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Sammanfattning
Detta examensarbete har utförts som en del av ett projekt inom
försöksverksamheten vid Sjöstadsverket i Stockholm. En anaerob membranbioreaktor har utvärderats för behandling av avloppsvatten från
Hammarby Sjöstad. Målet för examensarbetet har varit att undersöka
reningseffekt och biogasproduktion för membranbioreaktorn, samt kapacitet och energiåtgång i fullskala för membranenheten.
Den undersökta pilotanläggningen består av flera steg. Förbehandlingen
utgörs av en stepscreen och ett sandfång följt av en försedimentering.
Membranbioreaktorn är en totalomblandad anaerob bioreaktor sammankopplad med en membranenhet av typen VSEP. Meningen är att bioreaktorn ska vara ouppvärmd. Under försöken var den dock reglerad till
omkring 25 °C, vilket skulle motsvara temperaturen sommartid i en ouppvärmd reaktor. Efterbehandlingen är tänkt att vara omvänd osmos.
Under en uppstartsperiod ställdes anläggningen i ordning, reaktorn
ympades med rötslam och en del analyser genomfördes. Försöksperioden
pågick därefter under sex veckor. En del av den tänkta försöksperioden
stod anläggningen stilla på grund av haverier. Ett av haverierna medförde
att membrankapacitetens förändring med tiden inte kunde undersökas.
Under en vecka av perioden doserades natriumacetat i reaktorn för att se
hur biogasproduktionen påverkades.
COD reducerades över membranbioreaktorn med 87 % från 443 mg/l
(73 % med avseende på lösta ämnen). Då natriumacetat motsvarande
250 mg COD/l doserades i reaktorn syntes ingen ökning av utgående
värden, vilket kan betyda att det metanbildande steget i den anaeroba
nedbrytningen inte är det begränsande. I permeatet var halten totalfosfor
9,9 mg/l och halten Kjeldahlkväve 67 mg/l. Halterna av dessa ämnen är
tänkta att reduceras i den efterföljande omvända osmosen.
Den uppmätta produktionen av metan var mycket lägre än den teoretiskt maximala vid bildning från organiskt material. Under delen av
försöksperioden utan natriumacetatdosering passerade endast 21 % av den
teoretiska mängden bildad metan förbi gasmätaren. Även då man tar hänsyn
till att organiskt material ackumulerats i reaktorn, tagits ut vid provtagning
och reagerat med sulfat, samt att metan kan ha löst sig i det utgående
permeatet, är det stor skillnad på inkommande och utgående materialflöden.
Ytterligare studier av dessa behövs därför.
Energiåtgången för membranenheten i en fullskaleanläggning med
motsvarande driftförhållanden som de under försöksperioden skulle vara
2,3 kWh/m3. Detta värde ligger långt över förväntningarna; leverantören
hade angivit energiåtgången 0,7 kWh/m3. För att undersöka hur man kan
komma till rätta med problemet skulle man kunna genomföra försök med
högre permeatflöden än det rekommenderade optimala flödet och försök
med membran med större porer.
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Abstract
This master thesis has been performed as a part of a project within the
experimental work at Sjöstadsverket in Stockholm. An anaerobic membrane
bioreactor has been evaluated for the treatment of sewage from Hammarby
Sjöstad, a district in Stockholm. The goal for the degree thesis has been to
examine the purification and biogas production in the membrane bioreactor, and the capacity and energy consumption of the membrane unit.
The examined facility is composed of several steps. The pre-treatment
consists of a stepscreen, a grit chamber and sedimentation. The membrane
bioreactor is a mixed anaerobic bioreactor coupled with a VSEP membrane
unit. The bioreactor will not be heated in a future full-scale facility. Though,
during the experiments the bioreactor temperature was regulated to be
about 25 °C, which was considered to be the summer temperature in an
unheated facility. Post-treatment will be a reverse osmosis unit.
During the pre-trial period the equipment was put into order, sludge
was added to the reactor and analyses of a couple of parameters were performed. The trial period then lasted for six weeks. A part of this period the
facility stood still due to breakdowns. One of these breakdowns made it
impossible to analyse the membrane capacity’s change over time. During a
week of the trial period sodium acetate was dosed into the reactor in order
to test how the production of biogas was affected.
87 % of the COD was reduced in the membrane bioreactor (input
concentration was 443 mg/l), and 73 % of the COD caused by dissolved
substances was reduced. When sodium acetate equivalent to 250 mg COD/l
was added into the reactor, no increase was detected in the permeate. This
could mean that the methane producing step in the anaerobic degradation
was not the limiting one. The permeate concentration of total phosphorus
was 9.9 mg/l, and of the Kjeldahl nitrogen 67 mg/l. The concentration of
these substances will be reduced in the future reverse osmosis.
The production of methane was much lower than what is theoretically
possible when produced from organic material. During the trial period
when sodium acetate was not dosed, only 21 % of the theoretical amount
passed the gas meter. Even when considering that organic material has been
accumulated in the reactor, has been withdrawn from the reactor when
samples has been taken and reacted with sulphate, and considering that
methane could have dissolved into the permeate, there is a great difference
between incoming and outgoing material flows. Further studies of these
flows are needed.
The energy consumption for the membrane unit in full-scale, with
operation conditions corresponding to those during the trial period, has
been calculated to be 2.3 kWh/m3. This value is far exceeding the expected;
the supplier has stated that the energy consumption would be 0.7 kWh/m3.
To see how to find a solution to this problem one could perform trials with
higher permeate flows than the recommended optimal flow, and with membranes with wider pores.
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1. Inledning
Bakgrund
Hammarby Sjöstad är en modern stadsdel under uppbyggnad i
Stockholm. Det stora byggprojektet kommer att pågå till 2016, då 22000
personer kommer att vara bosatta i Hammarby Sjöstad. Miljöfrågor har
tagits med redan från start och området har sitt eget miljöprogram. Miljömålen för 2005 som rör avloppsvatten är följande:
•

Vattenförbrukningen (exklusive recirkulerat vatten) per personekvivalent ska minska med 50 % jämfört med genomsnitt för nyproduktion i innerstaden.

•

95 % av fosforn i BDT-vatten, urin och fekalier ska återföras till
jordbruket. En livscykelanalys ska utföras för att avgöra lämpligheten ur energi och emissionssynpunkt av att återföra kväve till
jordbruket.

•

Avloppsvattnets innehåll av tungmetaller och andra miljöskadliga
ämnen ska minska med 50 %.

•

Dränvatten ska kopplas till dagvattennätet.

•

Avloppsledningar ska vara helt täta.

•

Allt dagvatten ska tas om hand lokalt.

•

Kväveinnehållet i det renade avloppsvattnet från Hammarby Sjöstad
ska ej överstiga 6 mg/l och fosforinnehållet ej 0,15 mg/l.

Vattenreningen vid Henriksdals reningsverk når inte upp till de ovan
ställda utsläppsmålen. Därför driver Stockholm Vatten AB ett reningsverk i
pilotskala, det så kallade Sjöstadsverket, där avloppsvatten från Hammarby
Sjöstad behandlas. Det är placerat ovanpå Henriksdalsberget, inom området
för Henriksdals reningsverk. På Sjöstadsverket utvärderas olika nya tekniker
för att nå målen. Erfarenheterna från pilotförsöken ska lägga grunden för
utformningen av ett reningsverk i fullskala för omhändertagande av
avloppsvattnet från Hammarby Sjöstad.
På Sjöstadsverket fördelas vattnet mellan fem parallella processlinjer, två
som utnyttjar aerob teknik och tre som utnyttjar anaerob teknik. Alla linjer
har eller kan kompletteras med någon form av membransteg. Utvärdering
av linjerna kan ske med avloppsvatten från Hammarby Sjöstad, med
avloppsvattnet som kommer till Henriksdals reningsverk, eller med matavfall och svartvatten (systemanalys för och förslag på svartvattensystem för
Hammarby Sjöstad finns utrett av Hellström et al., 2004). Den av linjerna
som utvärderas i den här rapporten är en membranbioreaktor (MBR) där
bioreaktorn är anaerob och membrandelen utgörs av en VSEP-enhet.
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Inom projektet som helhet för denna linje är målet att fördubbla
biogasproduktionen jämfört med den vid traditionell rening, utan att
anläggningens energibehov ska öka. Detta ska åstadkommas tack vare att
det organiska materialet ger biogas direkt vid den anaeroba vattenreningen,
utan att först assimileras som biomassa, som vid aerob rening. Vid traditionell rening krävs luftning av aeroba bassänger, vilket är energikrävande. I
och med att bioreaktorn är anaerob behövs ingen luftning. Dessutom är,
enligt leverantören, VSEP-anläggningen energisnål jämfört med andra
membrantekniker.
Membranbioreaktorn är främst till för att rena vattnet från organiskt
material och bilda biogas. För att minska halterna av närsalter i vattnet är en
anläggning för omvänd osmos tänkt att placeras i slutet av processlinjen.
VSEP är en membranteknik som ska ge lägre energiförbrukning och
klara av att hantera tjockare processvätskor än andra tekniker. VSEP står
för Vibratory Shear Enhanced Processing och är en patenterad uppfinning som
New Logic Research, Inc. tillverkar och säljer för olika tillämpningar. Idén
bygger på att man genom att skaka på membranen minskar risken för igensättning. Vid tangentialfiltrering, så kallad crossflow, behövs skjuvkrafter vid
membranytan för att minska graden av igensättning med partiklar. I vanliga
fall skapas skjuvkrafterna genom att använda ett högt flöde, som sköljer
över ytan. När det gäller VSEP fås skjuvkrafterna genom att sätta membranet i en vibrerande rörelse. Genom att man utnyttjar självsvängning när
den vibrerande rörelsen skapas kostar det inte lika mycket energi att upprätthålla skjuvkrafterna som när det behövs ett vätskeflöde som sköljer över
membranytan.

Syfte
I detta examensarbete utvärderas en anaerob membranbioreaktor i olika
avseenden. Membranbioreaktorn behandlar avloppsvatten från Hammarby
Sjöstad. Arbetet inriktas på att övervaka reningseffekten hos anläggningen,
särskilt med avseende på COD, och att undersöka anläggningens potential
för produktion av biogas. Temperaturen i bioreaktorn ska vara relativt låg
för att iscensätta hur förhållandena skulle vara om reaktorn var ouppvärmd
sommartid.
Membrandelen i membranbioreaktorn utgörs av en VSEP-enhet. Dess
membrankapacitet och hur denna förändras undersöks. Dessutom är det av
intresse att se hur energiåtgången i ett VSEP-system förhåller sig till annan
vattenrening.
I övrigt behandlas den grundläggande teorin och relevant forskning i
den här rapporten

Avgränsning och begränsningar
Som redan nämnts undersöks försöksanläggningarna på Sjöstadsverket
med olika substrat. Den aktuella anaeroba membranbioreaktorn ska inom
projektet utvärderas med avloppsvatten från Hammarby Sjöstad och med
2

svartvatten. Endast utvärdering med avloppsvatten utförs inom ramen för
denna rapport. Försöksperioden omfattar veckorna 3–8 2005, det vill säga
sex veckor, men analysresultat från uppstartsperioden kommer att nämnas.
Vattnets väg från att det når reningsverket till att det kommer ut renat är
längre än vad som behandlas i den här rapporten. Reningseffekten av förbehandlingen (stepscreen och sandfång) och det framtida eftersteget i form av
omvänd osmos tas inte upp här.
Tyvärr har två haverier drabbat anläggningen under försöksperioden,
vilket lett till uppehåll i driften och minskat omfattningen på utvärderingen.
Dels har inte en planerad massbalans kunnat genomföras, dels har inte
driftens påverkan på membranen i form av irreversibel igensättning kunnat
uppskattas.
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2. Teori
Membranfiltrering
Filtrering är att skilja en substans från en annan. Det kan handla om till
exempel partikelavskiljning från gas eller avskiljning av biomassa från
vatten. Den ena substansen går igenom medan den andra inte gör det. Man
skiljer på ytfiltrering och djupfiltrering. Ytfiltrering sker genom ett membran
med porer av en viss storlek där partiklar större än porerna inte kan passera
och därmed stannar vid ytan. Djupfiltrering är fallet om partiklarna kan ta
sig in i det filtrerande materialet och där fäster sig.
Deadend-filtrering innebär att substanser, som når filtret, antingen bildar
ett lager på filtret eller passerar. Vid tangentialflödesfiltrering finns två utgående flöden från filtret, ett som går igenom (permeat) och ett som inte gör
det (retentat).
Det finns olika typer av membran. Följande är nämnda av Persson och
Nilsson (2002):
•

Plattmembran, där membranet är omgivet av dräneringsplattor
för permeatavledning.

