortemperaturer (LaPara et al. 1998). 

En jämförelse av filament visade att i den termofila aktivslamprocessen ökade antalet med 

minskat HRT medan det i den mesofila aktivslamprocessen blev resultatet tvärtom, filamenten 

hämmades vid ökat HRT (Suvilampi 2003). 

Vid termofil rening sker en reduktion av löst COD i samma utsträckning som vid mesofil rening 

men däremot fås en lägre reduktion av ofiltrerat COD. Detta kan förklaras genom att det finns 

en högre halt av frisimmande bakterier eftersom de inte konsumeras av protozoer eller metazoer. 

Om det därför fanns ett mesofilt eftersteg till den termofila reningsanläggningen kan kollodialt 

COD även minskas (Suvilampi 2003, Vogelaar 2001). Detta mesofila eftersteg skulle även kunna 

ersättas av ett mekaniskt eftersteg såsom exempelvis ultrafilter (Suvilampi 2003). 

I tabell 1 kan en jämförelse göras mellan bruk som idag använder sig av ett aerobt termofilt 

försteg vid rening av skogsindustriellt avloppsvatten.  

Tabell 1. Jämförelse mellan bruk som använder sig av aerobt termofilt försteg. 

Bruk Produktion Termo-
filt 

försteg 

Efterfölj. 
mesofilt steg 

År COD-red. 
termofilt 

[%] 

Temp. 

[C] 

HRT 
[h] 

Irving Pulp & 
Paper, St. John, 
Kanada3 

Sulfatmassa MBBR - 2000 45 57-60 1,5 

Munksjö Aspa 
bruk4 

Sulfatmassa MBBR (Sedimen-
tering) 

2005 TOC: 
30 - 35 

58-60 0,75 

Waggeryd Cell5 CTMP MBBR Aktivt slam 2008 30-50 45-60 4-5 

BillerudKorsnäs 
Frövi*6 

Kartong MBBR MBBR 2013 50 55 17 

*resultat endast från pilotförsök, uppstart med delflöde på bruket våren 2014. 

1.6 Syresättning av vattnet 

För att de aeroba bakterierna ska kunna bryta ned de oönskade ämnena i avloppsvattnet kräver 

de syre som är löst i vatten. Att syresätta vattnet förbrukar mycket energi och i många fall 

förbrukas mer än hälften av reningsanläggningens energi i den biologiska delen. Ett stort problem 

är att få syret att lösa sig i vattnet och på så vis bli tillgängligt för mikroorganismerna, i de flesta 

fall passerar mer än 70 % av den inpumpade luften rakt igenom avloppsvattnet utan att utnyttjas. 

Syretransporten kan göras effektivare genom att minska luftbubblornas storlek och då få ett 

större förhållande mellan ytan och volymen. Desto mer förorenat vattnet är desto större 

luftbubblor bildas. Vid en sänkning av ytspänningen leder det till mindre bubblor vilket innebär 

att syretransporten blir snabbare i rent vatten än i förorenat vatten (Sandberg och From-Aldaron 

2011). Förhållandet mellan dessa kallas β-faktor och tar hänsyn till mättnadskoncentrationen. En 

                                                 
3 Thomas Welander, Chief Visionary Officer, AnoxKaldnes. Mailkontakt 2014-04-14 
4 Jonas Pettersson Hagel, Fiberlinjechef, Telefonkontakt, 2014-04-16 
5 Julia Törnberg, miljöansvarig Waggeryd Cell, Mailkontalt, 2014-03-10 
6 Per-Göran Nyman, Billerudkorsnäs Frövi, Telefonkontakt, 2014-03-19 
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annan viktigt faktor värd att nämnas är α-faktorn som beskriver förhållandet av masstransporten 

av syre i rent vattnen och i förorenat vatten för en specifik luftare (Metcalf & Eddy 2004). 

Det finns flera olika sorters luftare som används där de två vanligaste är bottenluftare och 

ytluftare. Bottenluftaren släpper ut luftbubblorna på botten där djupet påverkar graden av 

syresättningen. Effektiviteten på syresättningen ökar när djupet ökar, eftersom detta ger en längre 

tid för bubblorna att diffundera upp till ytan. Ytluftaren däremot kastar upp vattnet över 

vattenytan och det syresätts genom kontakt med luften (Sandberg 2013). 

Det finns ytterligare en viktig parameter vad gäller syresättning av vatten och det är det så kallade 

gränsskiktet som finns runt luftbubblan och som syret måste diffundera genom. Ytaktiva 

föroreningarna i vattnet kan fästa på luftbubblan som då får till följd att gränsskiktets tjocklek 

ökar. Är strömningen snabbare kan det hjälpa till att skava ned på skiktet och därmed ge en 

effektivare syresättning förklarar Sandberg7 Även vattnets temperatur är av stor vikt vad gäller 

effektiviteten av syresättningen i vattnet. Syretransporten går snabbare i varmt vatten samtidigt 

som syret löser sig sämre i varmt vatten. Vid temperaturen 40 C är sambandet optimalt för de 

båda parametrarna. Drivkraften för syre att lösa sig i vattnet avklingar ju närmare 

mättnadskoncentrationen det blir. Syretransporten går långsammare i förorenat vatten jämfört 

med i rent vatten (Metcalf & Eddy 2003). 

1.7 Massa- och papperstillverkning 

Pappersmassa kan framställas kemiskt eller mekaniskt. Mekanisk pappersmassa framställs genom 

att fibrerna i veden separeras från varandra mekaniskt, exempelvis TMP och CTMP. Mekanisk 

massa används till bland annat tidningspapper och journalpapper och ger ett svagare papper 

jämfört med kemisk massa som används till bland annat emballage, skriv- och tryckpapper 

(Skogssverige 2014a). Vid framställning av kemisk massa frigörs fibrerna från varandra genom 

kokning vid hög temperatur i ett tryckkärl där tillsatser av kemikalier sker. Denna kokning kan 

ske genom två olika processer; sulfat- respektive sulfitmassaprocess (Skogssverige 2014b). Efter 

kokningen är sulfatmassan brunfärgad och sulfitmassan är grågul till färgen, detta på grund av 

ligninet. Beroende på användningsområdet kanske en blekning måste göras, detta kan göras dels 

genom att tvätta bort ligninet och dels genom att bleka bort ligninet (Skogssverige 2014c). Om 

tillverkningen av massa och papper sker vid samma bruk kallas det ett integrerat bruk 

(Branschfakta 2013). 

 Extraktivämnen  1.7.1

Veden som används vid framställning av papper, kartong och massa består av cellulosa, 

hemicellulosa, lignin och extraktivämnen. Både cellulosa och hemicellulosa är kolhydrater och är 

de som dominerar innehållet i veden procentuellt sett (Lehtikangas 1999). Cellulosafibrer från 

barrved är 3-5 mm långa medan fibrerna från lövved är ungefär hälften så långa. För att fibrerna 

ska sitta ihop och för att trädet ska vara hållfast fungerar ligninet som lim (Skogssverige 2014d). 

