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Sammanfattning  

Orenat avloppsvatten orsakar övergödning och syrebrist i vattendrag. Sedan några 
årtionden tillbaka finns det krav på att avloppsvatten från svenska hushåll och industrier 
ska renas innan det leds till recipienten. Luftade dammar är lämpliga för att samla och 
behandla avloppsvatten biologiskt. I dem bryter mikroorganismer i närvaro av syre ner 
organiska föreningar till koldioxid och vatten. Syre kan tillföras genom att vatten kastas upp 
i luften (ytluftare) eller genom att luft komprimeras och tillförs i form av fina bubblor i 
botten på dammen (bottenluftare). Hur väl syret löser sig beror på hur länge en bubbla 
uppehåller sig i vattnet. Det beror i sin tur på vid vilket djup luftbubblan tillsätts samt dess 
storlek. En annan faktor som påverkar syrets löslighet är halten ytaktiva extraktivämnen i 
vattnet. Dessa ämnen förekommer bland annat i processvatten från skogsindustrin och 
fäster sig på luftbubblorna vilket förhindrar syretransport. Reningseffektiviteten påverkas 
även av dammens hydraulik (strömningsförhållande). Det innefattar bland annat hur flödet 
sprider sig i dammen, vattnets uppehållstid och vilka transportmekanismer som 
förekommer. Hydrauliken i luftade dammar är särskilt komplex till följd av strömmar 
orsakade av luftningsutrustningen.  

Denna studie har utförts på Skoghalls Bruks luftade damm som luftas med både yt- och 
bottenluftare. Mätningar av vattnets syrehalt har visat att den inte är tillräckligt hög i zonen 
med bottenluftare till följd av att ytaktiva ämnen förhindrar syretransporten. Studien syftar 
till att undersöka strömningsbilden i den luftade dammen för att lokalisera var belastningen 
av ytaktiva ämnen är högst och därefter göra en mer gynnsam placering av det befintliga 
systemet. För att hitta strömmar med hög belastning av ytaktiva ämnen har 
spårämnesförsök använts. En ökad kunskap om strömningen kring bottenluftarna var 
nödvändig för att veta hur placeringen av dessa påverkade flödet i dammen.  Den har 
erhållits via simuleringar i programvaran COMSOL Multiphysics® där luft- och 
vattenflödenas hastighetsfält har studerats.  

Resultatet från studien visar att flödet i dammen drivs av en nivåskillnad som innebär att en 
huvudström, med vatten rikt på ytaktiva ämnen, rör sig den kortaste vägen mellan in- och 
utlopp i dammen. Den längre vägen mellan in- och utlopp är inte belastningen lika hög. 
Studier av strömningsbilden kring bottenluftarna visar att vattnet bildar en virvel ovanför 
bottenluftarna. Hur stor virveln blir och andelen syre i vattnet beror på avståndet mellan 
bottenluftarna samt hastigheten på luften. Ett litet avstånd ger en längre uppehållstid för 
luften och att en större andel luft följer med virveln vilket möjliggör för ökad syresättning.  

Utifrån resultaten kunde ett förbättringsförslag föreslås. En mer gynnsam placering av 
luftningssystemen skulle vara att ha ytluftare i början av dammen där belastningen av 
ytaktiva ämnen är högre.  
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Abstract 

Untreated sewage causes eutrophication and oxygen depletion in waterways. Since a few 
decades back, there is a requirement that wastewater from Swedish households and 
industries must be treated before being discharged into receiving waters. Aerated ponds are 
suitable to collect and treat wastewater biologically. In those, microorganisms in the 
presence of oxygen, convert organic compounds to carbon dioxide and water. Oxygen may 
be supplied to the water by water being thrown into the air (surface aerators), or by 
compression of air, that is supplied to the water in the form of fine bubbles at the bottom 
of the pond (diffused aerators). How well the oxygen dissolves depends on the residence 
time of the bubble in the water. That in turn depends on the depth at which the air bubble 
is added, as well as its size. Another factor affecting the solubility of oxygen is the content 
of surfactants in the water. Surfactants occur in process water from the forest industry. 
They attach themselves to the air bubbles, preventing oxygen transport. Purification 
efficiency is also affected by the hydraulics of the pond. It includes how a flow spreads in 
the pond, water retention and the transport mechanisms. The hydraulics of aerated ponds 
is particularly complex due to currents caused by the aeration equipment. 

This study has been performed on the aerated lagoon at Skoghalls Bruk. It is aired with 
both surface and diffused aerators. Measurements of the waters oxygen content have 
shown that it is not high enough where the diffused aerators oxygenate the water, due to 
prevention of oxygen transport caused by surfactants. The study aims to investigate the 
flow pattern in the aerated lagoon to locate where the burden of surfactants is highest and 
then make a more favorable positioning of the existing system. To find highly concentrated 
streams have tracer studies been made. Greater knowledge of flow around the diffused 
aerators was necessary to know how the placement of these influenced the flow in the 
pond. It has been obtained through simulations in the software COMSOL Multiphysics® 
where velocity fields of air and water flows have been studied.  

Results from the study shows that the flow in the pond is operated by a difference in 
height. It causes a highly concentrated stream, which moves along the shortest path 
between the inlet and outlet of the pond. The longer path from inlet to outlet is not as 
heavily loaded. A study of the flow pattern around the diffused aerators shows that the 
water forms an eddy above the diffused aerators. How large the eddy becomes and the 
proportion of oxygen in the water depends on the distance between the diffused aerators 
and the velocity of the airflow. A small distance results in a longer residence time for the air 
and that a greater proportion of air accompanies the eddy, allowing for increased 
oxygenation. 

From the results an improvement action could be suggested. A more favorable placement 
of the aeration system would be to have surface aerators at the beginning of the pond 
where the concentration of surfactants is higher.  
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1 Inledning 

 Bakgrund 1.1
Fram till 1960-talet leddes avloppsvatten från svenska industrier och hushåll obehandlat ut i 
vattendrag. Detta orsakade syrefattiga sjöbottnar, eutrofiering och fiskdöd. Det blev en 
uppmärksammad miljöfråga och restriktioner infördes för i vilken omfattning 
miljöstörande ämnen fick släppas ut. Därmed blev industrier och kommuner tvungna att ta 
hand om och rena sitt avloppsvatten. (ÅF Energi & Miljöfakta 2010) 

Klassisk avloppsvattenrening består av tre steg. Först sker en mekanisk avskiljning där 
större partiklar separeras från vattnet. Vattnet passerar genom en sil och sedan i låg 
hastighet genom en sedimenteringsbassäng där partiklar med densitet högre än vattnets 
sjunker till botten. Därefter renas vattnet biologiskt där organiska föreningar skiljs från 
vattnet. Detta sker vanligtvis genom att mikroorganismer använder syre för att bryta ner 
organiska föreningar. Syre tillförs genom att vattnet luftas. I det kemiska reningssteget fälls 
föroreningar ut genom att en fällningskemikalie sätts till avloppsvattnet och reagerar med 
föroreningen. En svårlöslig förening bildas som avskiljs från vattnet via sedimentering. 
Laddade partiklar avskiljs även de genom att ett fällningsmedel med motsatt laddning 
tillsätts och bildar flockar med föroreningen. (ÅF Energi & Miljöfakta 2010) 

Dammar av olika slag används för att samla och behandla förorenat vatten. När dammar 
började anläggas togs främst hänsyn till de kemiska och biologiska processerna som skulle 
äga rum i dammen. Förutom dessa processer påverkar även hydrologi (vattenomsättning) 
och hydraulik (strömningsförhållande) dammens reningseffektivitet. I en hydrauliskt 
undermålig damm utnyttjas inte hela volymen av det inkommande flödet vilket påverkar 
hur väl vattnet renas. När den förväntade reningseffektiviteten uteblev fokuserades 
forskningen mer mot betydelsen av dammarnas strömningsförhållande för effektiv 
behandling av smutsigt vatten. (Persson 1998) 

En typ av system som inte fått lika stort utrymme i forskningen kring dammarnas 
strömningsförhållande är luftade dammar. Hydrauliken i luftade dammar är särskilt 
komplex till följd av strömmar som skapas av dammens luftningsanordning (Alvarado et al. 
2013). Det gör dessa system svåra att studera då det saknas lämpliga metoder för att 
beskriva omblandningen i dem (Pougatch et al. 2007). 

Luftade dammar används bl.a. vid massa- och pappersindustrin som biologiskt reningssteg. 
Luftningen står för 50 % av reningsverkets totala elförbrukning och är därför lämplig att 
energieffektivisera (Stoica et al. 2009). Ett sätt att energieffektivisera luftningen är att byta 
ut luftningssystemet. För luftningen förekommer i regel två olika typer av system. Ena 
typen är mekanisk luftning där vattnet tillförs syre genom att vattnet sprids i luften. Den 
andra typen är bottenluftning med diffusiv syretransport. Där tillförs vattnet syre i form av 
luftbubblor på ett visst djup, från vilka syre löser sig i vattnet. Av dessa båda system är den 
med diffusiv syretransport den mest energieffektiva (Kjellén & Andersson 2002). 