•

Tubmembran är membran i parallella rör, 10–25 mm i diameter.

•

Spiralmembran är membran som rullats kring en centraltub.
Processvätskan går i kanaler mellan membranen och permeatet
går i spiralen för att ledas bort genom centraltuben.

•

Hålfibermembran är fibrer med en diameter upp till 2 mm.

Igensättning
Igensättning av membran, mer känt som fouling, är ett stort problem.
Den kan vara fysisk, oorganisk, organisk eller biologisk (Judd, 2004).
Det finns reversibel och irreversibel igensättning. Det som ger upphov
till reversibel igensättning kan man på något sätt avlägsna från membranet, i
motsats till fallet vid irreversibel igensättning. Irreversibel igensättning kan
till exempel bero på att membranytan anpassar sig efter vattnet (Hansson,
2005). I vilken grad sådant sker beror bland annat på vilket material membranet består av.
För att motverka igensättning behövs så kallade skjuvkrafter vid membranytan. Vid tangentialfiltrering skapas dessa krafter genom att ett högt
flöde sköljer över ytan och motverkar att substanser fastnar vid den. Andra
åtgärder är att använda ett membranmaterial som inte är attraktivt för
material att fästa vid, till exempel kan hydrofoba material ytmodifieras för
att bli mer hydrofilt så att igensättningen med hydrofobt material minskar
(Judd, 2004).
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Med tiden minskar flödet genom membranet på grund av den ökande
igensättningen. Därför kan rengöring av något slag behövas. Det kan handla
om tvätt med lut, syra och/eller någon sorts komplexbildare. En annan
metod för att ta bort materialet från igensatta membran är att backspola.
Detta kan vara mindre omständligt, eftersom driftstoppen inte påverkar
processen lika mycket.
Igensättningen ökar med ökande flöde genom membranet. Det finns
vanligtvis ett så kallat kritiskt flöde, som är gränsen för drift vid en upprätthållen genomsläpplighet hos membranet innebärande att anläggningen har
konstant tryck vid konstant flöde (Judd, 2004). Om anläggningen har ett
flöde över det kritiska leder det till att trycket behöver ökas för att bibehålla
samma flöde och till att backspolning och/eller tvätt behövs.

VSEP
VSEP (Vibratory Shear Enhanced Processing) är en teknik för att
skapa skjuvkrafter vid membranytan. Tekniken började utvecklas
1987 på New Logic Research, Inc. och går ut på att låta membranet vibrera och på så sätt undvika igensättning. Membranen är
runda och sitter på plattor staplade i en så kallad membranstack
(bild 1), som är placerad på toppen av en stav (bild 2). Med hjälp
av en motor sätts staven i en oscillerande rörelse, så att självsvängning (resonans) uppnås. Detta gör att membranen högst upp
på staven vibrerar och stöter ifrån sig material som annars skulle
sätta igen membranet.

Bild 1. Skiss av membranstack.
Bildkälla: www.vsep.com

Tack vare att skjuvkrafterna
skapas genom att membranet
rör på sig behöver inte vätskeströmmen över ytan vara så
stark. Ett lågt tangentialflöde
räcker, varför energin för pumpningen blir låg. I och med att
självsvängning utnyttjas blir
anläggningen energieffektiv. Enligt tillverkaren omvandlas 99 %
av energin till skjuvkrafter vid
membranytan (New Logic Research, Inc.).

Bild 2. Skiss av vibratormotor med membranstack på stav.
Bildkälla: www.vsep.com

VSEP-anläggningar finns i olika storlekar, alltifrån modeller med en
enda membranplatta till stora industrianläggningar. Tekniken har använts i
för filtrering i flera olika sammanhang, bland annat inom kemisk industri
och vid rening av olika vatten. Användning av VSEP för rening av kommunalt avloppsvatten finns det dock inte så många exempel på. I en undersökning av Pierklei och Lanting (2004) användes en VSEP-enhet för filtrering av vätskeströmmen från en anaerob reaktor för behandling av avloppsslam. Vätskan som nådde membranet hade en TS-halt som varierade mellan
0,5 och 2 %. Membranet i anläggningen hade porstorleken 0,05 µm och gav
ett permeat som var klart och fritt från suspenderat material.
5

Parametrar som påverkar systemets prestanda är valet av membran,
tryck, temperatur, vibrationsfrekvens och koncentration. Jämförelser mellan
olika forskares resultat för VSEP-anläggningar kan bara bli ungefärliga,
eftersom resonansfrekvensen varierar mellan olika anläggningar beroende
på massan hos membranstacken (Akoum et al., 2003).

Anaerob nedbrytning och metanbildning
För utvinning av biogas i anaeroba bioreaktorer behövs mikroorganismer, som för att få energi omvandlar sina substrat till metan och koldioxid, innehållet i biogas. Dessa mikroorganismer, metanogener, har vissa
substrat de kan utnyttja. Vanliga metanogener i produktion av metan från
avloppsvatten är de acetotrofa (acetatkonsumerande) släktena Methanosarcina
och Methanothrix (Ince, 1997). Vid behandling av avloppsvatten behövs även
andra mikroorganismer i processen, så att de inkommande kolkällorna kan
omvandlas till ämnen som metanogenerna behöver för metanbildningen.
De processer som föregår metanbildningen är hydrolys och fermentation.
Ett schema över den anaeroba nedbrytningsprocessen finns i bild 3.
Det finns olika temperaturområden för optimal tillväxthastighet hos
mikroorganismer. Psykrofila mikroorganismer har temperaturoptima upp
till 15 ºC, mesofila organismer 25–40 ºC, termofila organismer 45–80 ºC
och hypertermofiler över 80 ºC.
Hydrolys
Vid hydrolysen bryter hydrolytiska mikroorganismer ner komplexa
organiska polymerer (proteiner, kolhydrater och fetter) till monomerer
(aminosyror, sockerenheter och fettsyror). Detta gör mikroorganismerna
genom att tillverka extracellulära enzym (Hesselgren, 2004).

Bild 3. Anaerob nedbrytning. De olika stegen är hydrolys (H), fermentation (F), syntrofi (S) och metanogenes (M).
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Fermentation
De ämnen som bildats i hydrolysen kan tas om hand av fermentationsbakterier, till exempel Clostridium. Genom deras reaktioner bildas diverse
fettsyror (VFA, volatile fatty acids), alkoholer, koldioxid och vätgas. Vilka produkter som bildas beror på vilka bakterier som sköter reaktionerna och hur
deras levnadsmiljö ser ut med avseende på exempelvis temperatur och pH
(Bitton, 1999).
Metanbildning
I detta avsnitt har källan varit Madigan et al. (2000) om inget annat
anges.
Metanogener

Metanogenerna ingår i fylumet Euryarchaeota i domänen Archae, en av
de tre domäner som alla levande organismer är indelade i. Archaedomänen
innefattar organismer anpassade för vitt skilda habitat, alltifrån miljöer mättade med salt till miljöer med temperaturer över 100 ºC. Även inom gruppen
av metanogener finns en stor spridning av egenskaper. De skiljer sig till
exempel i form och uppbyggnad av cellmembran, och utnyttjar olika substrat. Alla metanogener är dock anaerober och de flesta är mesofila.
Metanogener är vitt spridda och finns i varierande miljöer, såsom träsk,
bottensediment och våmmen hos idisslare. De är obligat anaeroba, vilket
betyder att de kräver dessa syrefria miljöer. Det finns även anoxiska
mikromiljöer i jord där metanogenerna kan husera; i mitten av jordpartiklar
finns ofta den syrefria miljö som krävs.
Metanbildande reaktioner

Olika metanogener utnyttjar olika substrat. Det finns tre grupper av
substrat som metanogener kan bryta ner: koldioxidsubstrat, metylsubstrat
och acetat. Till koldioxidsubstraten räknas koldioxid, kolmonoxid och
format. I metylsubstratgruppen ingår bland annat metanol och metylaminer.
Två tredjedelar av det metan som bildas kommer dock från acetat
(Andréasson, 2003). Här följer några reaktionsexempel.
Metanol som substrat:
4 CH3OH → 3 CH4 + CO2 + 2 H2O
Koldioxid och vätgas som substrat:
CO2 + 4 H2 → CH4 + 2 H2O
Acetat som substrat:
CH3COO– + H2O → CH4 + HCO3–
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Mikrobiell ekologi
I detta avsnitt har källan varit Madigan et al. (2000).
Det är inte alltid som metanogenerna direkt kan metabolisera det
material som finns tillgängligt i den miljö de lever i. De har ju vissa specifika
substrat som de kan ta hand om. Som sagt leder de hydrolyserande och
fermenterande bakteriernas verksamhet till bildning av koldioxid, vätgas,
fettsyror och alkoholer. Koldioxid, vätgas och acetat kan metanogener tillgodogöra sig. Tack vare syntrofer kan även alkoholerna och andra syror än
acetat komma metanogenerna till godo genom ett samspel mellan organismerna.
Syntrofer är organismer som utför reaktioner som normalt skulle vara
energetiskt ofördelaktiga. Men då en annan organism, såsom en metanogen,
konsumerar en syntrofs produkt och därmed håller produktens koncentration låg blir syntrofens reaktioner energetiskt fördelaktiga. Intermediärer
som länkar samman syntrofers och metanogeners metabolism kan vara vätgas eller acetat, beroende på vilka arter det handlar om.
Homoacetogener är mikrober som tävlar med de vätgasanvändande
metanogenerna om att konsumera den tillgängliga vätgasen. Homoacetogenerna bildar acetat, vilket kan användas av de acetotrofa metanogenerna.
Beroende på om det är homoacetogener eller metanogener som konkurrerar
bäst om vätet förskjuts metanbildningen mellan att vara vätgasanvändande
och acetatanvändande.