Ved är inte ett homogent material utan innehållet och strukturen varierar beroende på årstid, om 

det är yttre eller inre ved samt vart veden tas av från trädet; toppen eller roten. Dessutom varierar 

                                                 
7 Maria Sandberg, Universitetslektor Karlstad Universitet, 2014-05-26 
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halten av ämnena beroende på trädslag. Extraktivämnen består av olika kemiska föreningar 

såsom terpener, fetter och fenoler. Asp och gran innehåller ungefär 2 % extraktivämnen medan 

björk 3 % och tall 4 % (Lehtikangas 1999). I barrträd är 40-60% av extraktivämnena fettsyror 

medan det i lövträd kan vara ända upp till 90 % (Cole u.å.). Extraktivämnen är lättnedbrytbara så 

länge de inte har så hög halt att de blir toxiska för mikroorganismerna. Sandberg & From-

Aldaron (2001) visar att ämnen från veden påverkar syretransporten nästan lika mycket som 

ämnen från processvattnet vilket innebär att extraktivämnena har en stor påverkan på 

syretransporten. Extraktivämnen är ytaktiva, det vill säga de fäster på syrebubblornas gränsskikt 

och minskar på så vis syrets överföring till vattnet. 

 Klorat 1.7.2

Kloratet som finns i avloppsvattnet kommer från brukets blekningsprocess av sulfatmassa som 

en restprodukt och är miljöfarlig. Det är därför viktigt att ha en hög kloratreduktion vilket sker 

med hjälp av anaeroba mikroorganismer som använder klorat som electronacceptor och bildar 

ofarliga klorider (Sandberg 2013). För att få en effektiv kloratreduktion måste det finnas en anox 

zon med god tillgång till lättnedbrytbart material, tillräckligt med närsalter samt en bra 

omblandning (Stemme & Sivard 2011). 

1.8 Syfte 

I dagsläget har Skoghalls bruk problem med sin luftade damm då inte syret räcker till för den 

biologiska nedbrytningen. Om ett försteg till den luftade dammen kan bryta ned en del av de 

syreförbrukande ämnena innebär det att luften i dammen kan räcka lite längre, alternativt att en 

ökad produktion och därmed ett ökat flöde av avloppsvatten kan tas om hand och renas. Syftet 

är att studera hur det termofila försteget kan påverkar reningen samt kontrollera bioslammets 

egenskaper. 

1.9 Mål 

Målet med detta examensarbete är att undersöka vilken effekt ett aerobt termofilt försteg får för 

reningen av Skoghalls bruks avloppsvatten med avseende på TOC- och COD-reduktion, 

påverkan av mikrobiologin i den efterföljande luftade dammen samt mätning av extraktivämnen.  
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2. Metod 

Detta kapitel beskriver försöksuppställningarna och de provtagningar och analyser som ligger till 

grund för examensarbetet. Alla försök och analyser genomfördes på Karlstad Universitets 

laboratorium förutom TOC-analyserna och kloratproven som Stora Enso Skoghalls bruks 

laboratorium utförde. Även syreberäkningar redovisas här. 

 Processvattnet som använts i försöksuppställningarna hämtades från Skoghalls bruk och 
hämtades vid olika tillfällen. Vattnet förvarades i kylskåp fram till dess att det skulle användas för 
att undvika att COD-reduktion sker direkt i dunken och användes alltid inom 1,5 – 2 veckor. 
Varje dunk stod sedan framme i rumstemperatur ungefär 2,5 dygn för att kunna användas och 
pumpas vidare till reaktorerna och dammarna i försöken. 

Bioslammet som användes som uppstart i de luftade dammarna hämtades från Skoghalls bruks 

luftade damm för att få samma sorts mikroorganismer som i originaldammen. 

2.1 Stora Enso Skoghalls bruk 

Skoghalls bruk är ett integrerat kartongbruk med en CTMP-massa och en sulfatmassa. Av den 

massa som används vid kartongframställningen produceras den största delen på bruket och 

kommer från barrved medan en liten del, som används vid beläggningen, är lövvedsmassa som 

köps in. Bruket har två stora kartongmaskiner KM 7 och KM 8, varav den sistnämnda är en av de 

största kartongmaskinerna i hela världen (The Paper Province 2014). 

Skoghalls bruk tar sitt vatten från Kattviken i den närliggande sjön Vänern. Bruket ligger endast 7 

km från råvattentäkten för hela Karlstad kommun i ett vattenskyddsområde och dessutom nära 

ett Natura 2000-område. Det är därför av stor vikt att vattnet som släpps tillbaka till Vänern är 

fritt från oönskade ämnen. En jämförelse mellan hur Kattviken såg ut på 70-talet jämfört med nu 

visar att idag har Kattviken låga halter organiskt material, låga fosforhalter, låga klorofyllhalter 

och dessutom är viken syrerik. 

Figur 1 visar hur Skoghalls bruks externa vattenrening är uppbyggd. Processvattnet från CTMP 

och renseriet leds in till försedimenteringsbassäng 4. Efter sedimenteringen (sond 4) bildar det, 

tillsammans med vatten från indunstningen och blekfiltratet sond 10. Detta vatten är det totala 

flödet som leds in till den biologiska reningsdelen, den luftade dammen. Till dammen rinner även 

lakvatten från deponi och returslammet, som är en del av det som tas ut från den efterföljande 

eftersedimenterings-dammen. Vatten från kartongmaskinerna har försedimenterats i bassäng 3 

och blandas sedan med det biologiskt renade vattnet för att slutligen kemfällas i bassäng 1 

respektive 2 innan det släpps ut till Vänern igen.  

Processvattnen som användes i försken togs dels från sond 4, det vill säga innehållande ett 

delflöde bestående av CTMP-avlopp och dels från sond 10 där innehållet är detsamma som 

kommer till Skoghalls luftade damm. Vid det sistnämna flödet sker en tillförsel av näringsämnena 

under vintertid med kväve och fosfor (300 kg/d med total-N och 50 kg/d med total-P). Dessa 

doseringar görs för att COD- och TOC-reduktionen ska öka i den luftade dammen, det har visat 

sig att tillsatsen av näringsämnena även har en positiv inverkan på kloratreduktionen. (Stemme & 

Sivard 2011) Här sker även en eventuell pH-justering, Skoghall strävar efter att pH ska ligga runt 
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68. Vid delflödet innehållande CTMP sker inga tillsattser näringsämnen eller pH-justeringar och 

därför skedde dessa på laboratoriet innan användning. 

 

Figur 1. Principskiss över Stora Enso Skoghalls bruks externa reningsanläggning. (Magnusson 2013) 

I den luftade dammen lever mesofila aeroba bakterier och andra mikroorganismer som bryter ned 

de lösta lättnedbrytbara organiska ämnena som finns i avloppsvattnet.  Dammen är 200 000 m2, 

cirka 5 m djup och har ett ingående vattenflöde på ungefär 25 000 m3/dygn. Dessutom har den 

luftade dammen utökats med returslam från eftersedimenteringen för att kunna nyttja en högre 

slamålder. Vattnets uppehållstid i dammen är ungefär 7 dygn och slamålderns uppehållstid är 16 

dygn (Magnusson 2012). Medeltemperaturen på inkommande avloppsvatten till den luftade 

dammen är drygt 50 C (Stemme & Sivard 2011). 

Den första delen av dammen är en anox zon där nedbrytningen av klorat sker och där finns 

endast 4 stycken omrörare. Resten av dammen är aerob och syresatt med bottenluftare och 

ytluftare. Fram till år 2010 användes 33 ytluftare men sedan ersättes 23 av dem med 

membranluftare (320 E-float enheter) (Magnusson 2012). Membranluftare är en sorts 

bottenluftare.  

Tabell 2 visar medelvärde för TOC för de månader som försöken utfördes. Skoghall mäter 

numera endast TOC men förut mättes endast COD. I perioden innan de gick över till TOC 

analyserade de både COD och TOC för att ta fram en faktor mellan de båda förklarar Jonsson9. 

Det är med hjälp av den faktor som COD värdena i tabellen är framräknade.  