Skoghalls Bruk bytte för ett par år sedan luftningssystem i sin luftade damm. En del av de 
mekaniska ytluftarna ersattes av bottenluftare med diffusiv syretransport. Mätningar i 
dammen har efter bytet visat att halten löst syre är högre där vattnet luftas mekaniskt än 
med diffusiv syretransport från luftbubblor. Sandberg och From-Aldaron (2011) har 
studerat hur det kemiska innehållet i skogsindustriella avloppsvatten påverkar 
syretransporten. Det har visat sig att syretransporten försämras genom att ytaktiva ämnen 
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fäster sig på luftbubblorna och breddar dess diffusiva gränsskikt. Rosso och Stenstrom 
(2006) visade att det beror på att flödet från bottenluftarna är i övergångsfasen mellan 
laminärt och turbulent. Flödet i ytluftarna är fullt utvecklat turbulent och gränsskiktet nöts 
därmed ned. Flera metoder har tagits fram för att kvantitativt mäta syretransporten från 
bubblor. En metod för att praktiskt mäta syretransporten från en enskild bubbla har tagits 
fram av François et al. (2011). Colombet et al. (2011) har utvecklat en metod för att visuellt 
studera masstransporten från ett bubbelflöde. Colombet et al. (2013) har med numerisk 
simulering studerat masstransporten från en enskild sfärisk gasbubbla.  

Genom en ökad förståelse för dammens strömningsbild kan strömmar med hög 
koncentration av ytaktiva extraktivämnen lokaliseras. Kunskapen kan användas för en mer 
gynnsam placering av luftningssystemet. Med strömningssimulering av flödet kring 
bottenluftarna kan kunskap om flödesbilden samt hur länge luften stannar i vattnet erhållas.  

 Syfte 1.2
Studiens syfte är att beskriva strömningsbilden för en luftad damm med två olika 
luftningssystem och därefter föreslå en förbättringsåtgärd för att öka syrehalten i vattnet. 

 Mål 1.3
 Beskriva hur vattenflödet rör sig i en damm med två olika luftningssystem 

 Förklara varför strömningsbilden ser ut på ett visst sätt 

 Bestämma dammens effektiva volym 

 Beskriva hur luftens uppehållstid i dammen kan förlängas genom att analysera 
strömningen kring bottenluftarna 

 Föreslå en förbättringsåtgärd för att öka syrehalten i vattnet 

 Undersöka om gränssnittet Bubbly Flow fungerar för att analysera strömning kring 
bottenluftare 

 Avgränsningar 1.4
I denna studie kommer inga simuleringar utföras i 3D. I strömningssimuleringarna kommer 
inte strömning orsakad av omrörare och ytluftare att tas med. Beräkningar för syrets 
löslighet i vatten kommer inte att tas med.  

 Skoghalls Bruk 1.5
Skoghalls Bruk som tillhör Stora Enso-koncernen, är beläget vid Vänerns norra strand och 
är en av världens största tillverkare av livsmedelskartong. Bruket har en sulfatmassafabrik 
och en fabrik för framställning av CTMP (kemitermomekanisk massa). Den största delen 
av massan som används i kartongtillverkningen är egentillverkad. De två 
kartongmaskinerna ger en årlig produktion på över 700 000 ton, varav 85 % exporteras. 

 Brukets avloppsvattenrening 1.5.1
Bruket är beläget vid ett Natura 2000-område och inom ett vattenskyddsområde. Vatten 
för tillverkningsprocessen hämtas från Vänern och återförs efter rening. Varje dag används 
100 000 m3 avloppsvatten för tillverkning av massa och kartong. Ungefär 60 % av vattnet 
blir processavlopp som renas i brukets egna vattenreningsverk, se Figur 1. Avloppsvattnet 
från kartongmaskinerna och CTMP-tillverkningen renas med ett försedimenteringssteg i 
bassäng 3 och 4. Vattnet från försedimenteringen leds tillsammans med avloppsvatten från 
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blekeri och kondensat till den biologiska reningen som består av en luftad damm. Där 
nedbryts och avskiljs organiskt material och bildat klorat. Därefter följer en 
sedimenteringsbassäng där vattnet skiljs från biomassa. Kvarvarande föroreningar fälls 
sedan ut kemiskt innan avloppsvattnet leds ut till recipienten. 1 

 

Figur 1. Schema över Skoghalls Bruks avloppsvattenrening. 1 

 Luftade dammen 1.5.2
Den luftade dammen har en total volym på 200 000 m3, är till ytan 42 000 m2 stor och är 4-
5 meter djup. Av de 64 000 m3 (medel 2013) avloppsvatten som produceras varje dag, tar 
den luftade dammen emot och behandlar i årsgenomsnitt 25 000 m3 avloppsvatten. Figur 2 
föreställer dammen som den ser ut i dagsläget. Efter inloppet finns fyra omrörare som 
utgör en anox (anaerob) zon för reduktion av klorat från blekningsprocessen. Därefter 
följer zonen för aerob rening där vatten avskiljs från organiska föreningar. Luften tillförs 
först via bottenluftare och i slutet av dammen med ytluftare, se Figur 3.  

 

                                                 
1 Ann-Kristin Magnusson, Stora Enso Skoghalls Bruk. 
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Figur 2. Den luftade dammen med befintliga omrörare, bottenluftare och ytluftare. 2 

 

Figur 3. Skiss av a) en modul av bottenluftare och b) en ytluftare. (Invent 2000 ; Sorubin 2014) 

                                                 
2 Ann-Kristin Magnusson, Stora Enso Skoghalls Bruk 
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Bottenluftarna består av en luftkanal på vattnets yta som leder ner luft till en modul med 12 
membranslangar. Från dem släpps luften ut i form av fina bubblor (diameter = 1-3 mm) 
som avger syre medan de stiger mot ytan. I den luftade dammen finns 16 luftkanaler med 
sammanlagt 330 bottenluftarmoduler. Modulerna är placerade på fyra meters djup och 
luften måste därför komprimeras för att klara det ökade trycket under vattenytan. Detta 
resulterar i en temperaturökning på luften ut från kompressorn på ungefär 70°C.3 I slutet 
av dammen finns femton stycken mekaniska ytluftare som syresätter vattnet genom att 
kasta upp det i luften. I tabell 1 presenteras data för bottenluftaren. 

Tabell 1. Data för bottenluftaren. 

Parameter Dimension 

Diameter (membranslang) 0,03 m 

Längd (membranslang) 1,95 m 

Aktiv membranlängd 1,75 m 

Medelflöde 96,4 Nm3/h* 

Maxflöde 129 Nm3/h* 

* Nm3 = Normalkubikmeter är volymen för en gas vid temperaturen 0°C och trycket 1 atm. 

Vattnet i den luftade dammen innehåller biomassa i form av slam som sedimenteras i en 
efterföljande sedimenteringsbassäng. Från den återförs 50 m3 slam per timme till den 
luftade dammen för att behålla önskvärd slamkoncentration och slamålder.4  

  

                                                 
3 Håkan Jansson, Stora Enso Skoghalls Bruk  
4 Ann-Kristin Magnusson, Stora Enso Skoghalls Bruk 
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2 Teori 

 Aerob biologisk rening av avloppsvatten 2.1
Det är nödvändigt att reducera mängden syreförbrukande ämnen i avloppsvattnet innan det 
leds ut i recipienten för att förebygga syrebrist. Vid aerob biologisk rening av avloppsvatten 
omvandlar mikroorganismer med hjälp av syre organiska föreningar till koldioxid, vatten 
och biomassa. Den totala mängden organiskt kol i vatten mäts som TOC (Total Organic 
Carbon). Ett annat sätt att beskriva mängden organiska föreningar är genom COD 
(Chemical Oxygen Demand). Det är ett mått på mängden syre som går åt vid fullständig 
kemisk nedbrytning av organiska föreningar.  

 Luftningstekniker 2.1.1
För luftning av avloppsvatten förekommer vanligtvis de två ovan nämnda luftarna. Den 
ena är mekanisk luftning. Där främjas lösning av syre från atmosfären genom att luftaren 
skapar turbulens i vattnet. Denna typ av luftare kan både placeras på vattenytan (ytluftare) 
och nedsänkt under vattnet. (Metcalf & Eddy 2003)  

Med den andra luftningstekniken (bottenluftare) sker syretransport till vattnet genom 
diffusion. Luft tillförs vattnet genom att den komprimeras och leds ner till botten där den 
släpps ut i form av bubblor. Bubblorna klassas som grova eller fina beroende på dess 
diameter. Bubblor med en diameter mellan 1-3 mm klassas som finblåsiga. Hur väl syret 
löser sig beror av storleken på bubblan, ytaktiva extraktivämnen samt på vilket djup den 
tillförs. Mindre bubblor underlättar diffusion då de har en större area för syret att 
diffundera genom, vid samma mängd luft. En fin bubbla stiger långsammare mot ytan och 
har därmed en längre tid på sig än en större bubbla att avge syre till vattnet. Ett ökat djup 
gör att bubblan får en längre uppehållstid i vattnet och en ökad möjlighet att avge syre till 
vattnet. (Kjellén & Andersson 2002) I Figur 4 presenteras den teoretiskt beräknade 
syreavgivningen beroende av luftbubblans diameter och vid vilket djup den tillsätts. 

 

Figur 4. Syreavgivningen i procent för olika diametrar på bubblor vid olika inblåsningsdjup. (Kjellén 
& Andersson 2002) 

För luftbubblor mindre än 2 mm är det optimala djupet 3-6 meter. För större bubblor 
krävs att bubblorna tillförs på ett större djup. (Kjellén & Andersson 2002) 
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 Ytaktiva extraktivämnen förhindrar syretransporten 2.1.2
Syrets löslighet förhindras av ytaktiva extraktivämnen som fäster sig på luftbubblorna och 
förhindrar syrediffusion. Sandberg och From-Aldaron (2011) har studerat denna 
problematik i skogsindustriella avloppsvatten. Denna typ av avloppsvatten innehåller 
svårlösliga organiska föreningar som hartssyror och fettsyror. De förändrar ytspänningen 
vid fasgränser genom att de fäster sig bubblans yta med dess hydrofoba del in i luftbubblan 
och hydrofila del ut mot vattnet. En hög koncentration av dessa ämnen gör att bubblans 
diffusiva gränsskikt breddas, vilket försvårar syrediffusion, se 
Figur 5. 