Membranbioreaktorer
Detta avsnitt behandlar membranbioreaktorer, främst anaeroba, för
behandling av olika avloppsvatten. I en membranbioreaktor (MBR) kopplas
effekten av biologiska processer och membran samman. De biologiska processerna sker i en reaktor och vätska lämnar systemet som permeat genom
ett membran, som håller kvar det som katalyserar reaktionerna i reaktorn,
till exempel mikroorganismer.
En MBR kan antingen vara konstruerad så att membranet är nedsänkt i
själva bioreaktorn eller med membranet placerat vid sidan dit reaktorvätska
recirkuleras (bild 4). Då membranet är nedsänkt i reaktorn skapas
skjuvkrafter genom att gasbubblor tillåts svepa över membranytan. I aeroba
applikationer är gasen den luft som bubblas in i reaktorn för att ger syre till
mikroorganismerna, medan man i anaeroba membranbioreaktorer kan
använda recirkulerad biogas (Arnot). Är membranet placerat vid sidan om
används vanligtvis tangentialflöde för att skapa skjuvkrafterna.
Avloppsvattenrening
Genom att membranet i en MBR håller kvar all biomassa möjliggörs att
slamåldern (SRT) i en vattenreningsprocess kan hållas hög. Detta bidrar till
stabilitet i processen. Samtidigt kan den hydrauliska uppehållstiden (HRT)
hållas nere, eftersom SRT blir oberoende av HRT och en högre slamhalt
(och därmed en större mängd mikroorganismer) ger effektivare behandling.
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Bild 4. En MBR med membranet placerat vid sidan (till vänster) respektive en MBR
med nedsänkt membran. Illustrationen är gjord efter Judd (2004).
Användning av membranbioreaktorer kan ge system för biologisk
avloppsvattenrening som är kompaktare än konventionella anläggningar.
Det beror främst på att en kortare HRT innebär att reaktorstorleken kan
vara mindre. Dessutom kan membranet i membranbioreaktorn ersätta en
eftersedimentering för kvarhållandet av slam, till exempel om en aktivslamprocess körs i reaktorn.
En nackdel med membranbioreaktorer skulle kunna vara att mikroorganismerna tar skada av den behandling som tillkommer i och med att
systemet involverar ett membran, särskilt i system där membranenheten är
vid sidan om bioreaktorn. Choo och Lee (1996) menar att recirkulationspumpen i sådana system orsakar så stora skjuvkrafter att de har sönder
cellmembran och förstör det syntrofa samspelet mellan cellerna i lösningen.
Pierklei och Lanting (2004), som studerat en MBR med ett VSEP-membran,
menar däremot att denna koppling till ett membran inte har en negativ
inverkan på biomassans verksamhet.
En nackdel i aeroba membranbioreaktorer med membranet vid sidan
om är att slammet är mindre avvattningsbart än slam från den konventionella aktivslamprocessen, vilket kan bero på att halten av extracellulära
polymera substanser (EPS) är högre sedan skjuvkrafter slitit loss dem från
bakterieflockar (Judd, 2004). Anledningen till att EPS kan ha denna
inverkan på slammet är att dessa ämnen är vattenhållande.
Vid anaerob behandling kan membranbioreaktorer vara särskilt lämpliga. Eftersom de anaeroba mikroorganismerna växer mycket långsamt, är
det bra att de hålls kvar i reaktorn av membranet. I en vanlig anaerob
reaktor skulle annars en relativt lång HRT krävts för att undvika washout
(Wen et al., 1999).
Det finns flera fall där anaeroba membranbioreaktorer använts med
lyckat resultat för behandling i labbskala av avloppsvatten från grönsaksprocessindustri och slakteri (Fuchs et al., 2003), alkoholdestillering (Choo
och Lee, 1996), samt hushåll (Wen et al., 1999). Reningsgraderna med
avseende på COD har i alla de nämnda fallen varit 97 %. Vid behandlingen
av hushållsavloppsvatten skedde 84 % av reningen i bioreaktorn och resten
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av reningseffekten över membranet. Att tänka på är att de totala CODhalterna i inkommande vatten i dessa fall vanligtvis har varit högre än vad
som behandlats i försöket som tas upp i denna rapport.
Igensättning
Membran i membranbioreaktorer ska filtrera en vätska med relativt höga
halter av biomassa, som kan sätta igen membranen. Dessutom finns oorganiska ämnen som kan ge igensättning. Vanligast bland dessa är struvit, som
gynnas särskilt av fosfatutsläppande anaerob metabolism (Choo och Lee,
1996).
Mikroorganismer kan etablera sig och bilda biofilmer på membranen.
Nästan hälften av all igensättning i membranbioreaktorer utgörs av biofilmer, som orsakar lägre genomsläpplighet samtidigt som membranet får
skydd (Judd, 2004). Dessutom har biofilmen på membranet i en studie av en
anaerob membranbioreaktor tillskrivits en nyckelroll i COD-reduktionen,
eftersom bakterierna på grund av skjuvkrafterna i recirkulationspumpen
funnit det fördelaktigast att etablera sig på membranet (Choo och Lee,
1996).
Tidigare nämndes att det kritiska flödet är gränsen för att genomsläppligheten hos membranet kan upprätthållas (se sida 5). Jefferson et al. (2004)
skriver att biomassa och andra heterogena avlagringar är orsaken till igensättning vid högt flöde genom membranbioreaktorns membran, medan det
endast är ackumulering av lösta organiska komponenter som bidrar till
igensättning vid tillräckligt låga flöden. De visade i sin undersökning att den
sistnämnda igensättningen förekommer vid så kallade subkritiska flöden,
vilket innebär att konceptet med kritiskt flöde inte är tillämpbart. Av artikeln framgår dock inte vilken betydelse lösta oorganiska ämnen har för
igensättningen. En annan tanke som förs fram är att benägenheten för igensättning inte indikeras i första hand av halten suspenderat material utan
snarare av faktorer som hydraulisk uppehållstid och slamålder. Dessa båda
faktorer undersöktes i par, varför deras enskilda verkan inte framgår. En
anledning till resultaten kan dock vara att kolhydratfraktionen av EPS
minskar som funktion av ökande slamålder.
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3. Metoder
Introduktion
Försöken har varit förlagda till Sjöstadsverket
på Henriksdalsberget. Hit kommer en del av
avloppsvattnet från Hammarby Sjöstad och det är
detta som behandlats i den undersökta processen.
Vattnet kommer från hushåll och har varken
blandats med dagvatten eller vatten från industrier. Detta ger en annan sammansättning och en
högre koncentration av näringsämnen. I tabell 1
anges halter av en del ämnen i inkommande
vatten till Henriksdals reningsverk respektive till
Sjöstadsverket.

Henriksdal Sjöstadsverket
BOD7

240

316

SS

330

250

Totalkväve

42

64

Totalfosfor

8

12

Tabell 1. Koncentrationer i mg/l i
inkommande vatten under 2004 till
Henriksdals reningsverk respektive
Sjöstadsverket.
Källor: Stockholm Vatten AB,
2005; Harding, 2005.

Anläggningsbeskrivning
De olika reningsstegen i processlinjen har olika uppgifter att fylla.
Förbehandlingen ska avskilja större föroreningar för att skydda senare steg i
processen. Membranbioreaktorn ska reducera mängden organiska föreningar, producera gas och lämna ifrån sig ett partikelfritt vatten. Ur detta
vatten ska en anläggning för omvänd osmos avskilja närsalter, som ska
kunna tas omhand som en näringslösning för spridning på åkermark. Steget
med omvänd osmos omfattas inte av denna rapport. I bilaga 6 finns ett
schema över anläggningen. Där utelämnas förbehandlingen. I bild 5 finns
en mer översiktlig anläggningsbild.

Bild 5. Schematisk anläggningsöversikt.
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Förbehandling
I Henriksdals reningsverk finns en del av förbehandlingen till anläggningen. Här når vattnet först en så kallad
stepscreen för avskiljning av de grövsta föroreningarna.
Spaltvidden är 3 mm. Därpå passeras ett sandfång. Vattnet leds sedan upp till Sjöstadsverket där en del fyller den
utjämningstank som vattnet för detta arbete hämtades
från (tanken är utgångspunkten för schemat i bilaga 6).
Från utjämningstanken passerar vattnet en sil med
hålstorleken 3 mm (utelämnad i bilaga 6), som ger ytterligare avskiljning av större partiklar. Detta minskar risken
för igensättningar i efterföljande slang och ger skydd för
slangpumpen (P-10), som pumpar upp vattnet till försedimenteringen (utelämnad i bilaga 6).

Bild 6. Schematisk bild av
försedimenteringen.

Försedimenteringen sker utomhus i en isolerad behållare, som har formen av en cylinder med konisk undersida, se bild 6.
Inflödet sker från sidan en bit under vattenytan och utflödet över kanten på
en tratt och ner genom ett rör i mitten av försedimenteringsbehållaren.
Längst ner i den koniska delen lämnar utloppsröret behållaren och vid sidan
av röret finns en ventil för uttag av överskottsslam. Försedimenteringen
rymmer ungefär 220 liter.
Bioreaktor
Membranbioreaktorn består
av två delenheter: en bioreaktor
och en membranenhet. Reaktorn
med odlingen av anaeroba mikroorganismer är totalomblandad
och rymmer 1,4 m3. Den är cylinderformad och har en plan
sluttande botten. Dess diameter
är ungefär 0,8 meter och höjden
2 meter. Reaktorn är isolerad och
har en värmeslinga för att kunna
ha önskad temperatur hos vätskan.
Reaktorn är placerad utomhus
med tanke på den risk som gasproduktion vid anaerob nedbrytning innebär. Den står i direkt
anslutning till försedimenteringsbehållaren, vars utloppsrör mynnar i mitten av reaktorns nedre
del (syns i bild 7). Utgående vätska lämnar reaktorn genom en
anslutning på sidan. Bredvid denna anslutning finns en ventil för
provtagning av reaktorvätska.

Bild 7. Bioreaktorn med försedimenteringen till höger.
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Nivån i reaktorn mäts med tryckgivare och den hålls relativt konstant
genom att detta värde används vid styrningen av aktiviteten hos pump P-10,
och därmed inkommande vattenflöde i försedimentering och reaktor.
Bioreaktorn har vid upprepade tillfällen ympats med rötslam för att få
en kultur av nedbrytande anaeroba mikroorganismer. Aktiviteten har varit
dålig hos de metanbildande organismerna, se avsnittet om aktivitetsmätning
på sida 25. Ympningen utfördes i början av juni, i slutet av augusti och i
början av september med slam från Sjöstadsverkets termofila rötning, samt
under andra halvan av december från termofila rötkammare på Henriksdals
reningsverk.
Genom en anslutning på ovansidan lämnar producerad biogas reaktorn
och leds till en så kallad stadsgasmätare som har ett räkneverk för gasvolymen som passerar. Före gasmätaren finns en ventil för gasprovtagning.
Membranenhet
Membranenheten är den andra delen av membranbioreaktorn och syns i
bild 9. Den är en VSEP-enhet av typen Series L/P i P-mod, från New Logic
Research, Inc. i USA, och fungerar så som beskrivits i avsnittet om VSEP
på sida 5. Membranstacken har 19 membranplattor (se bild 8), som vart och
ett har ett membran av teflon på vardera sidan med porstorleken 0,05 µm.
Total membranarea i stacken är 1,59 m2.
Fokus i schemat i bilaga 6 ligger på membranenheten, och det kan vara
till hjälp när man läser den här texten. På reaktorvätskans väg till membranet nås först pump P-12 som pumpar vätskan över två filter, dels skrapfiltret F-13 med 0,5 mm stora hål, dels
det därpå följande korgfiltret F-01 med
hålstorleken 0,6 mm. F-13 är till för att
hålla för stora partiklar borta från membranenheten och skrapas automatiskt

Bild 8. Membranstacken med
en membranskiva som sätts på
plats.

Bild 9. Membranenheten.
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då tryckskillnaden över filtret överstiger ett visst värde. Skrapet från filtret
förs tillbaka till reaktorn. F-01 fungerar som ytterligare skydd för anläggningen, utifall F-13 skulle fallera.
Matarpumpen, P-01, är den pump som trycksätter vätskan i membranstacken. Det är en excenterskruvpump som är frekvensstyrd. Pumpen har
två arbetsfaser: en koncentreringsfas och en förträngningsfas. Under koncentreringsfasen pumpar P-01 då ventilen vid koncentratets utlopp efter
stacken är stängd, varför det enda som lämnar stacken är permeat. Pumpen
styrs då med hjälp av frekvensstyrningen så att en av följande parametrar
hålls konstant: trycket på matningssidan av membranen, permeatflödet eller
pumpens frekvens. Under förträngningsfasen är ovan nämnda ventil öppen
och koncentratet på retentatsidan kan passera och återföras till reaktorn. Då
styrs pump P-01 till en förinställd frekvens. Vätskan matas in i stacken
genom två anslutningar på stackens ovansida. Koncentratet går ut genom
två anslutningar på undersidan. Vattnet som passerar membranet, permeatet, går ut genom översidans mitt och leds bort för behandling med
omvänd osmos, men möjlighet finns att via en ventil leda av en del för
provtagning.

Uppstartsperiod
Under uppstartsperioden löstes praktiska problem, försöken förbereddes och försöksmoment övades in. Det var även under denna period som
processen sattes i kontinuerlig drift och biomassan tilläts etablera sig, även
om tilläggsympning behövdes. Processens tillstånd övervakades via analyser
av reaktorinnehåll och inkommande respektive utgående vatten. En beskrivning av händelserna under uppstartsperioden följer här. En mer utförlig
beskrivning finns i bilaga 1.
Anläggningen började installeras på Sjöstadsverket i mars 2004 efter
testkörning på AnoxKaldnes AB i Lund. Under större delen av uppstartsperioden användes en begagnad membranstack med membran som hade en
porstorlek på 0,2 µm.
I början av juni ympades reaktorn med termofilt rötat slam från Sjöstadsverket. Sedan gjordes en del testkörning och förbättring av anläggningen under sommaren, då vissa analyser genomfördes för övervakning av
processen. I mitten av juli byttes vibratordelen i VSEP-enheten, men
membranstacken flyttades över till den nya vibratorn.
Ytterligare ympning genomfördes både i slutet av augusti och i början av
september, eftersom den metanbildande aktiviteten visat sig vara mycket
dålig (se sida 25). Under hösten påbörjades ett utökat provtagnings- och
analysprogram samtidigt som anläggningen sattes i kontinuerlig drift. Alla
analyser under uppstartsperioden genomfördes på Sjöstadsverket.
Under hösten förekom några driftstopp. En del av dessa har ouppklarad
orsak, medan andra berodde på brist på avloppsvatten. Två gånger förekom
problem med pump P-01. I början av september byttes pumpen mot en ny
och i slutet av november byttes dess stator och rotor.
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I mitten av december genomfördes bytet av membranstack, och vid det
här laget hade anläggningen fått den sammansättning som beskrivits i
anläggningsavsnittet ovan. Därefter ympades reaktorn med slam, denna
gång från Henriksdals reningsverks termofila rötkammare.