Lägsta värde Skoghalls bruks laboratorium kan uppmätta med avseende på klorathalt är 0,1 

mg/1. 

                                                 
8 Ann-Kristin Magnusson, Utvecklingsingenjör Stora Enso Skoghalls bruk, Mailkontakt 2014-05-20 
9 Pia Jonsson, Labingenjör Skoghalls bruk, mailkontakt 2014-05-22 
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Tabell 2. Medelvärde för Skoghalls bruk av TOC och uträknad COD. 

Månad Sond 10 Sond 4 

 TOC (mg/l) COD (mg/l) – 
faktor 2,9 

TOC 
(mg/l) 

COD (mg/l) – 
faktor 3,1 

Februari 659 1 911 1 444 4 476 

Mars 685 1 986 1 726 5 351 

April 620 1 798 1 713 5 310 

Maj* 566 1 641 1 488 4 613 

*Maj månads medelvärde t.o.m. 20:e. 

Tabell 3 visar datum när vatten hämtades på Skoghalls bruk. Även produktionen av CTMP visas i 

tabellen, uträknat medelvärde per dygn. Maxflödet ut från CTMP är 450 m3/h och 

maxproduktionen är 46 ton, men sett uthålltighetsmässigt per dygn är maxsiffran 42 ton/d enligt 

Magnusson10 

Tabell 3. CTMP-produktion redovisad i medelvärde per dygn på Skoghalls bruk samt dag då vatten 
hämtades. 

Datum Mätdag Typ av vatten CTMP-produktion 
(ton/h) 

2014-02-04 Innan försök 1 Sond 10 21,9  

2014-02-11 Innan försök 1 Sond 10 27,5 

2014-02-20 1 Sond 10 37,8 

2014-02-28 9 Sond 10 39,6 

2014-03-04 13 Sond 10 34,8 

2014-03-11 20 Sond 10 3,5 

2014-03-21 30 Sond 10 42,5 

2014-04-04 43 Sond 10 34,7 

2014-04-07 46 Sond 10 41,0 

2.2 Försöksuppställningar 

Två laborationsuppställningar byggdes upp på Karlstad Universitets laboratorium. 
Försöksuppställning 1 fick vatten från totala avloppsflödet och kördes i 68 dagar, figur 2. Den 
första luftade dammen (LD 1) är referensdammen och motsvarar därmed Stora Enso Skoghalls 
bruks förhållande idag med avseende på biologisk rening. De andra två luftade dammarna, LD 2 

och LD 3 har varsitt aerobt termofilt försteg med temperaturen 45 C respektive 55 C, 
konstruerat som MBBR-reaktorer. Försöksuppställning 2 innehöll två aerobt termofila försteg 

med temperatur 45 C, kopplade till varsin luftad damm med skillnaden från försöksuppställning 
1 att den ena fick sond 10 vatten och den andra sond 4 vatten, figur 3. Försöksuppställning 2 
kördes sammanlagt i 32 dagar. De termofila förstegen var även i försöksuppställning 2 
konstruerade som MBBR-reaktorer. Bärarmaterialet som användes var AnoxKaldnes K1 och 
fyllnadsgraden är 58 % vilket innebär samma bärare och fyllnadsgrad som Jahren et al (2001) 
använde sig av i sina försök.  K1 bärarna har densiteten 0,95 g/cm3, diametern 10 mm och 
höjden 7 mm vilket innebär en aktiv yta på 235 m2/m3. 

Det är viktigt att uppställningarna dagligen kontrolleras så att inte slangar sätts igen, det är 

speciellt känsligt i slangarna med sond 4-vatten.  

                                                 
10 Ann-Kristin Magnusson, Utvecklingsingenjör Stora Enso Skoghalls bruk, Mailkontakt 2014-06-04 
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Figur 2. Principskiss försöksuppställning 1 som alla får sond 10-vatten. Består av referensdammen LD 1 

samt LD 2 och LD 3 som har aeroba termofila försteg med temperaturen 45 C respektive 55 C. 

 

 

Figur 3. Principskiss försöksuppställning 2 innehåller två aeroba termofila försteg (45 C) med varsin 
efterföljande luftad damm, LD 1 och LD med inkommande vatten bestående av sond 10 respektive sond 4. 

 Konstruktion av försöksuppställningar 2.2.1

Försöksuppställningarna som konstruerades, se figur 4, drevs av slangpumpen Gilson, med flöde 

0,14 l/h för det inkommande processvattnet, som pumpades till de termofila förstegen och till 

referensdammen. Från MBBR-reaktorerna rinner vattnet genom slangarna till nästa nivå när det 

stiger över nivågränsen där utloppet till de efterföljande dammarna sitter. Från de luftade 
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dammarna rinner vattnet vidare till en dunk som samlar ihop det biologiskt renade vattnet och 

även vatten från referensdammen. Det är från denna dunk som den manuella slamåterföringen 

till de luftade dammarna tas. 

  

Figur 4. Bild till vänster visar försöksuppställning 1 medan bilden till höger visar försöksuppställning 2.  

MBBR-reaktorerna består av specialblåsta mantlade glasbehållare med en volym på 0,7 l som 

kopplas till värmebad med en specifik temperatur. Behållaren fylldes med 58 % av AnoxKaldnes 

K1 bärare för att få en stor specifikyta för mikroorganismerna att sitta på. Ytan beräknades vara 

230 m2/m3 (Suvilampi 2003). Uppehållstiden för vattnet i rektorerna är 5 timmar medan 

uppehållstiden för vattnet i de konstruerade dammarna är 7 dygn, det vill säga det samma som 

Skoghalls luftade damm. De luftade dammarna konstruerades av 24 liters behållare (med de 

svarta handtagen) och förseddes med ett utlopp. Dammarna har rumstemperatur, förutom den 

dammen som hade 55 C-reaktorn som försteg, vilket fick ett par tre graders högre temperatur.  

Det är av stor vikt att både förstegen och dammarna förses med luft och får en tillräcklig 

omrörning. Luftningen tillgodosågs genom akvariepumpar som genom slangar pumpade in luft 

och som släpptes ut genom blåstenar som placerades på botten med hjälp av tyngder. För 

omrörning användes en extern omblandare. 

Vid uppstarten av försök 2 visade det sig vara mycket frisimmande bakterier och inte mycket 

protozoer eller metazoer i den luftade dammen med sond 4-vatten (LD 2). Däremot hade den 

luftade dammen med sond 10-vatten (LD 1) en hög slamålder och därför byttes vatten från LD 1 

till LD 2 i några dagar för att skapa en högre slamålder i LD 2.  
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2.3 Analyser 

Alla nedan beskrivna analyser utfördes på laboratorium på Karlstad Universitet. Temperaturen 

och syrehalten mättes med syremätaren Hach HQ 40d medan pH mättes med Mettler Toledo 

SevenEasy 

 COD 2.3.1

Analysen utförs på filtrerat avloppsvatten. Mätningarna görs i spektrofotometern Hach Lange LT 

200 och dess mätområde är mellan 0 – 1000 mg/l så förväntas resultatet bli högre måste det 

spädas det med destillerat vatten innan kokning. Den totala mängden vätska som pipetters till 

Lange LCK 214 kyvetter är 2 ml. Dessa kyvetter kokas vid 148 C i 2 timmar i värmeblocket 

Hach Lange DR 2800 och måste sedan svalna innan de analyseras i spektrofotometern. Varje 

kyvett mäts sedan två gånger för att kontrollera att värdet inte skiljer sig åt. Det är halten löst 

COD som mäts.  