 

Figur 5. Ytaktiva extraktivämnen fäster sig på en luftbubbla och utvidgar dess diffusiva gränsskikt. 
(Bilden är baserad på Rixen (2011), s. 22) 

Rosso och Stenstrom (2006) visade att syrets löslighet för gränsytor i rörelse beror av 
Reynolds talet (Re). Re definieras enligt ekvation (1), där d är den karakteristiska längden, u 
hastigheten och ν den kinematiska viskositeten. 

   
   

 
 

(1) 

För laminära flöden har inte flödets hastighet någon betydelse för syrets löslighet. I 
övergångsfasen mellan laminärt och turbulent flöde, där finblåsiga bottenluftare verkar, 
försämras syrets löslighet med ökat Re. Detta beror på att transporten av ytaktiva ämnen 
ökar med ökat Re. Vid ett fullt utvecklat turbulent flöde nöts de ytaktiva ämnena av från 
gränsskikten och syret får lättare att lösa sig i vattnet. Hastigheterna i mekaniska ytluftare är 
tillräckliga för att detta ska ske. (Rosso & Stenstrom 2006) 

 Dammhydraulik och transportmekanismer 2.2
Begreppet hydraulik är enligt Palmberg (2014) en sammanslagning av de grekiska orden 

hy´dōr (vatten) och aulo’s (rör) och innebär att vätskor används för att överföra, styra och 
lagra energi. Det kan enligt Persson (2007) även innefatta vattenförekomst och 
vattenrörelser i konstruktioner som rör, kanaler, pumpar, bassänger och vattenmagasin. 
Innebörden av ordet dammhydraulik är vattnets rörelse i en damm.  

 Parametrar som påverkar dammhydrauliken 2.2.1
För effektiv rening är det önskvärt att hela dammens volym utnyttjas av flödet. Flödet styrs 
av en nivåskillnad mellan in- och utlopp. Nivåskillnaden orsakar en lutning på flödet som 
styr hastigheten. Den kortaste vägen mellan in- och utlopp kommer lutningen vara större 
och flödet får en högre hastighet. Därför är det ibland nödvändigt att ändra utformningen 

Vatten 

Diffusivt gränsskikt 

Ytaktiva ämnen Luft 



8 
 

på dammen för att flödet ska spridas bättre och undvika att det bildas döda zoner där 
vattnet inte byts ut.  

Flödet påverkas både av inloppets utformning och av bottens topografi. För att få ett flöde 
att sprida sig bättre i en befintlig damm kan inloppets breddas eller antalet inlopp ökas och 
fördelas på olika platser i dammen. Justering av bottentopografin med undervattensbankar 
eller öar nära inloppet kan även det främja spridningen av flödet. Att öka växtligheten i en 
damm kan hjälpa till att sprida flödet genom att detta bromsas upp och söker nya vägar. 
Detta kan också leda till att det uppstår flera mindre kanalflöden genom vegetationen, 
vilket är mindre önskvärt. (Persson 1998)  

En annan parameter som har betydelse för reningseffektiviteten är uppehållstiden. Den 
skiljer sig åt beroende på vilka processer som är önskvärda i en damm. För en luftad damm 
med syfte att reducera organiska föreningar är en uppehållstid på 3-6 dygn lämplig (Metcalf 
& Eddy 2003).  

Transportmekanismer  
Hur ett flöde sprider sig i en damm beror även på vilka transportmekanismer som 
förekommer. I stillastående vatten sker masstransporten med molekylär diffusion. 
Massöverföringshastigheten, r, bestäms med Ficks första diffusionslag, som är en funktion 
av koncentrationsgradienten enligt ekvation (2), där Dm är molekylära 
diffusionskoefficienten, C är koncentrationen som överförs och x är en rumskoordinat. 

     
  

  
 

(2) 

I omblandade system förekommer även turbulent diffusion. Den molekylära 
diffusionstermen byts då ut mot den turbulenta diffusionstermen De. Vid turbulenta 
flödesförhållanden sker spridningen av en förorening i längdled med dispersion. I de fallen 
ersätts den molekylära diffusionskoefficienten med dispersionskoefficienten, D. 
Dispersionskoefficienten tar hänsyn till advektionen, som är transport med 
hastighetsvektorn, turbulent diffusion och molekylär diffusion. Följande förhållande råder i 
regel mellan de olika diffusionskoefficienterna: D >> De >> Dm. (Metcalf & Eddy 2003) 

 Olika typer av flöden  2.2.2
I en luftad damm är det önskvärt med ett fullständigt omblandat flöde. Det innebär att när 
ett vattenpaket når dammen kommer partiklarna i vattenpaketet omedelbart spridas och ges 
olika uppehållstid. Omblandningen är nödvändig för att hålla biomassan upplöst och 
säkerställa att mikroorganismerna kommer i kontakt med de organiska föreningarna 
(Pougatch et al. 2007). Hur väl omblandat flödet är beror av mekaniska omrörare och 
dammens form. Ett omblandat flöde skapas enklare i en cirkulär eller kvadratisk damm. 
(Metcalf & Eddy 2003)  

Motsatsen till fullständigt omblandat flöde kallas pluggflöde. Det innebär att partiklarna rör 
sig parallellt med homogen hastighet. Denna typ av flöde uppnås lättast i långsmala 
dammar med låg dispersion. I praktiken är flöden i dammar aldrig ideala. Problemet med 
icke ideala flöden är att en del av vattnet inte kommer att stanna kvar tillräckligt lång tid i 
dammen för att de önskvärda kemiska och biologiska processerna ska fullbordas. (Metcalf 
& Eddy 2003) 
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 Spårämnesförsök 2.3
Ett spårämne kan tillsättas som en puls eller momentant till dammens inlopp. 
Spårämneskoncentrationens variation med tiden mäts sedan i dammens utlopp. Vid 
momentan tillsats av ett spårämne kommer spårämneskurvan för fullständigt omblandade 
flöden och advektiva flöden med döda zoner respektive väl omblandade zoner se ut enligt 
Figur 6. 

 

Figur 6. Spårämneskurva för olika typer av flöden (Thackston et al. 1987). 

I Figur 7 definieras olika uppehållstider där tn är den teoretiska uppehållstiden, dvs. kvoten 
av dammens volym och volymflöde. tmedel, spårämnets medeluppehållstid, är den tid det tar 
för hälften av spårämnet att passera. tp är den tidpunkt då högsta koncentration uppmäts. 
(Persson 2007) 

 

Figur 7. Olika uppehållstider. (Persson 2007) 

För att ta reda på hur väl ett flöde sprider sig i en damm kan den effektiva volymkvoten 
bestämmas enligt ekvation (3) (Thackston et al. 1987).  

  
      
  

 
(3) 
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Där tn och tmedel bestäms enligt ekvation (4) och (5), där V är dammens volym [l], Q är 
volymflödet genom dammen [l/s], t är tiden [s] och C är koncentrationen [mg/l]. (Persson 
& Pettersson 2006). 

   
 

 
 

(4) 

       ∫  
 ( ) ( )

∫  ( ) ( )
 

 
  

 

 

   
(5) 

 Olika typer av spårämnen 2.3.1
Önskvärda egenskaper hos ett spårämne är att det följer flödet, har låg 
bakgrundskoncentration i det undersökta flödet, är lätt att upptäcka och mätbart vid låga 
koncentrationer samt har låg toxicitet. Det bör heller inte krävas en kostsam 
analysutrustning för att mäta koncentrationen. De tre vanligaste typerna av spårämnen är 
isotoper, joner, och färgämnen. (Chang et al. 2011) Vanliga spårämnen är isotopen O18, 
litium (Li+), bromid och fluorescerande färger (Persson & Pettersson 2006).  

Parametrar som försämrar ett spårämnes detekterbarhet och spridning är vattnets pH, 
solinstrålning, sorption, omblandning, temperatur och uppehållstid (Dierberg & DeBusk 
2004). Den fluorescerande färgen Rhodamine WT (RWT) adsorberas lättare av biomassa 
än spårämnen som Li+ och deuteriumoxid (Dierberg & DeBusk 2004 ; Holcová et al. 
2013). Detta leder till att det tar längre tid innan RWT helt försvunnit ur dammen. Det 
märks på att spårämneskurvan får en längre svans (Holcová et al. 2013). Storleken på 
adsorptionsförlusterna ökar med ökade halter organiskt material. Förluster kan även ske vid 
stark solinstrålning till följd av fotolys (Dierberg & DeBusk 2004). Holcová et al. (2013) 
jämförde en fluorescerande färg med deuteriumoxid. Båda bedömdes vara lika bra att 
använda vid spårämnesförsök men fluorescensen lyftes fram som mest kostnadseffektiv.  

Williams och Nelson (2011) utförde ett spårämnesförsök med både RWT och bromid som 
spårämne. Bromid visade sig vara kostsamt och tidsödande att använda då det krävdes 
avancerad laborationsutrustning för att analysera proverna. Det krävdes en större mängd av 
ämnet i relation till RWT som var enklare att mäta även vid låga koncentrationer. RWT gav 
även en bra bild av hur förändringar i djup kunde påverka hur effektivt vattnet behandlades 
på specifika platser i våtmarken.  