Försöksperiod och ytterligare försök
Ordinarie försöksomgång
Den ordinarie försöksomgången var tänkt att sträcka sig över 42 dagar,
från 17/1 till 27/2 2005. På grund av ett haveri som utbröt dag 40 avslutas
försöksperioden denna dag. Membranutvärderingen sträcker sig till och
med dag 39.
Ett haveri hade redan tidigare inträffat. Den gången avbröts inte
försöksperioden helt, utan det blev ett stillestånd med uppehåll för de flesta
analyser. Haveriet skedde precis innan övergången till dag 10 och anläggningen kom åter igång dag 22.
Produktionen av biogas var under försöksperioden lägre än vad som
förväntats med tanke på den COD-reduktion som skett. Låg aktivitet hos
mikroorganismerna kan ha varit anledningen till detta (se sida 25), men
dosering av natriumacetat genomfördes också som kontroll.
Dosering av natriumacetat
Under åtta dygn i slutet av försöksperioden (mellan dag 32 klockan 13
och dag 40 klockan 12:30) doserades natriumacetat in i reaktorn. Gasproduktionen hade varit lägre än förväntat, och för att ta reda på varför genomfördes denna acetatdosering. Acetat är de acetotrofa metanogenernas substrat vid bildning av metan (se metanbildningsavsnitt på sida 7). Tillsatsen
av acetat och iakttagande av den gasproduktion som följde skulle kunna ses
som en mätning av metanogenernas aktivitet på plats i reaktorn (se även
beskrivning av aktivitetsmätning på sida 20).
Enligt uppgift motsvarar ett gram natriumacetat med kristallvatten
0,47 g COD (Gannholm, 2005). En lösning med acetat i vatten motsvarande 9,7 g COD per liter tillreddes i en tank i omgångar under doseringen.
Lösningen matades in i reaktorn via tratten i försedimenteringen med hjälp
av en doserpump. Doseringen var cirka 25 ml/min. Tre stopp i doseringen
förekom, en gång på grund av låg nivå i tanken med acetatlösningen och två
gånger orsakat av att acetatlösningen frös i ledningen till reaktorn. Totalt
under doseringen fördes 275 liter lösning in i reaktorn. Detta motsvarar
2,67 kg COD.
Drift utan biomassa
Vid haveriet i slutet av den egentliga försöksperioden lämnade nästintill
all biomassa reaktorn, med en kvarvarande TS-halt på 0,13 %. Detta gjorde
det möjligt att undersöka COD-reduktionen i anläggningen i frånvaro av
nedbrytande mikroorganismer, innan ny ympning skedde. COD-reduktionen som förekom skulle under denna period kunna tillskrivas membran15

enheten. Endast enstaka provtagningar gjordes i detta tillstånd och endast
analys av COD i permeatet gjordes. Även under tiden utan biomassa kördes
anläggningen med ett permeatflöde på 1000 ml/min under koncentreringsfasen.

Försöksspecifika parametrar
Anläggningen har under försöken körts med vissa inställningar och
under vissa förutsättningar.
I reaktorn har halten torrsubstans (TS) varit 1,1–1,2 % med omkring
67 % organiskt material (VS). Detta har setts som ett mått på hur stor
bakteriekulturen varit i reaktorn. Reaktorinnehållet har haft en volym på
omkring en kubikmeter. Nivåregleringen med hjälp av slangpump P-10
styrdes genom att pumpen startat när nivån i reaktorn sjunkit till 69 % och
stannat vid fyllnaden 71 %. Fyllnaden 70 % motsvarar volymen en kubikmeter. Om man bortser från stilleståndet orsakat av det första haveriet var
den hydrauliska uppehållstiden ungefär 18 timmar. Temperaturen i reaktorn
har med hjälp av värmeslingan hållits kring 25 °C. Denna temperatur valdes
för att likna temperaturen i en ouppvärmd reaktor under sommaren. Målet
är att anläggningen ska drivas utan uppvärmning och då var det naturligast
att den började undersökas vid den högre sommartemperaturen. Under
stilleståndet var dock temperaturen snarare 26 °C.
Skrapfiltrets automatik har varit inställd så att det skrapats då tryckdifferensen över filtret överstigit 0,15 bar. Skrapningen har pågått under 20
sekunder och under de sista tio av dessa sekunder har ventilen för återföring
av material till reaktorn varit öppen.
Vibratorfrekvensen, det vill säga frekvensen för staven med membranstacken, har under försöksperioden varit satt till 50,8 Hz.
Permeatflödet har reglerats mot 1000 ml/min under koncentreringsfaserna, efter beräkning av det optimala flödet (se avsnittet om membrankapacitet på sida 33). Regleringen har gjorts genom anpassning av styrfrekvensen till matarpump P-01. Under förträngningsfasen, då koncentratet
förs tillbaka till reaktorn, har matarpumpens styrfrekvens varit 60,6 Hz.
Trycket som matarpumpen ger i membranstacken får inte bli för lågt,
eftersom membranen vid för låga tryck inte längre skulle tryckas mot
underlaget och därför vibrera sönder. En ventil finns för att ge ett mottryck
under förträngningsfasen för att upprätthålla ett tryck vid membranen.
Denna är inställd så att trycket under förträngningsfasen inte understiger
1,5 bar.
Koncentreringsfasen har varit inställd att pågå i 90 sekunder och förträngningsfasen i 15 sekunder. Det är den ventil som öppnas för återföring
av koncentrat till reaktorn och matarpumpens styrning som regleras av
dessa tidsintervall.
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Registrerade parametrar
Diverse parametrar har registrerats under försöksperioden. De flesta har
registrerats med hjälp av olika givare installerade i systemet, men vissa har
lästs av manuellt.
De parametrar vars värden automatiskt sparats i en databas har lagrats
som medelvärden över sex minuter. Sådant som lagrats har bland annat
varit nivån i reaktorn, permeatflödet, matartrycket, frekvenser och belastning för pumpar och vibrator, driftstimmar och -minuter, temperaturen på
vätskan som kommer till membranet, samt olika ventilers lägen.
Manuell avläsning har skett när det gäller temperaturen i reaktorn och
volymen respektive metanhalten hos den producerade gasen.

Analyser
Provtagningspunkter
Provtagningspunkterna för vatten har varit inkommande vatten,
försedimenterat vatten och utgående permeat från VSEP:en. Prov har även
tagits av reaktorslam och gas. De huvudsakliga provtagningspunkterna finns
markerade i bild 10. Analyserna som nedan anges för de olika provtagningspunkterna är de vars resultat presenteras i rapporten.

Bild 10. Anläggningsöversikt med provtagningspunkterna markerade.
Inkommande vatten

Inkommande vatten kallas det vatten som passerat stepscreen och sandfång, och nått Sjöstadsverket. I försökshallen finns en särskild diskbänk
med en ho där det inkommande vattnet passerar. Här togs vatten ut av en
automatisk vakuumprovtagare var sjätte minut. Prov togs från provtagaren
som dygnsprov klockan 8 på morgonen. Helgprovet samlades från fredag
klockan 8 till måndag klockan 8. Varje vecka gav detta fem prov, som
sparades vart och ett för sig konserverade med 1 ml 4 M svavelsyra per
100 ml. Dessa blandades sedan ihop till ett veckoprov.
Analyser: COD, fosfatfosfor, totalfosfor och Kjeldahlkväve.
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Försedimenterat vatten

Det vatten som lämnar försedimenteringen gör det direkt ner i en tratt
som leder till reaktorn. Denna konstruktion innebar svårigheter vid provtagningen, varför endast stickprov togs ut. Vatten dämdes upp i tratten under
ungefär en halv minut och ett prov togs ut.
Analyser: pH, COD, TOC och DOC.
Reaktorslam

På reaktorn finns en provtagningsventil. Vid uttag av reaktorvätska
genom ventilen har det första som kommit ut kasserats, eftersom det har
befunnit sig i ledningen och inte kommer direkt från reaktorn. Det som
kommit därefter har setts som representativt för reaktorinnehållet och
analyserats.
Analyser: pH, COD, DOC, TS, VS och aktivitetstest.
Permeat – utgående vatten

Provtagning av permeatet har skett med hjälp av automatik. En ventil har med jämna mellanrum öppnats för att
släppa ner prov i en dunk placerad i en kylväska (bild 11).
Prov har sedan tagits från dunken varje morgon klockan 8
tisdag till och med fredag, och sedan har helgprovet tagits ut
på måndag morgon klockan 8. Precis som för inkommande
vatten gav detta under varje vecka fem prov, som syrakonserverades och sedan blandades ihop till ett veckoprov.
Två gånger i veckan har extra prov tagits ut för analyser av
permeat från enskilda dygn.
Temperaturen i kylväskan har under vardagsdygnen hållit
sig under åtta grader, och under helgen har temperaturen
stigit till tolv, tretton grader. I och med att permeatet är i
stort sett bakteriefritt, eftersom membranet inte släpper
igenom bakterier, har den högre helgtemperaturen inte setts
som ett problem.
Analyser: pH, COD, TOC, DOC, VFA, fosfatfosfor,
totalfosfor och Kjeldahlkväve.

Bild 11. Kylväska för permeatprovtagning.

Gas

En provtagningsventil finns placerad innan gasmätaren. Genom denna
har gas tagits ut för analys.
Analysmetoder
Analyserna utfördes dels lokalt på Sjöstadsverket, dels på Stockholm
Vattens laboratorium vid huvudkontoret på Torsgatan i Stockholm.
I de fall som Dr. Langes kyvettest har använts gjordes den spektrofotometriska mätningen med en Xion 500 från Dr. Lange. Analyser som avser
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kyvettest för nitratkväve, ammoniumkväve och fosfatkväve har använts för
vattnet efter filtrering med ett 1,6 µm MGA-filter.
pH

pH mättes i samband med provtagningen på Sjöstadsverket med pHmätaren pH 330i från WTW som kalibrerats inför varje mättillfälle.
TS/VS

Torrsubstansen, TS, är ett mått på hur mycket biomassa, salter och fast
material som finns i till exempel ett slam. Provet värms till 105 ºC över natt
eller längre, så att vattnet avgår. Om md är massan på degeln som provet
finns i, mv är degelns vikt vid med det våta materialet och mt är degelns vikt
efter att vattnet avdunstat, så räknas TS ut enligt följande.
TS =

mt − m d
⋅ 100% [%]
mv − m d

Volatile solids, VS, är ett mått på hur stor del av torrsubstansen som är
organiska ämnen. Provet värms efter TS-analys till 550 ºC i en till två
timmar. Vid denna behandling bränns det organiska materialet bort. Om mgr
är degelns massa med glödresten efter behandlingen, så räknas VS ut enligt
följande.
VS = (1 −

m gr − md
mt − m d

) ⋅ 100% [%]

Båda dessa analyser har utförts vid både Sjöstadsverket och på Torsgatan. Skillnaden är att man på Torsgatan räknat ut glödresten, GR, men
detta är lätt översatt till VS (VS = 100 % - GR). På Torsgatan har svensk
standard använts, SS 028113-1 för TS och SS 028113-2 för GR.
COD

Chemical oxygen demand, COD, har analyserats i olika former. I det försedimenterade vattnet analyserades total COD och COD efter filtrering genom
0,45 µm membranfilter. I reaktorvätskan mättes förutom total COD även
COD efter filtrering genom 1,6 µm MGA-filter. I övriga vatten mättes
endast total COD. I permeatet skulle en filtrering ha varit onödig eftersom
det redan filtrerats i anläggningen.
På Sjöstadsverket användes Dr. Langes kyvettest LCK 314 för permeatet och LCK 514 för det försedimenterade vattnet, och på Torsgatan
genomfördes analyserna enligt SS 028142-2.
TOC

TOC står för totalt organiskt kol (total organic carbon). Detta mättes på
Torsgatan enligt SS-EN 1484-1.
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DOC

DOC står för löst organiskt kol (dissolved organic carbon). Detta mättes på
Torsgatan enligt SS-EN 1484-2. Filtren som användes vid filtreringen byttes
mitt i försöksperioden från 0,45 µm membranfilter till 1,6 µm MGA-filter.
Detta tycks inte ha givit någon förändring i DOC-nivåer, förutom vid analys
av reaktorvätska.
VFA

VFA är förkortningen för volatile fatty acids, det vill säga flyktiga fettsyror.
Dessa är vanliga produkter vid fermentationen. Som tidigare nämnts
används bland annat sådana enkla fettsyror av metanogenerna vid metanbildningen. Vid en ökning av den organiska belastningen av bioreaktorn
ökar VFA-koncentrationen, eftersom metanogenerna inte hinner konsumera bildad VFA. Genom att övervaka fettsyrenivån kan man se så att
förändringar i belastning inte sker för hastigt, vilket annars skulle kunna leda
till att mikroorganismerna förgiftar sig med syrorna.
VFA-halterna övervakades på Sjöstadsverket med hjälp av Dr. Langes
kyvettest LCK 365, som användes på veckfiltrerat prov. Måttet som
används för VFA är vad det motsvarar i ättiksyra, som är den enklaste VFAformen.
Kjeldahlkväve