 SÄGF/A 2.3.2

Ett glasfilterpapper vägs på en analysvåg och 100 ml avloppsvatten filtreras genom filterpappret 

med hjälp av en vakuumsug. Filterpappret placerades sedan i ett värmeskåp med temperaturen 

103 C under natten och vägs sedan ut morgonen därpå. Sedan kan beräkning utföras för att 

räkna fram halten suspenderade ämnen i vattnet.  

 Slamvolymindex (SVI) 2.3.3

Analys av SVI (Sludge Volume Index) ger en bra indikation på hur bra slammet sedimenteras. Ett 

för högt SVI-värde kan leda till slamsvällning och medföra att slammet följer med biologiskt 

renade vattnet ut. Ett SVI-värde på 100 mg/l anses som ett bra värde medan värde över 150 

mg/l kan innehålla mycket filament. 

Analysen innebär att 1000 ml avloppsvatten får sedimentera i en mätcylinder i 30 min och sedan 

avläses mängden slam som sedimenterats på botten. Därefter kan slamvolymindex beräknas med 

hjälp av ekvation (1). (Metcalf & Eddy 2003) 

        
  

  
         (1) 

SV = avläst slamvolym [ml/l] 

SÄ = suspenderade ämnen [mg/l] 

 Ytspänning γ 2.3.4

Extraktivämnen som finns i avloppsvattnet försämrar effektivititen av luftningen vid aerob 

biologisk rening. Vid mätning av ytspänning (γ) kan halten av extraktivämnen uppskattas. 

Extraktivämnena sänker vattnets ytspänning. 

Att mäta ytspänningen sker med hjälp av ringvågen Tensiometern TD 1 Lauda. Förberedelser 
görs genom att diska samma antal glasskålar som prov som ska analyseras mycket noggrant med 
både aceton, avjoniserat vatten och saltsyra. Samma vattenvolym hälls upp i skålarna (50 cl), täcks 
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med plast och får vila i närheten av ringvågen någon timme. Innan analysen kan börja måste 
dessutom analysinstrumentet kalibreras och ringen som ska utföra mätningen måste brännas i en 
låga för destilleras. Ringen hanteras alltid med en pincett och hängs fast i ringvågen som sedan 
droppas ned under vattenytan i skålen vars ytspänning ska mätas. När ringen tas upp över ytan 
kommer en lamell att bildas av vattnet tack vare ytspänningen. Kraften som krävs för att dra upp 
ringen mäts (OSRUK). Mätningarna görs om fram till dess att samma värde noteras tre gånger i 
följd. Enligt manualen till ringvågen beräknas ytspänningen i ekvation (3) [mN/m] måste först 

korrekturfaktorn   i ekvation (2) beräknas där D är vätskans densitet [g/cm3]. 

 

         
               

 
   (2) 

 

             (3) 

 Extraktivämne 2.3.5

Mätning av extraktivämnen skedde enligt Örså & Holmbom (1994). En glasflaska torkades i 

värmeskåp i cirka 10 minuter innan den fick svalna och därefter vägas in. 25 ml prov mättes upp i 

provrör och pH justerades till ungefär 3,5. Sedan blandades 10 ml lösningsmedlet MTBE (metyl-

tert-butyleter) till provet och skakades kraftigt innan det centrifugerades i 5 minuter. Provet har 

nu skiktats och den övre vätskan innehållande lösningsmedlet tillsammans med extraktivämnen 

och pippitteras till glasflaskan. Sedan tillsätts 10 ml MTBE igen och provröret får centrifugeras 

ytterligare en gång och det övre skiktet pipetteras till glasflaskan. Till glasflaskan kopplas sedan en 

slang med kvävgas som avdunstade bort vätskan och kvar i glasflaskan fanns nu endast 

extraktivämnena. Glasflaskan vägs sedan igen och på så vis kan halten extraktivämnen bestämmas 

gravimetriskt. 

2.4 Mikroskopi 

Bioslammet från de luftade dammarna har kontinuerligt studerats i mikroskop vilket är viktigt då 

förhållanden snabbt kan förändras (Jenkins et al 2004). Vid mikroskopering bedöms flockars 

egenskaper, förekomst av filament och tillgången på frisimmande bakterier och andra 

mikroorganismer. Mikroskopet används även för att upprätta en bra slamålder. Mikroskopet som 

användes är ett Sagitta med 40, 100 och 400 gångers förstorning. Vid ett par tillfällen kopplades 

en kamera till mikroskopet. 

2.5 Syretransport i vatten 

Syrets masstransportskoefficient (KLa) är ett mått på hur mycket syret som löser sig i vatten och 
ökar med ökad vattentemperatur. Beräkningar görs för olika temperaturer med hjälp av ekvation 
(4) där KLa-värdet som används är 0,029 per h (Sandberg & From-Aldaron 2011). 
 

                
      

   (4) 

 = 1,024 

Syretransportskoncentrationen ändras med tiden och är, förutom beroende av KLa även 
beroende av mättnadskoncentrationen (Cs), vilket sjunker vid varmare vatten. För att veta vilken 
den totala effekten blir används ekvation (5), då syre förbrukas i samma takt som det tillförs.  
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                (5) 

Ct = syrekoncentrationen som antas vara 1 mg/l 

Ekvationer är hämtade från Metcalf & Eddy (2003). 
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3. Resultat 

Resultaten presenteras först i en sammanfattning av både försök 1 och 2 för att sedan ge ett 

fördjupat resultat för de båda försöken var för sig. 

3.1 Sammanfattning 

Vid försöksuppställning 1 uppvisades en relativt jämn COD-reduktion för de luftade dammarna 

på runt 70 %. För de termofila MBBR-förstegen varierade COD-reduktionen och för reaktorn 

med temperaturen 55 C uppvisades en för stor variation för att anses ge pålitliga resultat. 45 C-

reaktorn uppvisar en jämnare reduktion och valdes därför att gå vidare med till 

försöksuppställning 2. Med undantag för när biofilmen dog ut och vid användningen av dåligt 

inkommande vatten uppvisade reaktorn en kapacitet på 30 – 40 % COD-reduktion. I den andra 

försöksuppställningen uppvisade samma termofila reaktor en kapacitet på 25 – 30 % på ett 

inkommande vatten med lägre COD-innehåll, innan biofilmen dog ut igen. Reaktorn som valdes 

att testköras med enbart CTMP-vatten uppvisade föst en reduktion på över 30 % för att sedan 

sjunka.  

Om reduktionen av COD jämförs med reduktionen av TOC uppvisas samma trender angående 

när halten TOC i inkommande vatten minskar så minskar även reduktionen av TOC. 

Ytspänningen som indikerar mängden extraktivämnen i vattnet påvisade en sjunkande trend i alla 

försöken för båda försöksuppställningarna desto längre reningen fortskred i den biologiska 

processen. Även analysen av innehållet av extraktivämnen visade samma nedåtgående trend. 

Mikroorganismerna som fanns i bioslammet bestod av både bakterier, protozoer och metazoer i 

samtliga luftade dammar. I de termofila förstegen fanns endast bakterier och vid något tillfälle 

någon frisimmande ciliat. Slammets egenskaper var bra med kompakta flockar för 

referensdammen i försöksuppställning 1, detta gällde även för den efterföljande dammen till den 

termofila 45 C-reaktorn i båda försöken. I dammen till försteget med temperaturen 55 C var 

däremot flockarna inte lika stora och kompakta. För alla de ovan nämnda dammarna pumpades 

sond 10 vatten in. För dammen som kördes med sond 4 vatten var slammets flockar små och 

flytslam och skumproblem uppstod ibland. 