I en studie av Stewart och Kszos (1996) framkom det att Li+ kan ha toxikologiska effekter 
på vattenlevande organismer. Detta gäller vid Li+-koncentrationer högre än 150 µg/l. 
Generellt gäller att om koncentrationerna av denna storleksordning inte förekommer längre 
än någon timme är den toxikologiska effekten låg. 

Isotoper som O18 har de hög noggrannhet vid spårämnesförsök men är kostsamma att köpa 
in och analysera. (Chang et al. 2011) 

 Kemiska analysmetoder 2.3.2
Att mäta ett spårämne kvantitativt kräver en lämplig analysmetod. I detta avsnitt 
presenteras två olika analysmetoder för kvantitativ bestämning av metalljoner.  

Jonselektiv elektrod (ISE) 
En jonselektiv elektrod återger koncentrationen av en viss jon genom att den mäter jonens 
potential i en lösning. Signalen från elektroden kan påverkas av interferens från andra joner 
i lösningen. Interferens kan minskas genom tillämpning av standardtillsatsmetoden. Den 
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innebär att en standard med en viss mängd av ämnet vars koncentration ska bestämmas 
sätts till provet. Vid varje tillsats mäts förändringen av potentialen i provet. Som minst 
behövs två standardtillsatser. (Simonsen 2005) 

För att använda standardtillsatsmetoden måste elektrodens standardlutning bestämmas. 
Den bestäms genom att potentialen mäts för ett antal standarder. Potentialen plottas sedan 
mot de logaritmerade standardkoncentrationerna. Lutningen på kurvan är elektrodens 
standardlutning, S. Den uppmätta standardlutningen bör jämföras med den teoretiska som 
bestäms med Nernst’s ekvation (6), där R är universella gaskonstanten [J/K·mol], T är 
temperaturen [K], z är jonens laddning, F är Faradays konstant [C/mol].  

   
         

   
 

(6) 

Ekvation (7) används för att bestämma koncentrationen enligt standardtillsatsmetoden, där 
Cx är den okända koncentrationen [mg/l], Cs är standardtillsatsens koncentration [mg/l], Vs 

är standardtillsatsens volym [l], V0 är provets volym före tillsats av standarder [l], ΔE är 
förändringen i potential mellan två prov [mV], S är elektrodens standardlutning [mV]. 
(Zellmer 1999) I bilaga 2 finns en härledning av ekvation (7). 

   
     

(     )    
(  )  ⁄    

 
(7) 

Funktionen av den okända koncentrationen Cx plottas enligt Figur 8. Cx bestäms med linjär 
extrapolering där den räta linjen skär x-axeln.  

 

Figur 8. Linjär extrapolering av mätvärden. (Bilden är baserad på Zellmer (1999)) 

Om mängden tillsatt standard är liten kommer extrapoleringen till x-axeln bli stor. Är den 
tillsatta mängden stor kommer skärningspunkten på x-axeln vara liten i förhållande till 
övriga grafen. Båda dessa ytterligheter leder till att fel koncentration uppmäts. För att 
undvika detta bör responsen öka med ungefär 30 % vid respektive standardtillsats. (Zellmer 
1999) 
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Atomemission 
För att kvantitativ bestämning av metalljoner kan atomemission användas. Det innebär att 
när en atom tillförs energi vid exempelvis förbränning kommer atomerna exciteras. De 
yttersta elektronerna flyttar sig då längre bort från atomkärnan. Den exciterade elektronen 
är instabil och kommer därför falla tillbaka mot kärnan. När elektronen faller tillbaka 
förlorar den energi som lämnar atomen i form av ljus. Våglängden för det utsända ljuset är 
karakteristisk för en specifik metall. Genom att mäta intensiteten av ljus vid en viss 
våglängd kan koncentrationen av en specifik metall bestämmas. (Simonsen 2005) 

 Strömningssimulering  2.4

 Finita elementmetoden  2.4.1
COMSOL Multiphysics® är en kommersiell programvara som använder finita 
elementmetoden (FEM) för CFD-modellering. CFD (Computational Fluid Dynamics) är 
numeriska beräkningar av strömningsproblem som behandlar olika typer av flöden som 
vätskor, gaser, värme och kemiska reaktioner. Med finita elementmetoden kan 
approximativa lösningar för komplicerade partiella differentialekvationer tas fram 
numeriskt. Metoden går ut på att ett beräkningsområde delas upp i områden med en enkel 
geometri som trianglar och rektanglar (s.k. finita element). Dessa binds samman med noder 
med ett känt tillstånd varpå tillståndet i varje enskilt element kan beskrivas. Noggrannheten 
hos lösningen beror av storleken på meshen, som är samlingsnamnet för elementen och 
noderna. I vissa delar av modellen är det nödvändigare med en större noggrannhet vilket 
innebär att meshen i området görs tätare, se Figur 11. Modellen omges av ränder där villkor 
kan anges som lösningen till differentialekvationen ska uppfylla. Dessa kallas randvillkor. 
Genom att ange villkor som återspeglar verkligheten kan lösningen göras entydig. (Nilsson 
2013) 

 Navier-Stokes ekvationer 2.4.2
Vid beräkning av en fluids rörelse används Navier-Stokes ekvationer. Dessa är partiella 
differentialekvationer som uttrycker Newtons andra lag för deformerbara kroppar. För 
inkompressibla flöden i en newtonsk fluid används en kontinuitetsekvation som beskriver 
rörelsemängdens bevarande. För en newtonsk fluid, som vatten och luft, är 
skjuvspänningen proportionell mot skjuvspänningshastigheten. (Çengel & Cimbala 2006)  

I gränssnittet Bubbly Flow (k-ε) i COMSOL tillämpas Navier-Stokes ekvationer enligt 

ekvation (8) och kontinuitetsekvationen enligt ekvation (9). Där ρ är densiteten [kg/m3], φ 

är andelen gas [1], u är hastighetsvektorn [m/s], p är trycket [Pa], µ är dynamiska 

viskositeten [Pa∙s], k är turbulenta kinetiska energin [m4/s2], g är tyngdaccelerationsvektorn 

[m/s2], F är volymkraftsfältet [N]. (COMSOL Multiphysics® 4.4 2014) 

    
   
  

     (    )   

   [      (     )(    (   )
 )  

 

 
    ]          

 

(8) 

                 (9) 

Rörelsen för sfäriska luftbubblor med en diameter mindre än 2 mm kan bestämmas med 
Hadamard-Rybczynskis modell. Bubblans rörelse i vattnet bestäms då av drag-koefficienten 
(Cd) enligt ekvation (10) som beror av Reynolds talet enligt ekvation (11), där db är 
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bubblans diameter [m], ρl är vattnets densitet [kg/m3], uslip är bubblans stighastighet [m/s] 

och μl är vattnets dynamiska viskositet [Pa∙s]. (COMSOL Multiphysics® 4.4 2014) 

   
  

   
 

(10) 

    
         

  
 

(11) 

Studier av Karamanev (1994), refererad i Zhang et al. (2003), har visat att för Re > 130 är 
Cd konstant (~0,95) för stigande bubblor. 

 Reynolds modellregel 2.4.3
Vid datorsimuleringar kan krävande beräkningar tidseffektiviseras genom att geometrier 
skalas ned. För det används modellregler som skalar ned geometrin utan att fysiken 
förändras. Principen är att vissa dimensionslösa tal är samma för modellen som för det 
verkliga fallet. I Reynolds modellregel hålls Reynolds tal oförändrat. I rörströmning är de i 
huvudsak verkande krafterna tröghetskrafter och friktionskrafter. Genom att hålla 
förhållandet mellan dessa parametrar konstant i modell och verklighet kan dynamisk 
likformighet erhållas. (Sandsborg 1973 ; Cederwall & Larsen 1976). I tabell 2 framgår 
skalningsförhållanden för olika storheter.  

Tabell 2. Skalningsförhållanden för olika storheter(Cederwall & Larsen 1976). 

Storhet Dimension Skala  

Längd L λ 

Tid t λ
2 

Hastighet L, t λ
-1 

Acceleration L, t-2 
λ-3 

Vattenföring L3, t-1 
λ 
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3 Metod 

Denna studie har bestått av litteraturstudier, praktiska försök, teoretiska beräkningar och 
datorsimuleringar. Försöksdelen bestod av ett spårämnesförsök som resulterade i flertalet 
prover vilka analyserades med två olika analysmetoder. Vidare utfördes datorsimuleringar 
för att analysera strömningsbilden kring bottenluftarna. Ingen strömningssimulering har 
utförts för ytluftare och omrörare. 

 Spårämnesförsök 3.1

För att undersöka dammens strömningsbild och bestämma vattnets uppehållstid utfördes 
ett spårämnesförsök.  

 Fastställande av provtagningspunkter 3.1.1
En simulering av spårämnets spridning på dammens yta utfördes i COMSOL. En 
förenklad 2D-modell av dammen i längd-breddled skissades med verktyget Bézier Polygon. 
Enligt Reynolds modellregel skalades dammens geometri ned en tiondel, se tabell 2. Flödet 
i dammen bedömdes vara turbulent och modellerades med gränssnittet Turbulent Flow, k-ε. 
Vid modellering i 2D i COMSOL har domänen ett djup på en meter. Därför minskades 
bredden på in- och utloppet för att tvärsnittsarean skulle bli densamma i verklighet och 
modell.  