Kjeldahlkvävet mättes på Torsgatan enligt AN 300/ASN 3503.
Fosfatfosfor

Fosfatfosfor mättes på Sjöstadsverket med Dr. Langes kyvettest LCK
350 och på Torsgatan enligt SS 028126-2.
Totalfosfor

Totalfosfor mättes på Sjöstadsverket med Dr. Langes kyvettest LCK
350 och på Torsgatan enligt ASN 5240.
Gasanalys

Regelbundna mätningar, för att få en uppskattning av metanhalten,
gjordes med hjälp av en Ex-meter II P från MSA Auer.
En noggrannare gasanalys genomfördes på AnoxKaldnes AB. Provet
samlades i en glasbehållare som först tömts på luft genom att fylla den med
vatten. Gasen från provtagningsventilen fick sedan fylla behållaren genom
att trycka undan vattnet. Analysen skedde med två olika kolonner i GCTCD. I första kolonnen erhölls halter för metan, svavelväte och koldioxid,
och i andra kolonnen halterna för kväve och syre.
Aktivitetsmätning

Aktiviteten hos reaktorvätskan analyserades med prov från den första
försöksveckan. Analysen genomfördes av Lars-Erik Olsson på AnoxKaldnes AB i Lund.
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Vid analysen tillreds först två lösningar. Den ena består av 20 g reaktorvätska som späds med 480 ml destillerat vatten. Den andra lösningen tillreds som den första lösningen, men med en tillsats av 1,2 g natriumacetat.
När försöket påbörjas justeras pH till 8. Vardera lösningen sätts som
trippelprov med 100 ml i gastäta flaskor med volymen 155 ml. Temperaturen under försöket hålls sedan vid 23 °C. Under analysperioden tas gasprov ut ur flaskorna för analys med GC-TCD. Ackumulerad volym producerad metan kan sedan beräknas för flaskorna. Ur skillnaden mellan flaskor
med respektive utan tillsatt natriumacetat fås metanproduktionen från
acetatet.
Metan löst i vattnet

Eftersom metan löser sig i vatten inkluderar analysen av COD i
permeatet även COD orsakad av metan. För att uppskatta den andelen
gjordes vid tre tillfällen ett försök där metan lämnade permeatet under
omrörning.
Permeatet hanterades som vid den vanliga provtagningen, med skillnaden att en del av permeatet hälldes upp i en e-kolv med magnetomrörning. Efter 5,5 timmars omrörning genomfördes COD-analys med
Dr. Langes kyvettest LCK 314 på samma sätt som för det obehandlade
permeatet. Genom att jämföra värden för vanligt permeat med omrört
permeat kan den andel av COD som beror på metan beräknas.
Sulfat

Sulfatkoncentrationen mättes två gånger i det försedimenterade vattnet
efter försöksperioden. Sulfatreducerande bakterier använder organiskt material vid sin reduktion av sulfat (Madigan et al., 2000) och orsakar därmed en
COD-reduktion utan att metan bildas.
Sulfatkoncentrationen mättes på Sjöstadsverket med Dr. Langes
kyvettest LCK 153.

Membrantest
Testet som genomförs ger kunskap om hur flödet beror av trycket. För
att förutsättningarna ska vara samma vid den efterföljande driften som vid
testet föregås testet respektive driften av att membranen tvättas (se nedan)
för att ta bort den reversibla igensättningen. Skulle inte tvätt genomföras
både innan test och drift skulle förhållandena inte vara desamma, varför
testresultaten inte skulle vara giltiga och kunna ligga till grund åt driften.
I samband med testet tas prov från reaktorn för att bestämma TShalten, eftersom denna är en faktor som påverkar testresultatet.
Optimalt flöde

Vid detta test erhålls ett maximalt flöde. Om vätskans sammansättning
inte ändras och om membranen inte åldras så är det optimala flödet detsamma som det maximala flödet, men så är inte fallet. Enligt uppgift är
21

optimalt flöde 25 % lägre än maximalt flöde, vilket ger en marginal för att
minska tvättbehov och få lång livslängd hos membranen (Hansson, 2005).
För att finna det maximala flödet körs anläggningen vid stegvis ökande
koncentreringstryck. Trycken som används vid testet är 2, 4, 6, 8, 10 respektive 12 bar. 2 bar är det lägsta drivtrycket som rekommenderas och 12 bar är
pumpens maximala tryck. Försöket föregås av tvätt och fem minuters drift
med reaktorvätska och med 2 bars koncentreringstryck. Under försöket
ökas trycket var 18:e cykel, och flödet avläses i slutet på koncentreringsfasen
under cykel 1 och cykel 18 för vardera tryck. Ett diagram erhålls, utifrån
vilket man kan avgöra det maximala flödet.

Tvätt
Enligt Hansson (2005) är inte skjuveffekten vid membranytan helt
effektiv för alla vätskor, och kolloidala partiklar kan fastna i membranets
porer. Detta gör att det optimala flödet minskar. Tvätt bör ske när det
minskat 20–30 % (eller trycket ökat i motsvarande grad om flödet hålls
konstant). Vid tvättning används Ariel Color, ett bra universaltvättmedel
som fungerar som komplexbildare av organiskt material, och natriumhydroxid. Tvätt påverkar inte teflonmembranets yta nämnvärt.
Först ställs anläggningen i tvättläge. Detta innebär att den körs i kontinuerlig drift, och inte med koncentrerings- och förträngningsfaser. I tvättläge hämtas vatten till membranet från vattentankarna istället för från reaktorn. En trevägsventil (ROV-01) ställs så att vattnet kommer från tvättank
T-13. Retentatet förs ut genom en annan anslutning (vid ROV-05) än den
som för retentat till reaktorn. Möjlighet finns att återföra permeat och
retentat till tvättanken. Senare vill man recirkulera tvättvätskan, varvid
denna möjlighet används.
Om anläggningen innan tvätten körts med reaktorvätska sköljs den
igenom med varmvatten från tvättanken. Under denna sköljning leds
retentatet från ROV-05 till avlopp. För att undvika förlust av biomassa
samlas de första litrarna upp och återförs till reaktorn. Sköljningen pågår till
dess att retentatet är nästintill ofärgat, cirka fem minuter. Trycket hålls
under sköljningen vid 2,5 bar med hjälp av en handventil (HV-04) på
retentatsidan.
Då tvätten ska utföras leds retentatet från ROV-05 till tvättanken, och
även permeatet förs dit (efter omställning av SP-02) så att systemet kommer
att recirkulera all tvättvätska. I tvättanken löses en halv liter flytande Ariel
Color med varmvatten till 25 liter, vilket innebär en 2-procentig lösning.
Med hjälp av natriumhydroxid justeras pH till mellan 11,5 och 12. Anläggningen körs med tvättlösningen under tio minuter vid 2,5 bar. Därefter
ersätts tvättvätskan i tanken med vatten för att skölja tvättlösningen ur
anläggningen på motsvarande sätt som eventuell reaktorvätska sköljts ur
innan tvätten.
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4. Resultat och diskussion
I det här kapitlet redovisas och diskuteras främst resultat från försöksperioden. I bilaga 2 finns diagram över några parametrar från uppstartsperioden.

Övervakningsparametrar
En del av de parametrar som uppmättes under försöksperioden bidrog
med information om förutsättningarna för en fungerande bioprocess, och
därmed fungerande rening och gasproduktion. Dessa parametrar är TS och
VS i reaktor, pH, VFA, samt aktivitetsmätning.
TS/VS

Värdena för VS-halten
låg under försöksperioden
mellan 66,9 och 67,6 %.
Diagram över VS finns i
bilaga 3.

1,6
1,4
Haveri

1,2

Återstart

1
TS (%)

TS- och VS-halterna i
reaktorn kan ses som ett
mått på hur mycket biomassa den innehåller. Utvecklingen för halten torrsubstans (TS) i reaktorn
visas i diagram 1. Nivån i
reaktorn var hela tiden
densamma. Halten låg omkring 1,1 % fram till dess
att doseringen av natriumacetat påbörjades. Provtagningen därpå utfördes
knappt fyra dygn efter
doseringens start. Analysen av detta visar att TShalten ökat till cirka 1,2 %,
vilket förmodligen beror
på uppbyggnad av biomassa till följd av den näring som acetatet gav.

Labb:
Sjöstadsverket

Doseringsstart

0,8

Labb: Torsgatan
0,6
0,4
0,2
0
0

10

20

30
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Dag

Diagram 1. TS-halten mätt dels på Sjöstadsverket, dels på Torsgatan.

pH
I diagram 2 kan man se pH-värdena i det försedimenterade vattnet som
når reaktorn, i reaktorvätskan, samt i permeatet. Reaktorns pH var vid mättillfällena kring 7. Metanogener arbetar huvudsakligen vid pH 6,7 till 7,4 och
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Försedimenterat vatten

Reaktor
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Diagram 2. pH i de olika mätpunkterna. Pilarna
anger mellan vilka tidpunkter som anläggningen
stod stilla.
bäst vid pH 7,0 till 7,2 (Bitton, 1999). Vid alla mättillfällen under försöksperioden var pH inom det förstnämnda intervallet, vid ett tillfälle inom det
sistnämnda. Till skillnad från uppstartsperioden (bilaga 2) var pH högre i
permeatet än i reaktorvätskan. En annan förändring är att pH i alla tre mätpunkter har en ökande trend om man ser till uppstartsperioden. Detta skulle
kunna bero på att inkommande vatten förändras.
VFA
VFA mättes i dygnsprover av permeatet. Eftersom VFA obehindrat
passerar membranet visar resultaten förhållandet i reaktorn. Kyvettestet
hade 50 mg/l som nedre gräns för mätområdet. Detta underskreds och
värdena som erhölls har inte använts på annat sätt än för att jämföras med
varandra för att se förändringar.
Koncentrationen av VFA vid nedbrytning i en anaerob reaktor har
rapporterats ligga i området 500–3000 mg/l för termofil nedbrytning och i
området 50–500 mg/l för mesofil nedbrytning (Zitomer et al., 2004). Att
koncentrationen varit lägre i det studerade systemet skulle kunna bero på
något eller några av följande:
•

Låg belastning med relativt lågt COD i inkommande vatten.

•

Lägre temperatur än vid vanlig mesofil nedbrytning.

•

Metanogensteget i nedbrytningen är inte det begränsande.
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Med ett lägre flöde av organiskt material som går genom reaktionsvägarna blir även koncentrationerna av intermediärer lägre. Därför leder en
låg belastning, såsom den i det studerade systemet, till att fettsyrekoncentrationen blir lägre.
Att temperaturen kan ha en inverkan ses ovan, med lägre VFA-koncentration för mesofil behandling än vid termofil behandling. Under försöksperioden är temperaturen lägre än vad som används vid normal mesofil
behandling, varför koncentrationen även den skulle kunna vara lägre.
Om metanogenernas nedbrytning inte är det begränsande steget i bildningen av metan från avloppsvattnet leder det till att de håller en låg koncentration av sina substrat, bland annat acetat, som ingår i VFA. Något
annat steg är i så fall det begränsande.
Aktivitetsmätning
Den ackumulerade volymen metangas bildad vid aktivitetstestet visas i
diagram 3. Diagrammet visar hur snabbt reaktorslammet från membranbioreaktorn bryter ner acetat till metan och därmed hur stor aktivitet slammet
har. Som jämförelse finns kurvor för slam taget fyra månader tidigare
(under uppstartsperioden) samt slam från UASB-reaktorerna på Sjöstadsverket. Testet av slammet under uppstartsperioden avbröts i förtid, eftersom aktiviteten var så dålig. Bildningen av gas kan teoretiskt sett uppgå till
drygt 60 ml, och vid 37 °C avslutas gasbildningen efter cirka tio dygn med
ett bra slam. Slammen som analyserats här har haft lägre processtemperaturer, varför låga temperaturer valdes vid testet.
Som man kan se i diagram 3 skiljer sig gasbildningen mycket mellan de
olika slammen. UASB-slammet genomgick testet vid 20 °C. Trots den låga
60

Metanvolym (ml)

50

UASB

MBR, jan. 2005

40
30
20

MBR, sept. 2004
10
0
0

10

20
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40

50

60

Tid (dagar)

Diagram 3. Diagram gjort efter Olsson (2004 och 2005) som visar
aktivitetstest på slam från membranbioreaktorn i september 2004
respektive januari 2005 i jämförelse med UASB-slam.
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temperaturen avslutades gasproduktionen på cirka tretton dygn, vilket tyder
på en mycket hög aktivitet. MBR-slammet (som analyserades vid 23 °C) har
däremot en mycket låg aktivitet. Genom jämförelsen med UASB-slammets
kurva kan man se vad slam med bättre aktivitet skulle kunna åstadkomma.
En förbättring av slammet behövs därmed, till exempel genom ympning
med en bättre anpassad bakteriekultur.
MBR-slammet från uppstartsperioden togs från anläggningen när
reaktortemperaturen var 30 °C, varför det var tvunget att anpassa sig till den
lägre temperaturen vid aktivitetstestet. Den anpassningen slapp de andra
slammen, som haft en reaktortemperatur i närheten av testtemperaturen.
Skillnaden i gasproduktion hos MBR-slammet vid de olika tillfällena behöver alltså inte bero på en förbättring i aktivitet hos slammet, utan på
skillnaden i anpassningsbehovet till testtemperaturen.