En MBBR-reaktors volym med ett flöde på 25 000 m3/d och med en uppehållstid för vattnet på 

5 timmar skulle innebära en reaktor med volymen 5 208 m3. Om en reaktorn itsället endast skulle 

förbehandla CTMP-vattnet skulle volymen bli 2 240 m3. 

Syrehalten i de luftade dammarna ligger mellan 6 - 7 mg/l. Värdena kan tyckas onödigt höga men 

i försöken får inte syret vara en begränsande faktor för den biologiska nedbrytningen och 

dessutom fungerar syretillförseln även som den enda omblandningen i de luftade dammarna 

(LD). Syrehalten i de två termofila reaktorerna varierar mellan 4 - 5 mg/l.   
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3.2 Försöksuppställning 1 

Försöken pågick i 50 dagar med försöksuppställning 1. Dessförinnan hade uppställningen varit 

igång och körts i 18 dagar för att biofilmen skulle börja växa, COD-reduktionen och SÄ-halten i 

bioslammet i de luftade dammarna skulle uppnå en stabil nivå. 

 COD och TOC 3.2.1

COD-reduktionen som sker enbart i de termofila stegen redovisas i figur 5. Reduktionen för 

reaktorn med temperaruten 55 C var mycket varierande och var vid vissa tillfällen under noll, 

det vill säga uppmätt COD var högre i reaktorn än i inkommande avloppsvatten. Vid mätdag 4 

började reduktionen i 55 C-reaktorn att sjunka och redan efter 4 dagar hade hela biofilmen 

slagits ut. Efter detta kom biofilmen aldrig att växa till så mycket att reduktionen kom upp på 

samma nivå som innan. Högsta uppmätta värde för reduktionen var 28 % men annars låg 

reduktionen oftast under 10 % och varierar för mycket för att kännas pålitlig. Däremot uppvisar 

45 C-reaktorn ett högre värde för reduktionen med ett representativt medelvärde på 15 – 20 % 

men som uppvisar reduktioner på 30 - 40 %. Vid mätdag 9 hände samma sak som bara några 

dagar tidigare skett med 55 C-reaktorn. I figur 6 syns sambandet tydligt mellan det sjunkande 

pH och den sjunkande COD-reduktionen. Biofilmen slogs ut på grund av att omrörningen var 

för dålig och när det åtgärdats skedde en tillväxt av biofilmen och reduktionen ökade igen.  

I figur 5 vid mätdag 39 finns bara dåligt vatten att tillgå. Vattnet har ett lägre innehåll av COD 

och är svartbrunfärgat, troligen finns det svartlut med i vattnet efter att något på bruket kokat 

över. Nytt vatten hämtades efter någon dag igen, beigefärgat, jämfört med det normalt gula och 

som vid sedimentering påvisade svart slam på botten. Biofilmens reduktion påverkas av detta 

toxiska innehåll. Detta kan förklara varför inte reduktionen kommer upp på samma nivå som 

innan. Reduktionen av COD sjunker också när innehållet i inkommande vatten inte är lika stort 

och mikroorganismerna inte har lika mycket lättnedbrytbart organiskt material att oxidera. 

 
Figur 5. COD-reduktionen i de termofila reaktorerna samt COD i inkommande vatten. Värden under 0 % 

reduktion redovisas inte i diagrammet. 
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Figur 6. Samband mellan reduktionen och pH i 45 °C-reaktorn. 

Figur 7 visar COD-reduktionen i de luftade dammarna, det vill säga den totala COD-reduktionen 

för hela biologiska reningen. Den första tiden uppvisar referensdammen en reduktion på runt 74 

% medan LD 2 och LD 3 runt 70 %. I andra delen av mätningarna innehåller inkommande 

vatten en lägre COD-halt, vilket även påverkar reduktionen av COD eftersom det då finns en 

lägre halt av det lättlösliga organiska materialet, som är det som kan brytas ned i den biologiska 

reningen. För att ytterligare tydliggöra detta finns uppmätt COD-halt i de tre dammarna 

redovisade i figur 8.  

 
Figur 7. Total reduktion av COD i hela försöksuppställningen 1, även COD i inkommande vatten redovisas. 
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Figur 8. COD i inkomande vatten och de tre luftade dammarna. 

I denna studie kan inga klara samband mellan CTMP-produktionen och COD i inkommande 

vatten påvisas, figur 9. Värdet på CTMP är medelvärde per dygn och COD är uppmätt värde just 

stunden, därför kan sambandet bli ännu otydligare än om värdet samma timme hade analyserats. 

 
Figur 9. Förhållanden mellan CTMP-produktionen och inkommande COD 

I figur 10 presenteras reduktionen av TOC för samtliga luftade dammar och för de termofila 

förstegen samt uppmätt TOC för inkommande vatten. TOC-reduktionen sjunker när TOC i 

inkommande vatten är lägre. Ingen TOC-mätning gjordes när biofilmen var borta eller på tillväxt. 

Referensdammen (LD 1) och LD 2 påvisar en medelreduktion på över 70 % och LD 3 på strax 

under 70 %. Termofila steget med temperaturen 45 C uppvisar en medelreduktion av TOC på 

27 % medan 55 C-reaktorn en medelreduktion på endast 5,5 %.  
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Figur 10. Reduktionen av TOC i samtliga luftade dammar och i de termofila förstegen, även inkommande 

vattens halt av TOC redovisas. 

Under mätperioden kontrollerades pH regelbundet och redovisas i figur 11. Då pH sjunker, 

sjunker även COD-reduktionen. Det var detta som skedde vid mätdag 4 för 55 C-reaktorn och 

vid dag 9 för reaktorn med 55 C. Vid mätdag 21 fram till dag 39 höjdes pH för inkommande 

vatten med hjälp av natriumhydroxid för att stimulera biofilmsbildandet. Vid dag 41 sjunker åter 

pH då reduktionen av COD sjunker. pH för de luftade dammarna ligger stabilt på en nivå runt 8. 

 
Figur 11. Variationen av pH för hela perioden med försöksuppställning 1. 
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 Bioslammets egenskaper 3.2.2

Slamåldern har styrts med hjälp av mikroskopi och slamtillförsel och inte genom en beräknad 

slamålder. Mikrofloran tyder på hög slamålder. Variationen av SÄ-halten för de luftade 

dammarna kan ses i figur 12. Halten av suspenderade ämnen går ner på slutet av 

mätningsperioden. Vid mikroskopi ansågs slamåldern vara tillräckligt hög och slamåterföringen 

gjordes inte fullt så ofta vilket resulterade i att halten av SÄ sjönk.  

 
Figur 12. SÄ-halten i de luftade dammarna. 

Slamvolymindex analyserades med jämna mellanrum och hade värden mellan ungefär 100 – 150 

ml/g för de alla tre dammarna förutom under de sista dagarnas mätning då det sjönk ned till 

under 100 ml/g för LD 1 och LD 2, se tabell 4. 

Tabell 4. Slamvolymindex för de luftade dammarna 

 Slamvolymindex (ml/g) 

Mätdag LD 1 LD 2 LD 3 

4 106 105 99 

11 143 128 118 

21 123 131 123 

30 116 144 117 

39 142 193 162 

50 64 59 133 

Genom mikroskopi visades det sig att referensdammen (LD 1) och LD 2 har liknande 

slamegenskaper med bra fördelning av mikroorganismer och stora kompakta flockar, se figur 13. 

Bioslammet i LD 3 uppvisade sämre flockegenskaper med mikroflora som indikerar på en hög 

slamålder trots att slamåterföring har varit likvärdig som till LD 1 och LD 2. 