Som randvillkor valdes ett inlopp med en hastighet tio gånger den verkliga enligt Reynolds 
modellregel. Ett utlopp valdes med en tryckreferens. Väggarna fick ett no slip-villkor. Efter 
att ha studerat timmedelvärden av flödet in till dammen bedömdes variationerna på flödet 
vara små och simuleringen utfördes därför stationärt. Lösningen användes för att simulera 
ett spårämnesförsök med gränssnittet Transport of Diluted Species. Randvillkor som tillkom 
var in- och utflöde för spårämnet, på samma position som in- och utlopp i föregående 
lösning. Spårämnets spridning beskrevs av en diffusionskoefficient i storleksordningen 10-9 
enligt Valente och Lobo (2000). Ett flöde med koncentrationen 0,8 mol/m3 fick strömma 
in i dammen under en begränsad tid. Noggrannheten hos lösningen beror av storleken på 
meshen. Eftersom denna modell endast skulle visa på den ungefärliga spridningen av ett 
ämne var det inte nödvändigt med hög noggrannhet för simuleringen. Meshningen bestod 
av 5567 domänelement och 263 kantelement, se Figur 9. Antalet frihetsgrader var 3480. 
För att se hur spårämnet spred sig i dammen med tiden utfördes simuleringen 
tidsberoende. 

 

Figur 9. Meshen för modellen som simulerar ett spårämnesförsök. 
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Nio provtagningspunkter enligt Figur 10 fastställdes genom litteraturstudier i 
dammhydraulik och med simulering av ett spårämnesförsök. Resultatet från det simulerade 
spårämnesförsöket presenteras i Figur 12 och Figur 13. 

 

Figur 10. Provtagningspunkter för spårämnesförsöket i luftade dammen med beskrivning i 
tabellen till höger.  

Provtagningspunkter valdes längs med dammens ytterkant, i mitten av dammen, i inloppet, 
utloppet och returflödet, vid omrörarna samt vid udden på dammens inre kant. Genom att 
använda en flotte som placerats på en av luftkanalerna kunde prover tas i dammens mitt. 
Prover togs även från en sond (sond 5) med det färdigbehandlade vattnet från 
eftersedimenteringen.  

 Utförande 3.1.2
Som spårämne valdes litium (Li+) i form av litiumklorid (LiCl). För att veta 
bakgrundkoncentrationen av Li+ i vattnet samlades prov in från dammens in- och utlopp 
innan tillsats. 100 kg LiCl, motsvarande 16,4 kg Li+, sattes till klarfasrännan i bassäng 4 i 
Figur 1. I den luftade dammen samlades vattenprover enligt ett i förväg bestämt schema (se 
bilaga 1) på provtagningsplatser enligt Figur 10. Prover togs 1-3 dm under vattenytan. 
Insamlandet av vattenprover pågick under en veckas tid vid dammen samt ytterligare en 
vecka från sonden inne på bruket Proverna analyserades därefter med två olika 
analysmetoder.  

 Analys av litiumprover 3.1.3
Först analyserades proverna med en jonselektiv elektrod. Mätutrustningen bestod av en 
elektrod för Li+ med ett membran som band den aktuella jonen samt en referenselektrod 
med stabil potential. Elektroden hade en precision på +/- 0,5 mV vid frånvaro av störande 
ämnen.  

Kalibrering 
Elektroden kalibrerades enligt en linjär standardkurva där 4 prover med koncentrationerna 
0,01; 0,1; 1 och 10 mg/l Li. Till de 40 ml stora proverna tillsattes enligt rekommendation 2 
ml 0,5 M MgSO4. Tillsatsen var en buffert för försäkran om identisk jonstyrka i både 
standarder och prov. För att förhindra interferens med andra joner i lösningen användes 
standardtillsatsmetoden. För att komma fram till en lämplig standardtillsats genomfördes 

 Punkt Beskrivning 

I Inlopp 

O Omrörare 

R Returflöde 

K1, K2 Ytterkant 

M Dammens mitt 

V Vänster om udden 

H Höger om udden 

U Utlopp 
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mätningar med en Li+-lösning med de kända koncentrationerna 0,05 respektive 0,2 mg/l. 
Två mätningar vardera enligt standardtillsatsmetoden genomfördes med de båda Li+-
lösningarna. En lämplig standardtillsats visade sig vara 0,02 ml av 400 mg Li+/l. 

Proverna analyserades även med atomemission på en atomabsorptionsspektrometer (AAS) 
och en flamfotometer (FFM). Båda kalibrerades efter en linjär standardkurva med 
koncentrationer mellan 0,1-0,5 mg/l respektive 0,01-0,08 mg/l. Därefter kördes en 
kontrollösning för att undersöka så att koncentrationerna stämde. Eftersom avloppsvattnet 
visade sig innehålla en komplex matris med interfererande ämnen användes ett rödfilter på 
atomabsorptionsspektrometern. Det är ett filter som endast släpper igenom ljus med 
våglängder längre än 650 nm. Genom att sänka pH på proverna och filtrera dem före 
analys säkerställdes att spårämne inte adsorberats av biomassan. Framtagen data 
sammanställdes i spårämneskurvor enligt Figur 6 för att avgöra vilken typ av flöde det var 
på olika platser i dammen.  

 Bestämning av dammens uppehållstid 3.1.4
Flödet in i luftade dammen varierar beroende på hur mycket processvatten som 
produceras. För att beräkna medelupphållstiden enligt ekvation (5) användes därför 
timmedelvärden för vattenflödet in i luftade dammen under perioden som försöket pågick. 
Hänsyn togs även till mängden spårämne som återfördes via slamreturen från 
eftersedimenteringsbassängen och även där användes timmedelvärden på returflödet. 

 Mätning av syrehalt 3.1.5
Mätningar av syrehalten i vattnet genomfördes på samma positioner som vattenproverna 
insamlades i samband med spårämnesförsöket. Detta för att undersöka hur syrehalten 
varierar i dammen.  

 Strömningssimulering 3.2
Luftflödet från bottenluftarna simulerades i COMSOL med modulen Bubbly Flow-Turbulent 
Flow (k-ε). Det är ett gränssnitt som används för att modellera flödet av bubblor med höga 
Reynolds tal. Turbulensmodellen (k-ε) löser två transportekvationer och två beroende 
variabler: turbulent kinetisk energi, k [m4/s2] och effektförlusten för turbulent energi, ε 
[m/s3] 

Ett tvärsnitt av 6 membranslangar från bottenluftaren i Figur 3 ritas upp i 2D. 
Membranslangarna placeras på 4 meters djup i en vattendomän med höjden 4,5 meter. 
Bredden på domänen varierades mellan 5 till 20 meter som motsvarar det varierande 
avståndet mellan bottenluftarmodulerna i luftade dammen. Det inkommande luftflödet 
varierades enligt: maxflöde (max), normalflöde (medel) och hälften av normalflöde (min).  

 Villkor och randvillkor 3.2.1
För att undvika tidskrävande beräkningar valdes symmetrilinjer på vattendomänens högra 
och vänstra ytterränder. Vattendomänens övre rand, vattenytan, valdes som luftens passage 
ut ur domänen och genom den nedre randen, dammbotten, passerade ingen luft. I hela 
domänen valdes ett gravitationsvillkor med tyngdaccelerationen g. Trycket i vattnet 

varierade med djupet enligt ekvation (12), där ρ är vattnets densitet[kg/m3], g är 
tyngdaccelerationen [m/s2] och y är vattendjupet [m]. 

     (     ) (12) 
I domänens övre högra hörn valdes en punkt som tryckreferens. För den komprimerade 
luftens densitet utfördes en känslighetsanalys för två olika extremfall. Det ena då luften har 
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temperaturen 70°C som är den temperaturhöjning luften får i kompressorn. Den andra är 
20°C som är temperaturen på vattnet. För att i COMSOL kunna ange en hastighet för 
luftbubblorna in i domänen beräknades volymflöden om till flödeshastigheter via ekvation 

(13), (14) och (15).  ̇ är massflödet för luften [kg/s], ρ är luftens densitet [kg/m3],  ̇ är 
luftvolymflödet [m3/s], u är flödeshastigheten [m/s] och A är membranarean [m2]. 

 ̇                    ̇         (13) 

 ̇            
 ̇        
            

 
(14) 

  
 ̇

 
 

(15) 

För att minska beräkningstiden men ändå erhålla en viss grad av noggrannhet valdes en 
normal mesh från programmets färdiga meshregister. För avståndet 20 m mellan två 
bottenluftare erhölls en mesh enligt Figur 11. Den bestod av 7537 domänelement och 306 
kantelement. Antalet frihetsgrader var 24804. Meshen är extra fin vid membranslangarna, 
luftens inflöde.  

 

Figur 11. Mesh för modellen då avståndet är 20 m mellan bottenluftarna. 

I COMSOL beräknades andelen gas i domänen med verktyget Derived Values – Surface 
Average – Volume Fraction Gas Phase. Resultatet användes för att beräkna luftens uppehållstid 
i vattnet enligt ekvation (16), där t är luftens uppehållstid [s], x är andelen gas i domänen 

[1],  ̇ är luftflödet [m3/s] och V är domänens volym [m3]. 