Organiskt innehåll
Bioprocessens främsta uppgift är att bryta ner det organiska materialet i
vattnet för bildning av biogas. Innehållet av organiskt material i vattnet kan
mätas på olika vis, till exempel genom mätning av COD eller TOC. Den
främsta parametern för angivelse av reduktionsgrader i denna undersökning
är COD.
COD-reduktion
I första hand undersöks förändringen av COD mellan provpunkten för
försedimenterat vatten och provpunkten för permeatet, eftersom det utgör
reduktionen över membranbioreaktorn.
Haveri

700

Återstart

Doseringsstart

600

COD (mg/l)

500
Inkommande vatten
400

Försedimenterat vatten
Försedimenterat vatten, filtrerat 0,45 µm

300

Permeat

200
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0
0
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Diagram 4. COD i inkommande vatten, försedimenterat vatten (ofiltrerat respektive
filtrerat) och permeat. Inkommande vatten analyserades på Torsgatan och övriga på
Sjöstadsverket. Pilar markerar när haveri, återstart respektive doseringsstart skett.
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Uppskattningen av reduktionsgraden blir tyvärr ganska ungefärlig i och
med att endast stickprov kunnat tas från det försedimenterade vattnet.
COD i dessa prov mättes på Sjöstadsverket. Permeatets COD mättes på
Sjöstadsverket i dygnsprov, samt på Torsgatan i dygnsprov och veckoprov,
varför permeatvärdena kan ses som mer representativa för de genomsnittliga förhållandena. Som man kan se i diagram 4 varierar COD en del i
det försedimenterade vattnet. I permeatet är nivån mycket stabilare. Detta
beror förmodligen till viss del även på att reaktorn är totalomblandad.
Beroende på vilken typ av prov det gäller (dygns- eller veckoprov) och
var analysen skett blir permeatvärdena något olika. I tabell 2 finns de
genomsnittliga COD-värdena samt reduktionsgrader. Samtidigt som veckoprover skulle kunna ses som mer tillförlitliga för att de analyserar vatten
från en längre period, så finns endast fyra värden för dessa prover, varav
veckoprovet från veckan med haveriet baseras på knappt två dygn. Antalet
dygnsprover analyserade på Sjöstadsverket och Torsgatan var sju respektive
fem. Reduktionen av total COD tycks vara ungefär 87 % och reduktionen
av COD med avseende på lösta ämnen ungefär 73 %. Under uppstarten var
dessa 85 respektive 71 % vid analys på Sjöstadsverket. Reduktionen av total
COD över hela anläggningen, inklusive försedimentering, var under
försöksperioden cirka 91 % baserat på analyserna på Torsgatan.
Permeatprov

COD (mg/l) Red., total (%) Red., löst (%)

Sjöstadsverket, dygn

55,8

87,4

72,7

Torsgatan, dygn

56,6

87,2

72,3

Torsgatan, vecka

54,3

87,7

73,5

Tabell 2. Genomsnittlig COD i permeat för olika typer av
prov och olika laboratorier, samt reduktionsgrader över
membranbioreaktorn. Reduktionsgraderna utgår från att
försedimenterat vatten innehållit 443 mg/l total COD,
varav 205 mg/l med avseende på lösta ämnen. Observera
att värdena är avrundade och att det doserade natriumacetatet inte räknats in.
Efter det stillestånd som följde haveriet skulle man kunna tänka sig att
COD-värdena skulle vara annorlunda än vid stabil drift. Det enda värdet i
direkt anslutning till stilleståndet kommer från ett prov analyserat på
Torsgatan. Det var dygnsprovet från dag 23 (anläggningen kom igång dag
22). COD hos provet var 63 mg/l, vilket är det högsta uppmätta värdet
under försöksperioden. Det skulle kunna bero på ett långsamt svar på den
plötsliga substrattillförseln hos mikroorganismerna, och att reningen därför
varit sämre efter återstarten.
Acetatdoseringens inverkan

Doseringen av natriumacetat har utelämnats tidigare i det här avsnittet.
COD ökades genom doseringen med cirka 250 mg per liter inkommande
vatten under doseringsperioden, det vill säga dag 32–40. Trots det låg COD
i permeatet kvar på samma nivå som tidigare under försöksperioden, se
diagram 4. Detta faktum, tillsammans med det att gasproduktionen ökade
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(se sida 32), tyder på att metanogenerna haft överskottskapacitet. Återigen
finns ett tecken på att metanogenernas steg i nedbrytningen inte är det
begränsande. Som tidigare nämnts, så kan även de låga VFA-koncentrationerna vara ett tecken på detta.
TOC- och DOC-reduktion
Mätningar av TOC och DOC gjordes på Torsgatans laboratorium. Koncentrationen i det försedimenterade stickprovet jämfördes med den i permeatets dygns- respektive veckoprov. Genomsnittliga värden och reduktionsgrader finns i tabell 3. Samma fenomen som för COD finns här, med
lägre värde för veckoprovet än för dygnsprovet. Reduktionsgraden tycks
ligga kring 88 % för TOC och omkring 78 % för DOC.
Provpunkt

TOC, mg/l (red., %)

DOC, mg/l (red., %)

124

63,8

Permeat, dygn

15,6 (87,4)

14,3 (77,6)

Permeat, vecka

13,8 (88,9)

–

Försedimenterat vatten

Tabell 3. Genomsnittlig TOC och DOC i försedimenterat
vatten och permeat, samt reduktionsgrader inom parentes.
Observera att det doserade natriumacetatet inte räknats in.
Precis som för COD syns ingen skillnad i TOC-nivåer när natriumacetat
började doseras, se diagram 5. Bytet av filter vid analysen av DOC tycks inte
ha påverkat resultaten nämnvärt. Endast två analyser gjordes med respektive
filter. DOC var 15 mg/l med det tätare filtret och 13,5 mg/l med det andra.
Haveri

160

Återstart

140

TOC/DOC (mg/l)

120
100
Förs edim enterat vatten, TOC
Förs edim enterat vatten, DOC

80

Perm eat, TOC

60
40
20
0
0

10

20

Dag

30
Doseringsstart

40

Diagram 5. Koncentrationen TOC i försedimenterat vatten
och permeat, samt DOC i försedimenterat vatten.
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Reduktion av lösta ämnen
Genom att undersöka halten lösta organiska ämnen i det vatten som når
reaktorn, i reaktorvätskan och i permeatet skulle man kunna beräkna vilken
reduktion av lösta ämnen som sker vid nedbrytning i reaktorn respektive vid
filtrering över membranet. På detta sätt gjorde Wen et al. (1999) och fick
fram reduktionsgraden 84 % med avseende på COD för bioreaktorn med
efterföljande rening över membranet. Analyser av COD i reaktorn till följd
av de lösta ämnena gjordes på Torsgatans laboratorium för att kunna få
fram en motsvarande siffra för den studerade anläggningen.
Tyvärr blev resultaten inte som förväntat, i och med att de lösta ämnena
tycks ha en högre koncentration i reaktorn än i det försedimenterade
vattnet. COD-värden och DOC-värden visas i tabell 4. För övriga provtagningspunkter tycks inte bytet av filterpapper vid analysen ha påverkat nivåerna, men för reaktorn finns en stor skillnad. Därför särredovisas DOC
med respektive filtertyp.
COD, 1,6 µm (mg/l)

DOC, 0,45 µm (mg/l)

DOC, 1,6 µm (mg/l)

Försedimenterat

255

64

63,5

Reaktor

760

52

111

Permeat

56

15

13,5

Tabell 4. Förändring av COD och DOC genom systemet. Det
borde vara sjunkande värden uppifrån och ner. Observera att
de olika filtren använts under varsin del av försöksperioden för
DOC och inte samtidigt. Måtten anger filtrens porstorlek.
Att värdena är så höga har förmodligen att göra med hantering och
analys av provet. Om man ser på hur dramatiskt DOC ökade i reaktorn vid
byte av filterpapper från 0,45 µm till 1,6 µm så förstår man att det finns
mycket organiskt material i fraktionen i fråga. Skillnaden mellan permeatets
och reaktorns COD-värden kan alltså förklaras av den stora skillnaden
mellan membranets porstorlek (0,05 µm) och vad filterpappret vid analysen
släpper igenom (1,6 µm).
Andra bidragande faktorer till det höga COD-värdet i reaktorn skulle
kunna vara att mikrobiologiska processer hinner förändra innehållet under
den tid provet väntar på analys. Partiklar skulle kunna till exempel kunna
lösas. Genom att behandla provet annorlunda, med bland annat snabb kylning efter provtagning, skulle dessa processers omfattning kunna minskas.
På grund av de provtagnings- och analystekniska metoderna kan alltså
inte reaktorns respektive membranets delar i COD-reduktionen beräknas.
Metan löst i permeatet
För att undersöka hur mycket metan som är kvar i permeatet och påverkar COD genomfördes omrörning av permeatet för att metanet skulle ta sig
ut i luften. Den genomsnittliga minskningen av COD under omrörningen
var cirka 6,1 mg/l, men variationen mellan de tre mätningarna var rätt stor,
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från 4,2 till 8,2 mg/l. Minskningen av COD tillskrivs att löst metan lämnar
vätskan. Biologisk nedbrytning ses inte som trolig, då permeatet passerat
genom ett membran som inte släpper igenom bakterier.
Skulle det genomsnittliga värdet ovan stämma skulle det betyda att
COD-reduktionen egentligen är 1,4 procentenheter bättre än vad som
angivits tidigare, men bristen på data gör det svårt att dra några slutsatser.

Gasproduktion
Den teoretiska bildningen av metan är 0,35 liter per reducerat gram
COD (Wen et al., 1999). Utifrån reduktionen av COD vid behandling i
membranbioreaktorn kan därför den teoretiska metanproduktionen för
reaktorn beräknas.
Utgår man från medelvärdena av COD hos försedimenterat vatten och
permeat har cirka 391 mg/l reducerats under dag 1–31, som är perioden
utan acetatdosering. Baserat på permeatflödet har ungefär 23,7 m3 vatten
behandlats mellan avläsningen av gasmätaren dag 1 och avläsningen dag 31.
Genom att utgå från perioden mellan avläsningarna görs det beräknade
värdet jämförbart med det avlästa. Reducerad COD är enligt följande:

COD = 0,391 g / l ⋅ 23700 l = 9266,7 g
Metanbildningen är då teoretiskt:

Vmetan =

0,35 l
⋅ 9266,7 g COD ≈ 3200 l
g COD

Skillnaden i mätarställning mellan dag 1 och dag 31 är endast 770 liter.
Med metanhalten 87 % betyder det en produktion av cirka 670 liter, det vill
säga endast 21 % av det teoretiska värdet. Till följd av detta genomfördes
dosering av natriumacetat, undersökning av metan löst i permeatet och
mätningar av sulfathalten (se nedan) för att om möjligt finna någon anledning till den låga metanbildningen.
En delförklaring till den låga gasproduktionen är uppbyggnad av biomassa i reaktorn. Mätningen av TS-halten dag 1 gav resultatet 1,06 % och
dag 29 var halten 1,11 %. Om man ser till COD per procent TS (enligt
mätning på Torsgatan, 13000 mg/l COD vid 1,1 % TS ger 11800 mg/l
COD per % TS) ökar COD i reaktorn under perioden med 591 mg COD/l.
Det innebär 591 g i hela reaktorn. Reaktorslam har tagits ut vid provtagning
och har därmed förts bort från systemet, vilket också kan bidra till skillnaden. Totalt togs 4,2 liter slam ut från dag 1 till dag 31, vilket med hänsyn
tagen till de olika TS-halterna, och att förhållandet 11800 mg/l COD per %
TS gäller, innebär ungefär 54 g COD. Ackumulering av biomassa och uttag
av biomassa vid provtagning står därmed tillsammans för cirka 7 % av den
COD som avlägsnats från vattnet under perioden.
Sulfatorsakad COD-reduktion
Den genomsnittliga uppmätta koncentrationen de två gånger som sulfatanalysen genomfördes var 50 mg/l. Genom att utgå från reaktionen från
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acetat och sulfat till koldioxid och vätesulfid kan den teoretiska CODreduktionen orsakad av sulfat beräknas. I bilaga 4 finns beräkningen och
den visar att den teoretiska minskningen av COD i vattnet minskar med
33 mg för varje liter. Det motsvarar ungefär 8 % av den COD som reducerades under dag 1–31 (391 mg/l). Detta innebär att det är i den utsträckningen som organiskt material kan undanhållas från att omvandlas till
metan.
Metan löst i permeatet
Löst metan i reaktorvätskan kan vid filtreringen i VSEP-enheten lätt ta
vägen genom membranet, varför en stor del av den metan som saknas kan
ha tagit sig genom membranet istället för förbi gasmätaren. Som tidigare
nämnts så har en skillnad i COD uppmätts i permeat som hanterats som
vanligt vid provtagning respektive i permeat som rörts om. De värden som
uppmättes är inget mått på den metan som lösts i vattnet, utan kan bara ses
som en utvärdering av COD-mätningen. Metan avgår nämligen lätt till
luften, varför metan lämnar permeatet även under den vanliga hanteringen
av proven.
Den teoretiska mängden metan som kan vara löst i vattnet kan beräknas.
Detta görs i bilaga 5. Det visar sig att metan motsvarande uppåt 1300 liter
gasformig metan teoretiskt sett kan ha tagit sig ut ur reaktorn via permeatet
från dag 1 till dag 31. En stor del av skillnaden mellan uppmätt och teoretiskt bildad metan kan alltså bero på detta. Som mest 41 % av det avskiljda
organiska materialet kan ha blivit metan, som sedan lämnat reaktorn genom
membranet.
Summering av materialströmmar
De olika procentangivelserna för vad det avskiljda organiska materialet
kan ha gått för öde till mötes ser alltså ut som följer.

•

21 % har givit metan som passerat gasmätaren.

•

7 % har ackumulerats i reaktorn eller lämnat reaktorn vid provtagning.

•

8 % har reducerats genom reaktion med sulfat.

•

41 % har givit metan som passerat membranet.

Summerar man detta har endast upp till 77 % av det organiska materialets vägar identifierats. Noggrannare studier av dessa behövs därför.
Siffrorna ovan har kommit till genom enkla teoretiska beräkningar, men
ger ändå en fingervisning om att metan som löser sig i vattnet och vattnets
sulfatinnehåll är ett problem i den anaeroba processen. Ackumulering i
reaktorn innebär förmodligen en uppbyggnad av biomassa, vilket är positivt,
och i en framtida process kommer provtagningen att avskilja försumbara
volymer.
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Dosering av natriumacetat

Ackumulerad gasvolym
(kubikmeter)

Vid doseringen av natriumacetat
Doseringsstopp
1,4
svarade metanogenerna snabbt.
I diagram 6 syns den ackumu1,2
lerade volymen gas under för1
söksperioden och några efter0,8
följande dagar. Avläsningar av
gasmätaren finns från klockan
0,6
Återstart
Haveri
8:45 dag 33 och klockan 8:30
0,4
dag 43, det vill säga efter att
0,2
doseringen påbörjats respektive
Doseringsstart
efter försöksperioden. Doser0
ingen pågick från klockan 13
0
10
20
30
40
dag 32 till klockan 12:30 dag 40.
Dag
Ett ungefärligt antagande är att
all gas producerad från acetatet
Diagram 6. Den ackumulerade gasvolymen
passerat gasmätaren mellan avunder försöksperioden. Pilar anger tidpunkter
läsningarna om man räknar med
bland annat för start respektive stopp för doslite eftersläpning. Antag också
eringen.
att gasproduktionen från CODreduktionen i det ”vanliga” vattnet behåller sin nivå med 21 % av det teoretiska. Med 394 mg/l i COD-reduktion och 10,7 m3 behandlat vatten blir då beräkningen som följer:

COD = 0,394 g / l ⋅ 10700 l = 4216,8 g
Metanbildningen från ”vanliga” vattnet är då:

Vmetan = 0,21 ⋅

0,35 l
⋅ 4216,8 g COD ≈ 310 l
g COD

Under doseringen ökades COD med 2,67 kg med hjälp av natriumacetatet. Det motsvarar volymen:

Vmetan =

0,35 l
⋅ 2670 g COD ≈ 934 l
g COD

Allt acetat antas alltså ha omsatts till metan. COD i permeatet var ju
kvar på samma stabila nivå som innan doseringen (se sida 27). Skillnaden i
ackumulerad gasvolym mellan avläsningstillfällena var 860 liter, vilket med
metanhalten 87 % innebär 748 liter metan. Drar man bort de 310 litrarna
från det ”vanliga” vattnet så kommer 467 liter från det doserade acetatet,
vilket är 47 % av det teoretiska. Möjligen beror den större volymen av
metan från det doserade natriumacetatet på att acetatet kommer in sent i
nedbrytningskedjan. En annan orsak skulle kunna vara att vattnet närmar
sig att mättas av metan, varför den ytterligare metan som bildas blir tvungen
att passera gasmätaren. Det är samma utflöde av vatten som utan dosering,
men mer metan som måste ut. I en reaktor med hög belastning i form av
hög COD-nivå skulle det kunna vara så att metanproduktionen är så stor att
den del som får möjlighet att lämna reaktorn via permeatet blir försumbar.
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Kväve och fosfor
De genomsnittliga koncentrationerna av totalfosfor och Kjeldahlkväve
finns i tabell 5. Reduktionsgraderna är låga, så det finns ett behov av den
tilltänkta efterbehandlingen med omvänd osmos. Andelen av fosforn som
är i form av fosfat ökar över anläggningen. Fosfor bundet i organiska
ämnen har alltså lösgjorts.
Inkommande (mg/l) Permeat (mg/l) Red. (%)
Kjeldahlkväve

72

67

7

Totalfosfor

12

9,9

17

Tabell 5. Kvävets och fosforns förändring i systemet.
Ympningen som utförts är en källa till stor osäkerhet. Under uppstartsperioden var halten totalfosfor för det mesta högre i permeatet än i det
försedimenterade vattnet, vilket förmodligen beror på det slam som ympats
in i reaktorn varit rikt på fosfor och att fosfor frigjorts ur detta. Utan
kontroll av halten fosfor och kväve i reaktorn är det svårt att diskutera
reduktionsgraderna. Att reduktion sker under försöksperioden är dock rimligt i och med att biomassan växt till.

Membrankapacitet

1400
Flöde (ml/min)

På grund av haveriet, som
avslutade försöksperioden i
förtid, kunde inte de membrantester som var planerade
efter försöksperioden genomföras. En fungerande anläggning med ungefär samma TShalt i reaktorn som innan försöksperioden hade behövts.
Därför kan ingen jämförelse
göras för att se hur membranens kapacitet förändras vid
drift.
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Tryck (bar)
Cykel 1

Cykel 18

Diagram 7. Graf från försöket där det optimala
Membrantestet som gjorflödet söks. Avläsningen gjordes i slutet av vardes för att finna det optimala
dera cykeln.
flöde som skulle användas
under försöksperioden redovisas i diagram 7. Här kan man se hur flödet ändrats med ökande tryck.
Flödet anges från slutet av första cykeln och från slutet av artonde cykeln
för vartdera trycket. Då trycket når 10 bar stabiliseras flödet vid sitt högsta
värde: 1414 ml/min. Minskas detta med 25 % erhålls det optimala flödet
med avseende på tvättbehov och livslängd hos membranen. Permeatflödet
1000 ml/min valdes som driftsflöde under koncentreringsfasen, det vill säga
något under optimala flödet (1060 ml/min). Ytterligare marginal kan
nämligen behövas, eftersom det optimala flödet ändras under drift.
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Flödesdata
Bortsett från dag 1, då anläggningen stod stilla större delen av dagen,
höll sig dygnsgenomsnittet av permeatflödet mellan 929 och 980 ml/min
under normal drift. Anledningen till att det genomsnittliga flödet kan variera
är att ventilen som reglerar trycket under förträngningsfasen kan ge olika
tryck beroende på hur den är justerad och hur tjock vätskan i membranstacken är.

Flöde/tryck (l/h*bar)

Återstart
Trycket som behövs för
40
att hålla drifttrycket under
35
koncentreringsfasen kan variera beroende på membran30
ets kondition. Därför kan
det vara intressant att se hur
25
flödet förhåller sig till tryckHaveri
et. I diagram 8 finns flödet
20
per tryckenhet inritat. Enheten är liter per timme och
15
bar. Genomsnittet för detta
Tvätt
var 18,5 l/h·bar. Anledning10
en till ändringen av detta
flöde kan vara ändringar i
5
TS-halten i den filtrerade
vätskan och igensättning. En
0
del plötsliga förändringar
0
10
20
kan ses i diagrammet. Dessa
Dag
kan bero på det underhåll
som utförs tre gånger i veckDiagram 8. Flödet per tryck.
an eller stillestånd av andra
slag. Dag 19, några dagar
innan anläggningen sattes igång efter haveriet, genomfördes en tvätt. Detta
skulle kunna vara anledningen till det höga värdet dag 22.