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

1

1,1

0 10 20 30 40 50

g/
l 

Dag 

SÄ 

LD 1 - Ref. LD 2 LD 3



23 
 

 
Figur 13. Bild från mikroskop som uppvisar stora, kompakta flockar. 

 Mikroorganismer 3.2.1

Det finns gott om frisimmande bakterier i de alla tre luftade dammarna men ingen bestämning av 

bakterier har gjorts i denna rapport. Alla tre dammar har även påvisat en låg andel filament. 

Däremot finns det en bra blandning av mikroorganismer med både bakterier, protozoer och 

metazoer. Figur 14 visar både det viktiga toffeldjuret som är en sorts frisimmande ciliat, rotatorie, 

frisimmande bakterier, flagellat och ett soldjur. I figur 15 syns en stjälkade ciliater och en rotatorie 

i 400x förstorning. En nematod och en stor rotatorie, båda i 100 x förstorning syns i figur 16.  

 
Figur 14. Högt till höger kan ett toffeldjur Paramecium ses, nedan till vänster syns rotatorien Habrotrocha 

sp. och i mitten långt ned syns ett soldjur. Även frisimmande bakterier och frisimmande flagellaten 
Peranema kan ses på bilden. 
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Figur 15. Till höger syns stjälkade ciliater; klockdjur och till vänster rotatorien Lecane sp, båda i 400x 

förstorning. 

  
Figur 16. Till vänster syns en nematod och till höger en mycket stor rotatorie, båda i 100x förstorning. 

 Biofilmen 3.2.2

Biofilmen på bärarna som finns i MBBR-reaktorn växte sakta fram i de termofila reaktorerna och 

en iakttagelse av tillväxten ses i figur 17 från reaktorn med temperaturen 45 C.  

På endast 4 dagar slogs hela biofilmen i reaktorn ut. Först dog biofilmen i 55 C-reaktorn och 

några dagar senare även biofilmen i reaktorn med temperaturen 45 C. Biofilmen i reaktorerna i 

detta försök var inte synbar igen förrän efter 24 dagar. COD-reduktionen var tillbaka efter endast 

5 dagar, om än på en lägre reduktion än de första dagarna för att sedan stiga igen. 

 
Figur 17. Biofilm från den termofila MBBR-reaktorn med temperaturen 45 C, bild från vänster till höger 

visar en biofilmsålder på 19, 26 och 45 dagar.  
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 Ytspänning och extraktivämnen 3.2.3

Förändringen av ytspänningen när avloppsvattnet passerar det termofila försteget och den luftade 

dammen kan ses i figur 18 och 19. När ytspänningen ökar indikerar det på en nedbrytning av 

extraktivämnena. Ytspänningen ökar med 31,5 % vid en jämförelse mellan inkommande vatten 

och vattnet i LD 2 medan LD 3 ökade med 31,8 % jämfört med inkommande. Detta innebär att 

den största delen av nedbrytnigen sker i de luftade dammarna.  

 
Figur 18. Förändring av ytspänningen vid termofilt försteg med temperaturen 45 °C. 

 
Figur 19. Förändring av ytspänningen vid termofilt försteg med temperaturen 55 °C. 

Uppmätta värden för extraktivämnen redovisas i tabell 5. Mätningen gjordes endast en gång, 

mätdag 53. 

Tabell 5. Uppmätta extraktivämnen i de luftade dammarna och de termofila förstegen. 
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3.3 Försöksuppställning 2 

Biofilmen på bärarna fanns redan men däremot körde anläggningen i 23 dagar innan mätningarna 

började, detta för att bioslammet i den luftade dammen innehållande avloppsvatten från sond 4 

skulle uppvisa bra slamegenskaper. Mätningar vid försöksuppställning 2 pågick sedan i 9 dagar. 

Mätningen av sond 10 och sond 4 påverkar inte varandra i denna försöksuppställning. 

 COD och TOC 3.3.1

I figur 20 kan mätningen av COD-reduktionen i de termofila förstegen båda med temperaturen 

45 C och med vatten både från sond 4 respektive 10 utläsas. Reduktionen för sond 10 var 25 - 

30 % innan den sjunker kraftigt. Vid okulär kontroll av bärare syntes en minskning av volymen av 

biofilmen på bärarna vid mätdag 3. Vid en jämförelse av pH (som presenteras i figur 23) kan en 

minskning vid samma dagar urskiljas. Sond 4-vatten uppvisar också en bra reduktion i början på 

över 30 % innan även den sjunker.  

 
Figur 20. COD-reduktion för de termofila förstegen med temperaturen 45 °C, vatten från sond 4 och 10. 

Vatten hämtat från sond 4 innehåller 55 – 60 % högre COD än vatten från sond 10. Vid mätning 

av totala COD-reduktionen med sond 10 respektive sond 4-vatten kan resultatet ses i figur 21. 

Reduktionen för sond 10-vatten uppvisar vid de första mätdagarna en totalreduktion på runt 55 

% för att sedan stiga till strax under 70 %. COD-reduktionen för sond 4-vattnet var vid de första 

mätningarna runt 40 % för att sedan öka till ungefär 60 % reduktion. Att reduktionen är lägre i 

början kan förklaras genom att inkommande vatten har en lägre halt av COD. 
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Figur 21. Total COD-reduktion för vatten från sond 4 och sond 10 samt inkommande vattens COD-

innehåll. 

Figur 22 visar reduktionen av TOC för både luftade dammarna och för de termofila förstegen 

med inkommande vatten från sond 4 samt 10. I början av mätningarna innehöll inkommande 

vatten från sond 4 ungefär endast hälften så mycket TOC som medelvärdet redovisar denna 

månad medan de andra två mätningarna nästan kom upp i medelvärdet. För inkommande vatten 

från sond 10 var innehållet av TOC drygt hälften vid första mätningen och i rätt härad för de två 

sista mätpunkterna. Reduktionen varierar kraftigt vilket kan förklaras dels med innehållet av TOC 

i inkommande vatten och av biofilmen som delvis slogs ut. 

 

Figur 22. TOC-reduktion för både luftade dammar och termofila försteg med inkommande vatten från 
sond 4 samt 10. 
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Variationen av pH i försöken kan avläsas i figur 23 för sond 10-vatten och i figur 24 för vatten 

från sond 4.  

 
Figur 23. pH för vatten från sond 10. 

 
Figur 24. pH för vatten från sond 4. 

 Bioslam 3.3.2

Slammet i den luftade dammen med vatten från sond 4 uppvisade vid flera tillfällen ett flytslam. 

SÄ-halten för den luftade dammen innehållande sond 10 vatten har legat i genomsnitt på drygt 

0,5 mg/l medan SÄ-halten för sond 4 har varit på 0,6 mg/l.  

Vid mätning av slamvolymindex för de luftade dammarna visade sond 10 ett värde på ungefär 60 

ml/g och sond 4 på 80 ml/g.  

 Mikroorganismer 3.3.3

Efter justering av slammets blandning bestod bioslammet av en relativt bra blandning av 

mikroorganismer; bakterier, protozoer och några metazoer. I LD 1 kan tre av de fyra vanligaste 

rotatorierna ses, se figur 26, 27 och 28. Även toffeldjuret kan ses i figur 26. I figur 25 ses stjälkade 

ciliater i 100 och 400 gångers förstorning. 
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Figur 25. Stjälkade ciliater, till vänster i 100x förstorning och till höger i 400x förstorning. 

 
Figur 26. Högt upp till höger syns två rotatorier Lecane sp., långt ned i vänstra hörnet syns rotatorien 

Habrotrocha sp. och precis ovanför syns ett toffeldjur Paramecium sp. 