  
   

 ̇
 

(16) 
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4 Resultat 

 Spårämnesförsök 4.1

 Simulerat spårämnesförsök 4.1.1
En metod för att fastställa provtagningspunkter var att utföra ett simulerat 
spårämnesförsök. I Figur 12 presenteras hastighetsfältet på flödet i dammen. Färgskalan 
representerar hastighet och pilarna är riktning och storlek på hastigheten.  

 

Figur 12. Hastighetsfältet för flödet i dammen.  

I Figur 13 presenteras spårämnets position i dammen vid olika tidpunkter.  

 

Figur 13. Spårämnets position vid olika tidpunker.  

b) a) 

d) c) 
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 Jämförelse av analysinstrument 4.1.2
Atomemission utfördes på två olika analysinstrument. Resultatet presenteras i Figur 14. 

 

Figur 14. Jämförelse mellan atomemission på atomabsorptionsspektometer och flamfotometer. 

 Luftade dammens strömningsbild  4.1.3
Från spårämnesförsöket erhölls spårämneskurvor från de olika provtagningspunkterna i 
Figur 10. I Figur 15 presenteras spårämneskurvorna för den korta vägen mellan in- och 
utlopp. 

 

Figur 15 Spårämneskurvor för provtagningspunkter  längs med den korta vägen mellan in- 
och utlopp. 

I Figur 16 presenteras spårämneskurvor för provpunkterna (från Figur 10) i dammens 
ytterkant och slut som är den längre vägen för flödet mellan in- och utlopp. 
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Figur 16. Spårämneskurvor för provtagningspunkter längs med den långa vägen mellan in- och 
utlopp 

 Vattnets uppehållstid 4.1.4
I Figur 17 visas hur Li+-koncentrationen varierar med tiden i dammens utlopp. Mätvärden 
mellan timme 172 till 488 är extrapolerade. Tidpunkt då maximal koncentration uppmäts i 
dammen är markerad som tp. Medeluppehållstiden, tiden som en spårämnespartikel 
spenderar i snitt i dammen, är markerad som tm. Den teoretiska uppehållstiden är märkt 
som tn.  

 

Figur 17. Koncentrationen av Li+ uppmätt i dammens utlopp vid olika tidpunkter.  

 Syrehalt 4.1.5
I Figur 18 presenteras syrehalten i de olika provtagningspunkterna.  
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Figur 18. Uppmätt syrehalt på olika positioner i dammen.  

 Strömningssimulering 4.2

 Luftens uppehållstid 4.2.1
Strömningssimuleringarna resulterade i nio olika fall där en uppehållstid för luften 
beräknades. Luftens uppehållstid enligt ekvation (16) för olika hastigheter och avstånd 
mellan bottenluftarna presenteras i Figur 19. 

 

Figur 19. Luftens uppehållstid. 

 Visuell analys av strömningen kring bottenluftarna 4.2.2
Nedan presenteras olika fall från strömningssimuleringen kring bottenluftarna. I alla fall är 
luftflödet inställt på medelflöde. För resultatet av simuleringar av min- och maxflöde se 
bilaga 3. I Figur 20 presenteras till vänster andelen luft och luftens hastighetsfält och till 
höger presenteras vattnets hastigheter och riktning när avståndet mellan två bottenluftare 
är 5 meter och luftflödet är inställt på medelflöde.  
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Figur 20. Till vänster representerar färgskalan andelen luft och pilarna representerar hastighetsfältet 
för luften. Till höger representerar färgskalan hastigheterna på vattnet och pilarna vattnets 
hastighetsfält. 

I de två följande figurerna är luftflödet inställt på medelflöde och avståndet mellan 
bottenluftarna är 10 meter. Figur 21 visar andelen luft samt riktning och storlek på 
lufthastigheten. Figur 22 visar vattnets hastigheter. 

 

Figur 21. Färgskalan representerar andelen luft och pilarna representerar hastighetsfältet för luften. 
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Figur 22. Färgskalan representerar hastigheterna på vattnet och pilarna vattnets hastighetsfält. 

Nedan presenteras utfallet då avståndet mellan bottenluftarna var 20 meter och luftflödet 
var inställt på medelflöde. Figur 23 visar andelen luft samt luftflödets hastighet och 
riktning. Figur 24 visar vattnets flödeshastighet och hastighetsfält. 

 

Figur 23. Färgskalan representerar andelen luft och pilarna representerar hastighetsfältet för luften. 
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Figur 24. Färgskalan representerar hastigheterna på vattnet och pilarna vattnets hastighetsfält. 

 Känslighetsanalys 4.2.3
I tabell 3 presenteras en känslighetsanalys för två extremfall på lufttemperaturerna från 
bottenluftaren. Den visar vilken skillnad i medel en sänkning på temperaturen med 50°C 
har på andelen luft i vattnet. 

Tabell 3. Känslighetsanalys för lufttemperaturens påverkan på andelen gas.  

Luftflöde Avstånd [m] Temperatur [°C] Densitet [kg/m3] Andel gas [1]  

Min 5 70 1,378 0,0023 

Medel 5 70 1,378 0,00462 

Max 5 70 1,378 0,00607 

Min 10 70 1,378 0,001 

Medel 10 70 1,378 0,00183 

Max 10 70 1,378 0,00234 

Min 20 70 1,378 0,00047 

Medel 20 70 1,378 0,00086 

Max 20 70 1,378 0,00108 

Min 5 20 1,678 0,00213 

Medel 5 20 1,678 0,00429 

Max 5 20 1,678 0,00604 

Min 10 20 1,678 0,000946 

Medel 10 20 1,678 0,00172 

Max 10 20 1,678 0,00233 

Min 20 20 1,678 0,000441 

Medel 20 20 1,678 0,000808 

Max 20 20 1,678 0,00108 

Differens  - - - -5 % 
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5 Diskussion 

 Antaganden och felkällor 5.1

 Spårämnesförsök 5.1.1

Simulering av spårämnesförsök 
Simuleringen av ett spårämnesförsök utfördes i 2D för att se hur ett ämne med samma 
egenskaper som det valda spårämnet spred sig på dammens yta. För att ta hänsyn till att 
flödet var turbulent provades olika värden på parametern för turbulent intensitet. Det 
visade sig vara svårt att få en lösning när parametern ändrades. Det innebar att flödet in i 
dammen snarare blev en jetstråle i inloppets riktning än en kraftig spridning som det är i 
verkligheten, se Figur 12. Detta antas även bero på att omblandningen orsakad av 
omrörarna i början av dammen inte tas med i simuleringen. Värdena på 
diffusionskoefficienten och koncentrationen för spårämnet visade sig inte ha någon 
betydelse för spridningen. Simuleringen gav ändå indikationer om hastighetsfältet och 
provpunkterna i dammens slut (K2, U och H enligt Figur 10) valdes utifrån denna 
simulering. Tanken med punkterna var att se om det bildas en vak vid punkt H (höger om 
udden) då det enligt simuleringen är den position som spårämnet når sist, se Figur 12 och 
Figur 13 c) och d). De övriga provpunkterna valdes med litteraturstudier. 

Mesh-storleken påverkar även resultatet. I denna simulering skulle inga parametrar 
beräknas utan strömningsbilden skulle studeras endast visuellt varför storleken på meshen 
inte varierades.  

Val av spårämne 
Som spårämne valdes Li+. Det ansågs lämpligt eftersom det inte adsorberas av organiskt 
material vilket är önskvärt i en damm med biologiskt slam. Det hade även tidigare använts 
vid ett liknande försök i samma damm. Som spårämne anses det något kontroversiellt 
gällande dess toxicitet. En bedömning gjordes att halterna relativt snabbt skulle spädas ut 
under de kritiska nivåer som nämnts i Stewart och Kszos (1996). Den toxiska effekten för 
organismer i recipienten ansågs därmed försumbar. 

Insamling av prover 
Insamlandet av vattenprover pågick under en veckas tid vid dammen samt ytterligare en 
vecka från sonden inne på bruket. Då hade Li+-halten ännu inte gått ner till 
bakgrundskoncentration något som upptäcktes senare eftersom analysutrustningen inte 
fungerade under insamlingsperioden. Detta innebar att de sista mätvärdena på 
uppehållstidskurvan fick extrapoleras. Tidpunkten då den sista spårämnespartikeln lämnar 
dammen kunde därför inte bestämmas exakt.  

Analys av prover 
För kvantitativ bestämning av Li+ i proverna användes en jonselektiv elektrod. Det visade 
sig att membranet på Li+-elektroden blev sprött av vatten rikt på organiska föreningar. 
Detta ledde till en längre svarstid och sämre precision i mätningarna. Problemet med 
sprödheten hos membranet kunde avhjälpas med rengöring med metanol. Genom att 
filtrera provet innan mätning avlägsnades partiklar som störde mätningarna. Problemet 
kvarstod med lång svarstid och dålig precision, vilket antogs bero både på mängden 
organiska föreningar och på interferens med andra joner. Förbättringarna var små med 
standardtillsatsmetoden och rengöring av elektroden. Vid mätning av potentialen i okända 
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koncentrationer gavs elektroden en längre tid för ställa in sig (längre omrörning och 
elektroden fick vara nedsänkt en längre tid) innan potentialen lästes av. Detta förbättrade 
resultatet genom att kurvan blev mer linjär vid plottning. Dock inte tillräckligt linjär för att 
bestämma den okända koncentrationen i provet exakt. Därför analyserades proverna med 
atomemission på två olika analysinstrument (AAS och FFM).  

Analys av spårämneskurvorna 
Spårämneskurvorna analyserades genom att jämföra spårämneskoncentrationer i olika 
punkter vid samma tidpunkter. Kurvorna gav genom visuell studie och kvalitativ 
bedömning en tillräcklig indikation för att bedöma flödet i dammen. För att göra en mer 
kvantitativ bedömning kan statiska analysmetoder användas. 