 
Figur 27. Två rotatorier, till höger Habrotrocha sp. och till vänster Notommata sp. 



30 
 

 

 
Figur 28. Tre rotatorier Philodina sp och ett kompakt bioslam. 

 Ytspänning och extraktivämnen 3.3.4

Förändringen av ytspänningen när avloppsvattnet passerar det termofila försteget och den luftade 

dammen kan ses i figur 29 och 30. Ytspänningen ökar vilket även i denna försökuppställning 

påvisar en nedbrytning av extraktivämnena. I sond 10-vattnet har halten sjunkit med 13 % i den 

termofila reaktorn jämfört med inkommande vatten och med hela 33 % i den luftade dammen 

jämfört med inkommande vatten. Samma jämförelse men gjord med sond 4-vatten visar istället 

en sjunkande halt på 11 % i det termofila steget respektive 33,5 % för den luftade dammen. 

 
Figur 29. Förändringen av ytspänningen med sond 10-vatten. 
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Figur 30. Förändringen av ytspänningen med sond 4-vatten. 

En mätning av extraktivämnen dag 9 presenteras i tabell 6. Även denna mätning av 

extraktivämnen utfördes endast en gång och kan bedömas inte vara helt tillförlitlig.  

Tabell 6. Uppmätta extraktivämnen för luftade dammar, termofila försteg och inkommande vatten för sond 
10 respektive sond 4. 

Prov Extraktivämnen [mg/l] 

LD 1              (Sond 10) 4,8 

45 C             (Sond 10) 10,8 

Inkommande (Sond 10) 14,8 

LD 2              (Sond 4) 8,4 

45 C             (Sond 4) 36,0 

Inkommande (Sond 4) 87,2 

 Klorat 3.3.5

I tabell 7 presenteras uppmätta klorathalter för inkommande vatten, termofila försteget och för 

den luftade dammen vid två olika mätdagar. Halten klorat i den luftade dammen vid båda 

mättillfällena uppvisar mycket låga halter vilket kan anses som att klorathalten brutits ned. 

Tabell 7. Uppmätta klorathalter i luftade dammen, termofila försteget och inkommande vatten vid två olika 
mätdagar. 

Prov Mätdag Klorat [mg/l] 

Inkommande 2 0,23 

Inkommande 9 1,49 

45 C              2 0,36 

45 C              9 0,32 

LD 1 2 <0,1 

LD 1 9 0,11 

 

3.4 Syretransport i vatten 

Syretransporten är snabbare i varmt vatten men samtidigt löser sig syret sämre i varmt vatten för 

att veta den totala effekten kan resultatet ses i figur 31. Vid temperaturen 40 C är sambandet 
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optimalt för masstransportskoefficienten och mättnadskoncentrationen. Det innebär att vid 45 

C skiljer sig inte transportshastigheten åt mycket och kan anses även det lönsamt.  

 
Figur 31. Syretransporten i vatten vid ökad temperatur.  
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4. Diskussion 

MBBR med temperaturen 45 C uppvisade vid några tillfällen en hög reduktionsgrad (i 

försöksuppställning 1) som kan jämföras mot det befintliga sulfatmassabruket Pulp & Papers 

reduktionsgrad. I försöken låg inte reduktionsvärdet på en konstant nivå i MBBR men då det 

anses finnas förklaringar till varför reduktionshalterna sjönk vid vissa tillfällen får värdena ändå 

anses som trovärdiga. Olyckligtvis har störningarna inneburit att den inte har kunnat köra på en 

längre tid utan störningar vilket har hindrat den från att visa sin potentiella reduktionsförmåga. 

Suvilampi (2003) menar att ett termofilt försteg medför en ökad löslighet av organiska ämnen 

vilket innebär att en större del organsikt material blir tillgängligt för bakterierna. En annan stor 

fördel som Suvilampi (2003) menar finns med termofil rening jämfört med mesofil rening, är dess 

snabbare reaktionshastighet som får till följd att en mindre reaktor behöver utformas.  

Enligt resultat som framkommit i litteraturstudien inför dessa försök visade reaktorn med 55C 

intressanta och positiva resultat. (Jahren et al 2002, Suvilampi et al 2002). Om en jämförelse görs 

mellan andra utförda försök visar det sig att temperaturen absolut kan vara ett alternativ. 

Dessvärre var resultaten från dessa försök mycket ojämna och opålitliga. En anledning till dessa 

ojämna och icke tillförlitliga resultat kan vara att Skoghalls bruks avloppsvatten består av flera 

olika typer av avloppsvatten (kartong, CTMP och sulfatmassa) vilket påverkar dess 

sammansättning. För de andra jämförande bruken och försöken är det endast ett mer homogent 

avloppsvatten som behöver renas. 

Biofilmen i de termofila reaktorerna visade sig vara känslig. Efter en utredning om vad som 

kunde ligga bakom att biofilmen slogs ut så snabbt visade det sig att omrörningen av bärarna är 

otroligt viktig. Det räcker inte att de bara ligger och vaggar i vattnet utan omrörningen måste vara 

kraftig för att syresättningen ska nå fram till alla bärares biofilm. Om omrörningen inte är 

tillräcklig kommer även slammet att fastna ihop på bärarna. Får inte biofilmen syre kommer 

anaeroba bakterier istället använda sulfat som elektronacceptor, eftersom de alltid använder den 

elektronacceptor som kräver minst energi. Det leder till att sulfid börjar produceras (Metcalf & 

Eddy 2003) vilket är giftigt för mikroorganismerna och de kommer att dö. Denna teori stärks 

ytterligare genom att slammet som bildats i reaktorerna då biofilmet slagits ut var svart. Enligt 

både Törnberg11 och Welander12 kommer biofilmen tillbaka efter ungefär 2 veckor. I försöken 

tog det drygt 3 veckor innan biofilmen kommit tillbaka, trots att extra tillsatser av näringsämnen 

gjordes. Dessutom sänktes temperarturen till mesofila förhållanden för att lättare få en 

återbildning av biofilmen enligt råd från Welander13 En förklaring till att det tog längre tid för 

biofilmen att växa till kan förklaras genom att det skedde så tidigt in i försöken att biofilmen inte 

var fullständigt tillväxt innan den slogs ut, vilket kan innebära att tillväxten tvingas börja om helt 

från början.  

Om pH sjunker kan det vara ett tecken på att mikroorganismerna inte mår bra och den biologiska 

aktiviteten avtagit, vilket resulterar i mindre volym av biofilmen på bärarna. Detta är en viktig 

                                                 
11 Julia Törnberg, Miljöansvarig Waggeryd cell, mailkontakt 2014-02.16 
12 Thomas Welander, Chief Visionary Officer, AnoxKaldnes. Mailkontakt 2014-04-14 
13 Thomas Welander, Chief Visionary Officer, AnoxKaldnes. Mailkontakt 2014-04-14 
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indikator att komma ihåg för desto tidigare åtgärder kan utföras för att motverka biofilmens 

försämring desto snabbare kan hög reduktionshalt erhållas igen. 

I försöksuppställning 2 uppvisas genomgående en högre reduktion av både COD och TOC i 

vattnet från sond 4 jämfört med sond 10. Detta kan tyckas underligt och borde egentligen vara 

tvärtom eftersom sond 4-vattnet innehåller betydligt högre halter och därmed borde vara mer 

svårnedbrytbart. Anledningen torde vara att en stor del av den högre halten är lättnedbrytbart 

organiskt material som de termofila bakterierna enkelt kan reducera. Vad anledningen kan vara 

som påverkar biofilmen denna gång är osäker. Skoghall har haft problem med svavelväte och det 

kan vara detta som följt med det hämtade CTMP-vattnet och påverkar biofilmen. 

Vid uttaget av sond 10 kan COD och TOC-innehållet ändras något beroende på hur stort flöde 

av blekfiltratet och indunstningen som tillkommer. Produktionens körning när vattnet hämtas får 

stor betydelse för försökens resultat eftersom vattnet hämtas på samma gång för användning i 1 – 

2 veckor framåt. Detta kan leda till stora konsekvenser och skillnader jämfört med om 

försöksuppställningen istället var kopplad direkt till fabriken och kontinuerligt fick nybildat 

avloppsvatten. Dunkarna som hämtas förvaras i kylskåp men en reduktion av COD i dunken kan 

ändå ske, speciellt den tid som dunken står framme och används i försöken. Med hänsyn till detta 

anges reduktionsgrad för COD och TOC. Det är dock viktigt att ha i åtanke att halten av COD i 

inkommande vatten variera kraftigt under mätningstiden. Inkommer en lägre halt COD innebär 

att det finns en lägre halt COD lättillgängligt för mikroorganismerna och därför kan inte en lika 

hög reduktionsgrad uppnås. Detsamma gäller för mätningen och analys av TOC. 

Reduktionen för dammarna påvisar överlag en hög reduktion och ligger runt 70 % reduktion för 

både COD och TOC vilket är i samma härad som vad Skoghalls bruks stora luftade damm 

normalt brukar reducera (Magnusson 2013). Det, tillsammans med den ämna nivån av pH 

indikerar på att dammarna är mycket stabila och inte känsliga för störningar. 

försöksuppställningarna har ett jämförbart resultat. Vid en jämförelse med COD-reduktionen för 

de luftade dammarna syns en nedåtgående trend som kan vara en effekt av de lägre SÄ-halterna 

för dammen. Dessutom menar Jahren et al (2002) att en kombinerad termofil och en mesofil 

rening uppvisar en hög reduktion jämfört med enbart mesofil rening. 

Generellt vid termofil rening bildas en mindre mängd slam menar LaPara & Alleman (1999) 

vilket beror på att en större del av bioslammet omvandlas till koldioxid och vatten. Detta 

observerades vid försöken där sämst slamegenskaper uppvisades i den luftade dammen med 

tillhörande termofilt försteg med CTMP. Dammen med det termofila försteget 55 C uppvisade 

även den sämre slamegenskaper jämfört med referensdammen.  

Om biofilmen i en MBBR-reaktor innehållande endast CTMP-vatten fungerar bra skulle detta 

innebära att en del av de syreförbrukande ämnena redan brutits ned innan vattnet fortsätter till 

den luftade dammen vilket i sin tur skulle innebära att luften i Skoghalls damm skulle räcka 

längre. Alternativt skulle Skoghalls bruk kunna öka sin produktion och kunna ta emot ett högre 

flöde av avloppsvatten utan att reningsgraden skulle försämras. Intressant vore att kontrollera 

mer exakt hur stor betydelse CTMP-produktionen har för reduktionen av COD., nu har endast 

ett medelvärde per dygn redovisats vilket kan vara missvisande om produktionen ökade eller 
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minskade drastiskt efter det att vattnet har hämtats. Stora variationer timmarna innan vattnet 

hämtas får dock stor betydelse för vattnets sammansättning. 

Extraktivämnen från trädet sänker hastigheten för syretransporten i vattnet. Om extraktivämnen 

kan brytas ned ännu mer i det termofila steget kommer luftningen i dammen att bli effektivare. 

(Sandberg & From-Aldaron 2011) Genom att minska halten av extraktivämnen i processvatten 

som ska renas med aerob biologisk process kan syretransporten troligtvis förbättras (Sandberg & 

From-Aldaron 2011). Vid försöken påvisas en ökning av ytspänningen och en minskning av 

extraktivämnena vilket tyder på att syretransporten blivit effektivare. Egentligen borde analysen 

utföras flera gånger för att få ett mer tillförlitligt resultat. Metoden kräver mycket noggrannhet 

och det är lätt att lite av det oönskade mellanskiktet följer med vid pipettreringen vilket troligtvis 

är orsaken till att två av proverna misslyckades. Mätningar av klorat visar att en total reduktion 

sker i försöksuppställningen. Kloratreduktionen utförs av anaeroba bakterier vilket innebär att 

reduktionen i den luftade dammen kan ses något besynnerligt. Förklaringen anses vara att kemisk 

reaktion skett. 

Vid en jämförelse av halten SÄ i försöksuppställning 1 syns en nedåtgående trend, det vill säga 

tillväxten av mikroorganismer har blivit lägre på grund av lägre tillgång av organiskt material. 

Tillslut uppstod nästan en svältsituation för mikroorganismerna som började äta av varandra och 

SÄ-halten sjönk ytterligare. Att halten SÄ-halten i LD 1 fortfarande är relativit stor kan förklars 

genom att ingen reduktion av COD görs innan det kommer till dammen eftersom inget försteg 

finns. Detta blir tydligt endast när koncentration av COD i inkommande vatten är låg.  

Om ett aerobt termofilt försteg till den luftade dammen är det optimala för Skoghalls bruk kan 

inte bedömas enbart med hjälp av dessa försök i laboratorieskala. För att eventuellt kunna arbeta 

vidare med ett termofilt försteg i bruket på Skoghall måste först ett fullskaligt pilotförsök utföras 

under längre tid där avloppsvattnet kontinuerligt tas direkt från utkommande processvatten.  

Förslag för vidare studier är att göra syretransportförsök i laboratorieskala med vattnet från de 

olika dammarna och för förstegen för att beräkna fram α-värde som stämmer överrens med just 

dessa vatten. 

Vid mätning av COD och dess reduktion kan eventuellt något annat ämne i provet störa 

resultatet. COD mäts med kyvetter och tidigare användes kyvetter innehållande kvicksilver men 

som numera inte är tillåtna utan speciellt tillstånd. Kyvetter som används idag innehåller istället 

krom. Skillnaden som kan uppstå är att mätning med kyvetter innehållande krom kan komma att 

visa ett högre värde vilket i så fall skulle innebära att reduktionen kan vara högre i verkligheten än 

det uppmätta värdet. (Ax 2003) Skoghalls bruk använde tidigare kyvetter med kvicksilver men när 

de inte längre blev tillåtna provades kyvetterna innehållande krom istället. Dessa ansågs dock inte 

ge nog tillförlitliga resultat och bruket övergick istället till att mäta TOC med ett instrument enligt 

Jonsson14. TOC-mätningar utförda på Skoghalls bruks laboratorium anses därför vara pålitliga 

resultat.   

                                                 
14 Pia Johnsson, Laboratorieingenjör Stora Enso Skoghalls bruk, mailkontakt 2014-05-23 
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5. Slutsatser 

Resultatet uppvisar relativt höga COD- och TOC-reduktioner beträffande temperaturen 45 C i 

det termofila försteget kört med vatten från sond 10. Dock är det viktigt att komma ihåg att de 

termofila stegen gång på gång uppvisat mycket känsliga tendenser gällande krav på förhållande 

och känslighet mot toxiska ämnen i inkommande vatten. 

Bioslammets egenskaper i de luftade dammarna påverkas av om det finns ett termofilt försteg 

innan eller inte. Sond 4 har större inverkan på slammet än sond 10. 

Resultatet från mätningen av extraktivämnen och ytspänningen påvisar att vattnet får en högre 

syresättningseffektivitet.  
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