 Strömningssimulering 5.1.2

Strömningssimulering kring bottenluftarna 
Strömningssimuleringen av bottenluftarna utfördes i 2D då det använda gränssnittet visade 
sig ge tidskrävande beräkningar. Eftersom programmet utgår från att domänen är en meter 
djup var det lämpligt att halvera flödet till bottenluftaren då membranslangarna i 
verkligheten är ungefär två meter långa. Ett argument för att utföra simuleringen i 3D är att 
kanalerna som levererar luft till bottenluftarna är placerade på vattnet i form av en solfjäder 
med centrum på dammens udde. Detta innebär att symmetrivillkoret inte är helt korrekt då 
avståndet mellan två bottenluftare varierar i djupled. Detta anses dock inte påverka 
beräkningarna nämnvärt. Ett annat antagande gällande bottenluftarna är att de är fixerade i 
samma position i vattnet när de i själva verket kan svänga i sidled då de hänger på vajrar 
från luftkanalerna uppe i vattenytan. Detta har en påverkan på hur strömningen mellan två 
bottenluftare samverkar med varandra och kan därmed ha en betydelse för resultatet. 

Val av gränssnitt 
Det använda gränssnittet simulerar ett turbulent flöde. Flödet från bottenluftarna är i själva 
verket i övergångsfasen mellan laminärt och turbulent. Den typen fanns inte att välja i 
beräkningsverktyget men det bedömdes mer relevant att simulera ett turbulent flöde än ett 
laminärt flöde. Det var även svårare att få lösningen att konvergera vid laminärt flöde, 
vilket har att göra med att störningar som uppstår vid simuleringen av laminärt flöde 
påverkar den numeriska lösaren mer än vid turbulent flöde. I en turbulensmodell dämpas 
numeriska störningar av turbulens medan de i en laminär modell har en större påverkan.  

Några parametrar beräknades med strömningssimuleringen för att bestämma luftens 
uppehållstid men simuleringen av strömningen kring bottenluftarna sågs främst som en 
visuell/kvalitativ studie. Därför gjordes inga variationer av mesh-storleken.  

 Resultat 5.2

 Spårämnesförsök   5.2.1

Analys av prover 
I Figur 14 presenteras en jämförelse av atomemission på två olika analysinstrument. 
Mätningarna skiljde sig något åt kvantitativt men avvikelsen mellan analysmetoderna följde 
ändå samma mönster.  
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Analys av spårämneskurvor 
I Figur 15 presenteras spårämneskurvor tillhörande de punkter som passeras av 
huvudströmmen i dammen. Det är den kortaste vägen för vattnet att färdas till utloppet 
och därför noteras högst koncentrationer i dessa punkter. Det visar sig att den högsta 
koncentrationen en timme efter tillsats uppmäts i punkt V, vänster om udden. Detta beror 
troligtvis på att flödet då redan passerat punkt O som är närmast inloppet. I punkt M är 
koncentrationen lägre vilket troligtvis beror på att flödet är mer omblandat där till följd av 
ytluftarna i dammens slut samt att den inte passeras helt av huvudflödet.  

I Figur 16 presenteras spårämneskurvorna för provpunkterna längs med ytterkanten och i 
slutet av dammen. Utseendet på kurvorna i punkt U, K2 och H tyder på att flödet i slutet 
på dammen blir mer omblandat till följd av ytluftarna som skapar mer turbulens på ytan. I 
punkt K1, första punkten på dammens ytterkant uppmäts den högsta koncentrationen fem 
timmar efter tillsats till skillnad mot de andra punkterna i dammens början. Denna punkt 
har lägre koncentration till följd av att den inte passeras av huvudflödet som färdas längs 
med dammens innerkant.  

Uppehållstider 
I Figur 17 presenteras en spårämneskurva för utloppet. Den högsta koncentrationen 
noterades efter 23 timmar. Dock genomfördes inga provtagningar mellan den 11:e och 23:e 
timmen. Den högsta halten bör ha passerat utloppet någon gång under den perioden. 
Dammens medeluppehållstid beräknades till 174 timmar och den teoretiska uppehållstiden 
är 192 timmar. Det ger en effektiv volymkvot på ungefär 0,9. Den tiden det tar innan sista 
spårämnespartikeln lämnar dammen beräknades via extrapolering till 488 timmar.  

Syrehalt i vattnet 
Figur 18 visar syrehalten i vattnet på olika positioner i dammen. Det är tydligt i figuren att 
syrehalten är betydligt högre i slutet av dammen. Eftersom ytluftarna skapar turbulens 
vilket skaver av de ytaktiva extraktivämnena och möjliggör för ökad syretransport som 
beskrivet i Rosso och Stenstrom (2006). När väl en del syre lyckats lösa sig i vattnet 
kommer de biologiska processerna igång. När tillgången på syre ökar börjar 
mikroorganismerna bryta ner de organiska föreningarna, inklusive de ytaktiva 
extraktivämnena. Om ytluftarna placerades i början av dammen skulle nedbrytningen av 
organiska föreningarna komma igång tidigare. När flödet då når zonen med bottenluftarna 
är koncentrationen av organiska föreningar lägre och det blir lättare för syret i bubblorna 
att lösa sig.  

 Strömningssimulering 5.2.2

Luftens uppehållstid 
Genom att ta reda på vilket av de olika utförande på bottenluftarna som medförde längst 
uppehållstid för luften genomfördes simuleringar på strömningen kring bottenluftarna. Det 
visade sig i Figur 19 att ett litet avstånd mellan bottenluftarna medförde än 25 % längre 
uppehållstid vid medelflöde än för det längsta avståndet mellan bottenluftarna. Därmed kan 
det konstateras att utförandet på dammen som det ser ut idag är rimligt med tanke på att 
där belastningen är som högst är det tätast mellan bottenluftarna. Det visar sig även att då 
avståndet mellan bottenluftarna är litet påverkas inte luftens uppehållstid nämnvärt av 
variationen av luftflödet. För de övriga två fallen försämras luftens uppehållstid med ökat 
flöde. Det vill säga att det går fortare att byta ut luften i domänen vid ett ökat luftflöde.  
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Visuell analys av strömningen kring bottenluftarna 
I Figur 20 visas riktningen och storleken på hastighetsfältet för luften och vattnet.  
Riktningen på luftens hastighetsfält är upp mot vattenytan medan vattnets hastighetsfält 
bildar en virvel ovanför bottenluftaren. Detta innebär att luftbubblorna inte följer med 
virveln som vattenflödet orsakar. Det blir således en kort tid som bubblorna befinner sig i 
vattnet och kan överföra syre. Dock leder virveln till att vattnet ovanför bottenluftaren byts 
ut.  

En annan intressant aspekt på strömningen från bottenluftarna är den hydrauliska radien. 
För en domän där höjden hålls konstant men bredden ökas kommer den hydrauliska radien 
nå ett maximalt värde. I detta fall kommer den hydrauliska radien bli 2,5 meter när 
avståndet mellan bottenluftarna blir oändligt stor. Det innebär att en del av vattnet mellan 
bottenluftarna inte tillförs någon luft och den andelen blir större ju längre avstånd det är 
mellan dem.  

Det visade sig att variationen av bubblans diameter inte hade någon påverkan på andelen 
luft i domänen samt hastigheten på luften och vattnet. Det kan förklaras av att för Re > 
130 är Cd för stigande bubblor konstant (Karamanev (1994) refererad i Zhang et al. (2003)). 
Vid alla nio simulerade utföranden på bottenluftarna i denna studie är Re > 130. Ett sätt att 
undersöka detta är att använda funktionen för masstransport i det undersökta gränsskiktet. 
Eftersom en fin luftbubbla medför bättre syretransport än en grov luftbubbla skulle det då 
visa sig om gränssnittet tar hänsyn till variationer av bubblans diameter. Detta har inte 
hunnits med inom tidsramen för denna studie.  

En känslighetsanalys utfördes för vilken påverkan temperaturen på luften från 
bottenluftaren har på andelen gas i domänen. Det visade sig att en temperatur på 20°C i 
snitt medförde en minskning på andelen gas i domänen med 5 % för de nio olika 
utförandena. Tilläggas bör att temperaturen på luften under sommarmånaderna blir 
betydligt högre än 70°C då det är högre temperatur på luften in till kompressor. I själva 
verket borde den högsta lufttemperaturen vid simulering av extremfall i känslighetsanalysen 
vara 100°C. Analysen ger dock en indikation om att det skulle innebära ytterligare ett par 
procentenheters differens för andelen gas mellan de två extremfallen.  

Förbättringsförslag 
Då syresättningen av vattnet först kommer igång i dammens slut till följd av ökade 
hastigheter i ytluftarna, som beskrivet i Rosso och Stenstrom (2006), bör ett antal ytluftare 
placeras i dammens början. Detta skulle leda till en ökad omblandning av vattnet i början 
på dammen vilket skulle kunna minska koncentrationen av ytaktiva ämnen som beskrivits i 
Sandberg och From-Aldaron (2011). Är det möjligt bör några ytluftare åt gången från 
dammens slut ersätta en eller ett par luftarkanaler. Detta för att uppföljning ska kunna 
göras på hur syresättningen förändras. Ytluftare skulle även kunna ersätta bottenluftare på 
flera positioner i dammen. Detta för att både kunna dra nytta av syresättning orsakad av 
ytluftare och i anslutning till dessa ha bottenluftare som bidrar till vertikal omblandning av 
vattnet.   

 Framtida studier 5.3
I framtida studier av syretransport från luftbubblor skulle gränssnittet för bubbelflöden i 
COMSOL kunna användas. Denna studie har visat att gränssnittet lämpar sig för att 
studera flödeshastighetet och andelen luft i vattnet. Colombet et al. (2013) har visat att 
programvaran är lämplig för att studera mass- och värmetransport från en enskild sfärisk 
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bubbla. Nästa studie bör därför vara att studera masstransport från ett bubbelflöde genom 
att använda funktionen för masstransport i gränssnittet. För att verifiera 
strömningssimuleringarna skulle det vara lämpligt med praktiska försök. Där har Colombet 
et al. (2011) och François et al. (2011) visat på lämpliga metoder för att studera strömning 
och kvantifiera masstransport från bubblor. 

Skoghalls Bruk har planerat för ytterligare spårämnesförsök i den luftade dammen. I bilaga 
4 presenteras författarens erfarenheter från detta försök och rekommendationer för 
kommande försök.  
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6 Slutsats 

Flödet i dammen drivs av en höjdskillnad. Lutningen mellan in- och utlopp gör att den 
största delen av flödet väljer den kortaste vägen till utloppet. Det leder till att 
koncentrationen av ytaktiva ämnen blir högre där och vattnet blir svårare att syresätta.  

Dammens effektiva volymkvot är nära ett, vilket innebär att det inkommande flödet sprider 
sig över hela dammen även om den största delen av flödet färdas längs med dammens inre 
kant som är den kortaste vägen.  

Placeringen av bottenluftarna är korrekt då ett mindre avstånd mellan bottenluftarna 
medför 25 % längre uppehållstid på luften. Dock lyckas inte syre lösa sig till följd av 
ytaktiva ämnen. Genom att placera ytluftarna i början av dammen skulle syresättningen 
komma igång tidigare.  

Gränssnittet Bubbly Flow är lämpligt för att studera strömningen kring bottenluftare. 
Genom att använda funktionen för masstransport skulle syrets löslighet kunna beräknas. 
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8 Bilagor 

Bilaga 1 – Provtagningsschema spårämnesförsök  

Provtagningsschema 
Datum Tid Punkt 

2014-03-10 08.00 sond 5 & 10-bakgrundskonc. 

2014-03-10 09.00 Tillsatts av LiCl 

2014-03-10 10.00 I 

2014-03-10 10.30 I,  O, V, H, M, K 

2014-03-10 11.00 I,  O, V, H, M, K 

2014-03-10 11.30 I,  O, V, H, M, K 

2014-03-10 12.00 I,  O, V, H, M, K 

2014-03-10 14.00 I,  O, V, H, M, K 

2014-03-10 16.00 I,  O, V, H, M, K, U, R 

2014-03-10 18.00 I,  O, V, H, M, K, U, R 

2014-03-10 20.00 I,  O, V, H, M, K, U, R 

2014-03-10 22.00 sond 5 

2014-03-11 02.00 sond 5 

2014-03-11 06.00 sond 5 

2014-03-11 10.00 I,  O, V, H, M, K, U, R 

2014-03-11 14.00 I,  O, V, H, M, K, U, R 

2014-03-11 18.00 I,  O, V, H, M, K, U, R 

2014-03-11 22.00 sond 5 

2014-03-12 02.00 sond 5 

2014-03-12 06.00 sond 5 

2014-03-12 10.00 I,  O, V, H, M, K, U, R 

2014-03-12 14.00 I,  O, V, H, M, K, U, R 

2014-03-12 18.00 I,  O, V, H, M, K, U, R 

2014-03-12 22.00 sond 5 

2014-03-13 02.00 sond 5 

2014-03-13 06.00 sond 5 

2014-03-13 12.00 I,  O, V, H, M, K, U, R 

2014-03-13 18.00 I,  O, V, H, M, K, U, R 

2014-03-14 00.00 sond 5 

2014-03-14 06.00 sond 5 

2014-03-14 12.00 I,  O, V, H, M, K, U, R 

2014-03-14 18.00 I,  O, V, H, M, K, U, R 

2014-03-15 00.00 sond 5 

2014-03-15 06.00 sond 5 

2014-03-15 14.00 sond 5 

2014-03-15 22.00 sond 5 

 



 
 

Bilaga 2 – Standardtillsatsmetoden, härledning av ekvation (7) 

Fastställande av koncentration med standardtillsatsmetoden 

Potentialen mäts i ett prov med en okänd koncentration av specifikt ämne. Därefter tillsätts 

en standard i minst två steg, mellan vilka potentialen mäts i provet. Potentialen kan 

beskrivas som en funktion av koncentrationen enligt (2.1) där E är potentialen, K är 

potentialen från början, S är elektrodens standardlutning och C är koncentrationen. 

             (2.1) 

där C bestäms enligt (2.2), Cx är den okända koncentrationen, Cs är koncentrationen på 

standardtillsatsen, V0 är volymen på provet innan tillsats, Vs är standardtillsatsens volym. 

  
           

     
 

(2.2) 

 Inversen av logaritmen för C blir enligt (2.3) och (2.4). 
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            (     )    
(   )  ⁄  (2.4) 

Därefter divideras resultatet med standardtillsats, med resultatet utan standardtillsats enligt 

(2.5) och (2.6). 
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En ekvation på formen y=kx+m erhålls enligt (2.7) och (2.8). 
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Bilaga 3 – Övriga strömningssimuleringar 

I denna bilaga presenteras strömningssimuleringar för min- och maxflöde. 

Minsta flöde, avstånd mellan bottenluftarna är 5 m.  

 

Till vänster representerar färgskalan andelen gas och hastighetsfältet representerar 

hastigheten på gasen. Till höger representerar färgskalan och hastighetsfältet storlek och 

riktning på vätskan. 

 

Minsta flöde, avstånd mellan bottenluftarna är 10 m.  

 

Till vänster representerar färgskalan andelen gas och hastighetsfältet representerar 

hastigheten på gasen. Till höger representerar färgskalan och hastighetsfältet storlek och 

riktning på vätskan. 

 



 
 

 

Minsta flöde, avstånd mellan bottenluftarna är 20m.  

 

Färgskalan representerar andelen gas och hastighetsfältet representerar hastigheten på 

gasen.  

 

Färgskalan representerar och hastighetsfältet storlek och riktning på vätskan.  

 

 

 

 

 



 
 

 

 

Maximalt flöde, avstånd mellan bottenluftarna är 5 m.  

 

Till vänster representerar färgskalan andelen gas och hastighetsfältet representerar 

hastigheten på gasen. Till höger representerar färgskalan och hastighetsfältet storlek och 

riktning på vätskan. 

 

Maximalt flöde, avstånd mellan bottenluftarna är 10 m.   

 

Till vänster representerar färgskalan andelen gas och hastighetsfältet representerar 

hastigheten på gasen. Till höger representerar färgskalan och hastighetsfältet storlek och 

riktning på vätskan. 

 

 



 
 

 

Maximalt flöde, avstånd mellan bottenluftarna är 20 m.   

Färgskalan representerar andelen gas och hastighetsfältet representerar hastigheten på 

gasen.  

 

Färgskalan representerar och hastighetsfältet storlek och riktning på vätskan.  

  



 
 

Bilaga 4 – Erfarenheter från spårämnesförsök 
Följande text kan ses som ett testamente med författarens råd för nästkommande 
spårämnesförsök i Skoghalls Bruks luftade damm. 

Nästa spårämnesförsök 
Spårämnesförsöket i denna studie anses ha givit en god bild av hur strömningsbilden i den 
luftade dammen ser ut. För att erhålla så mycket ny information som möjligt från nästa 
spårämnesförsök bör det inte ske förrän efter en förändring av dammens utformning. 
Exempelvis en ändrad placering av ytluftarna som beskrivet i denna studie.  

Bakgrundskoncentration och provtagningspunkter 
Ett bakgrundsprov bör insamlas för alla provtagningspunkter. Liksom förevarande 
spårämnesförsök bör provtagningspunkter väljas utspridda i dammen. I dammens mitt bör 
flera provtagningspunkter tas längs med en bottenluftarkanal för att se hur stor spridning i 
bredd huvudflödet har. Dessa bör märkas ut för att förenkla orientering.  

Hög koncentration 
Säkerställ så att allt spårämne når luftade dammen i så hög koncentration som möjligt. 
Detta genom att tillsätta det senare i avloppsnätet för att undvika utspädning av flöden som 
tillkommer senare. Om det tillförs i klarfasrännan i bassäng 4 bör det kontrolleras att inget 
spårämne hamnar på rännans botten.  

Diskret tidssteg 
Ta prover enligt ett kontinuerligt tidsintervall (diskret tidssteg). Detta kan vara lämpligt om 
statistiska analysmetoder (RTD, E-fördelning) ska användas för att analysera vilket typ av 
flöde som förekommer i dammen.  

Tidssteg 
Vänta inte för länge med provtagningarna efter tillsats av spårämnet. Efter tillsats bör 
första provtagningen genomförts inom en halvtimme. Därefter bör provtagning ske varje 
timme för att kunna följa flödet. Efter sex timmar är koncentrationsskillnaderna i dammen 
relativt små. Om det är önskvärt att bestämma när den sista spårämnespartikeln lämnar 
dammen bör mätningarna pågå längre än tre veckor.  

 