Rening utan biomassa
Efter haveriet i slutet på försöksperioden så var bioreaktorn nästintill
tömd på biomassa. Trots detta fanns fortfarande en reduktion av COD över
anläggningen. Vid tre tillfällen analyserades permeatet: en gång på Sjöstadsverket (en knapp vecka efter haveriet) och två gånger på Torsgatans laboratorium (en respektive två veckor efter haveriet). COD i det försedimenterade vattnet var i samma storleksordning som tidigare.
Resultatet för första analysen (på Sjöstadsverket) var 74 mg/l, för andra
analysen (på Torsgatan) 140 mg/l och för tredje analysen (på Torsgatan)
83 mg/l. Detta kan jämföras med att COD var 443 mg/l (varav 205 mg/l
från lösta ämnen) i det vatten som nådde membranbioreaktorn under
försöksperioden. Eftersom mängden data är så liten, och värdena varierar,
är det svårt att dra slutsatser. Siffrorna pekar dock på att en stor andel av
reduktionen av COD finns kvar även då biomassa saknas och membranet
utgör den enda barriären för föroreningar.
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Energiåtgång i fullskala
Den lilla försöksmembranstacken är inte energieffektiv. För att beräkna
energiåtgången för en VSEP-enhet i fullskala används flödet för testanläggningen per membranarea och skalas upp för att motsvara en fullskalig
membranstack. Genom att energiåtgången för vibratorn i fullskala är känd
kan energiåtgången per volym filtrerad vätska beräknas. Energin som behövs för pumpningen tillkommer sedan. Beräkningarna har gjorts i samarbete med Bergström (2005).
Flödet har under försöksperioden varit i genomsnitt 950 ml/min, vilket
är 57 l/h. Membranarean i VSEP-enheten är 1,59 m2. Detta ger ett flöde per
kvadratmeter: 35,85 l/h·m2. I en fullskaleanläggning med membranarean
110 m2 blir flödet cirka 3943 l/h. En fullskaleanläggning har effekten 8 kW
för vibrationen, vilket ger energiåtgången 2,03 kWh/m3. Pumpenergin som
behövs för att pumpa vätskan till 3 bar bedöms vara ungefär 0,25 kWh/m3.
Den totala energiåtgången för VSEP-enheten är alltså cirka 2,3 kWh/m3.
Detta kan jämföras med den totala energiförbrukningen för Stockholm
Vattens reningsverk fördelat på den behandlade volymen vatten:
0,35 kWh/m3 (beräknat utifrån Stockholm Vatten AB, 2005).
Den energiåtgång som angivits av leverantören var 0,7 kWh/m3. Att
skillnaden är så stor mellan beräkningen ovan och detta värde kan bero på
att leverantörens värde gäller en vätska med mycket mindre innehåll av
igensättande substanser, varför flödet i det fallet kunnat vara mycket högre.
Dessutom kan det tänkas att detta värde tagits fram med ett högt tryck.
Att trycksätta vätskan tycks ta en mindre del av energin än att sätta
membranet i vibration. Under försöksperioden användes det flöde som
beräknades vara det optimala med tanke på tvätt och membranets livslängd,
men det hade varit möjligt att hålla ett högre flöde och därmed kunna få en
lägre energiåtgång om inte detta tagits i beaktande. En annan möjlighet till
ökat flöde genom membranet skulle kunna vara att använda ett membran
med större porer. Enligt uppgift är det inte säkert att en sådan förändring
innebär ett ökat flöde (Bergström, 2005), varför studier med ett sådant
membran måste genomföras i den aktuella anläggningen för att man ska
veta hur det förhåller sig.
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5. Slutsatser
Reningen med avseende på organiskt material har i membranbioreaktorn varit stabil och på en god nivå. Reduktionen av COD var under
försöksperioden 87 % och reduktionen av COD med avseende på lösta
ämnen ungefär 73 % vid genomsnittliga inkommande COD-värden på 443
respektive 205 mg/l.
Den temperatur som använts, 25 °C, kan ses som temperaturen i en
ouppvärmd reaktor under sommaren. I kommande studier återstår att utvärdera anläggningen vid lägre temperaturer, motsvarande vinterförhållanden. Temperaturen i en reaktor vid sådana förhållanden är cirka 18 °C vid
Sjöstadsverket.
I denna studie gav analyserna av COD av lösta ämnen i reaktorn svårtolkade resultat. Analysen bör därför utvärderas och förbättras för att bioreaktorns del av COD-reduktionen ska kunna beräknas.
Trots den effektiva reningen i membranbioreaktorn var metanogenaktiviteten dålig, och metanproduktionen var endast 21 % av den teoretiskt
möjliga. Undersökning av hur mycket metan som löser sig i vattnet och på
så sätt undkommer detektion behöver studeras. Endast en liten del av COD
som reduceras utan att bilda metan kan förklaras med reduktion till följd av
vattnets sulfatinnehåll, provtagning och ackumulering i reaktorn.
Vid dosering av acetat framkom att metanogenerna hade överskottskapacitet och kunde bryta ner detta så att COD-nivåerna i permeatet inte
steg. Att metanogenerna lätt bröt ner det doserade acetatet och att reduktionen i övrigt stått emot variationer i belastning tyder på att anläggningens
kapacitet är högre än vad som nu utnyttjas. För det doserade acetatet var
metanproduktionen 47 % av vad som var teoretiskt möjligt. Detta skulle
kunna tyda på att högre belastning gör att en mindre andel metan undslipper utvinning.
I och med att den organiska belastningen skulle kunna ökas för anläggningen och en högre belastning skulle kunna innebära en lägre andel förlorat metan skulle det vara intressant att utvärdera anläggningen med just en
högre belastning. Det är alltså rätt att fortsätta enligt den fastlagda planen
att testa membranbioreaktorn med svartvatten och matavfall.
Totalkväve och totalfosfor reducerades i anläggningen, men i en liten
grad. Att det över huvud taget skedde en reduktion berodde förmodligen på
en uppbyggnad av biomassa i reaktorn. Omvänd osmos behövs alltså som
efterbehandling till membranbioreaktorn, precis som planerat.
Eftersom test av membranen inte kunde göras efter försöksperioden
kunde inte driftens påverkan utvärderas. Detta bör bli föremål för framtida
undersökningar. Dessutom kvarstår att avgöra hur ofta membranen behöver tvättas. Permeatflödets dygnsmedelvärden vid normal drift låg mellan 929
och 980 ml/min. Flödet per tryckenhet hade ett genomsnitt på 18,5 l/h·bar.
Energiförbrukningen för en fullskaleanläggning med samma membrantyp som i den undersökta membranbioreaktorn beräknas vara cirka 2,3 kWh
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per behandlad m3 vatten, till skillnad från leverantörens angivelse på
0,7 kWh/m3. Ett sätt att minska energibehovet på skulle kunna vara ett val
av membran med större porstorlek. En utvärdering av anläggningen skulle
behöva göras med ett sådant membran för att undersöka om så är fallet och
för att säkerställa att inte COD-reduktionen minskar i för stor utsträckning.
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7. Bilagor
Bilaga 1: Beskrivning av uppstartsperiod
Anläggningen började installeras på Sjöstadsverket med början i mars
2004 efter att ha testkörts vid AnoxKaldnes AB i Lund. I denna ursprungliga anläggning fanns andra membran i VSEP-enheten än vad som beskrivits ovan. Dessa var begagnade och hade en porstorlek som var 0,2 µm.
Tanken var från början att membranen skulle bytas ut redan i skiftet
maj/juni, men projektet försenades.
Efter installation kördes anläggningen under ett dygn för att se att den
var tillräckligt driftsäker. I början av juni ympades reaktorn med termofilt
rötat slam från Sjöstadsverket. Analys av TS i reaktorn, samt VFA och
COD i permeatet gjordes för att kontrollera bioprocessens tillstånd. Under
sommaren kördes anläggningen en del och diverse kontroller och
styrtekniska åtgärder genomfördes.
I början av juli undersöktes problem med matarpumpen, som fått svårt
att hålla trycket. Fibrer hade tagit sig in mellan ventil och säte i pumpen och
orsakat tätningsproblem. Detta kan ha berott på att en ventil var felställd.
Senare problem med pumpen gjorde att den i början av september byttes ut
till den som nämns i avsnittet om anläggningen.
I mitten av juli byttes vibratordelen av membranenheten ut. Membranstacken flyttades från den gamla vibratorn till den nya.
Framemot slutet av augusti respektive under första halvan av september
ympades ytterligare av Sjöstadsverkets rötslam in i reaktorn, eftersom
reaktorinnehållet blivit tunt och aktivitetstest på innehållet visat på mycket
dålig metanbildande aktivitet, se sida 25.
Under hösten började ett utökat provtagnings- och analysprogram
tillämpas samtidigt som kontinuerlig drift påbörjades. Reaktornivån var
40 % fram till slutet av oktober då den sattes till 70 %. I samband med detta
ökades temperaturen i reaktorn till 30 ºC.
Tre gånger under första halvan av oktober stannade anläggningen av sig
själv, två gånger av okänd anledning och en gång på grund av strömavbrott.
I slutet av oktober havererade Sjöstadsverkets styrsystem, vilket ledde till
frånvaro av inkommande vatten, samtidigt som membranbioreaktorn med
VSEP:en fortsatte att arbeta (tack vare ett eget styrsystem). Detta ledde till
att nivån i reaktorn sjönk från dittills normala 40 % till cirka 20 %. Efter ett
drygt dygn utan avloppsvatten kunde anläggningen åter sättas i drift. I
början av november blev anläggningen återigen utan avloppsvatten, men
den gången kunde anläggningen stängas av då nivån nått 60 %.
I mitten av november blev anläggningen återigen utan avloppsvatten,
varför nivån sjönk till 43 % i reaktorn, trots att en gräns för avstängning av
anläggningen satts till 60 %. Något är alltså allvarligt fel i automatiken.
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Matarpumpens stator och rotor byttes ut i slutet av november. Den
hade börjat få svårt att hålla trycket, vilket man kunde se på att frekvensen
blev högre och högre för att hålla ett visst tryck. Denna frekvensökning
hade skett sedan slutet av oktober och berodde förmodligen på att pumpen
sattes på att hålla ett tryck som var på gränsen för dess förmåga.
I början av december monterades den ventil som ska hålla trycket i
membranstacken då koncentratet trycks tillbaka till reaktorn. Vid detta
tillfälle sattes även en termometer in i reaktorn, vilket gjorde att nivån
behövde sänkas till 30 %.
Ett försök till byte av membranstack gjordes, men inget permeat erhölls.
Senare kom information om att membranen innan montering ska blötläggas
över natt i isopropanol. Detta för att den hydrofoba membranytan skulle bli
mer hydrofil. Vattnet kan alltså inte passera membranet innan en sådan
behandling. Stackbytet kunde i mitten av december genomföras efter blötläggningen.
Dagarna innan jul ympades reaktorn med slam från Henriksdals reningsverks rötkammare, som har termofil rötning. Under andra halvan av december sänktes temperaturen i reaktorn till 25 ºC.
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Bilaga 2: Diagram med resultat från uppstartsperioden
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Bilaga 3: VS under försöksperioden
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Bilaga 4: Sulfatorsakad COD-reduktion – beräkning
Beräkningen av COD-reduktionen orsakad av sulfatreducering görs utifrån följande reaktion, enligt Madigan et al. (2000):
CH3COO– + SO42– + 3 H+ → 2 CO2 + H2S + 2 H2O
Här är värden och förhållanden som behövs för beräkningen:

•

Sulfats molmassa: M sulfat = 96,06 g / mol .

•

Sulfatets massa (om man räknar med innehållet i en liter försedimenterat vatten): m sulfat = 50 mg = 0,05 g .

•

Substansmängd: n sulfat =

•

I reaktionsformeln ovan ser man att det vid varje reaktion går åt
m sulfat
en acetatjon för varje sulfatjon: nacetat = n sulfat =
.
M sulfat

•

Molmassan för acetat beräknas för den form av natriumacetat
som har tre molekyler kristallvatten för varje natriumacetat
(CH3COONa · 3 H2O), eftersom det är den form som använts
vid framtagandet av den tillgängliga konverteringsfaktorn
COD/acetat: M acetat = 136,08 g / mol .

•

Massan natriumacetat med kristallvatten är då:
m sulfat
macetat = nacetat ⋅ M acetat = n sulfat ⋅ M acetat =
⋅ M acetat .
M sulfat

•

Konverteringsfaktorn mellan COD och natriumacetat är 0,47:
m sulfat
COD = 0,47 ⋅ macetat = 0,47 ⋅
⋅ M acetat .
M sulfat

m sulfat
M sulfat

.

Insättning av värden ger följande:

COD = 0,47 ⋅

0,05 g
⋅ 136,08 g / mol ≈ 0,033 g = 33 mg
96,06 g / mol

Minskningen av COD vid reduktion av 50 mg sulfat är därmed 33 mg.
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Bilaga 5: Teoretisk metanförlust via permeatet
Metanets löslighet i reaktorn kan beräknas med hjälp av Henrys lag.
Därmed kan förlusten av metan beräknas.
Först behövs följande för att räkna ut substansmängden metan som
finns i varje liter vatten:

•

Trycket i reaktorn (ej trycksatt): Ptotal = 1 atm . (Trycket vid
membranet är inte relevant eftersom det inte produceras metan
där.)

•

Henrys konstant för metan beräknas vid temperaturen 25 ºC
(Metcalf and Eddy, Inc., 2003):
H = 10

−675, 74
+ 6 ,880
T

atm = 10

−675, 74
+ 6 ,880
298,15

atm ≈ 41073 atm .

•

Molfraktion metan i reaktorgasen: p g = 87 % = 0,87 .

•

Massan hos en liter vatten: mvatten = 1000 g .

•

Molmassan hos vatten: M vatten = 18 g / mol .

•

Substansmängden vatten i en liter vatten: nvatten =

•

Molfraktion metan i vatten: x g =

•

Henrys lag (Metcalf and Eddy, Inc., 2003) ger molfraktionen
H
metan i reaktorgasen: p g =
xg .
Ptotal

•

De två senaste formlerna ger efter omformning:
P
m
P
n g ≈ nvatten total p g = vatten total p g
H
M vatten H

mvatten
.
M vatten

ng

. Substansmängden
n g + nvatten
metan i vattnet kan i nämnaren försummas i förhållande till
ng
substansmängden vatten, vilket ger x g ≈
.
nvatten

Efter insättning: n g ≈

1000 g
1 atm
0,87 ≈ 0,0011768 mol .
18 g / mol 41073 atm

För att få andelen metan som kommer till membranet från reaktorn
beräknas den volym som 0,0011768 mol metan motsvarar:

•

Den allmänna gaskonstanten: R = 0,0820578 l ⋅ atm /( K ⋅ mol ) .
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•

Allmänna gaslagen: pV = nRT ⇒ V =

Med insättning av värdena ovan: V =

nRT
.
p

n g RT

⇒
PT
0,0011768 mol ⋅ 0,0820578 l ⋅ atm /( K ⋅ mol ) ⋅ 298,15 K
V =
≈ 0,0288 l
1 atm
För varje liter reaktorvätska som lämnar reaktorn kan alltså metan
motsvarande 0,0288 liter följa med. Från dag 1 till dag 31 lämnade 23,7 m3
permeat anläggningen. Samtidigt recirkulerades 21,5 m3 retentat. Eftersom
permeatet och retentatet tillsammans utgör den vätska som förts från
reaktorn, ger deras sammanlagda volym den maximala bortförda mängden
metan. I membranstacken är nämligen trycket relativt högt och löst metan
som kommer dit skulle om möjligt passera membranet med permeatet för
att sedan gå upp i luften. Retentatet skulle därmed bli metanfattigt.
0,0288 liter metan per liter reaktorvätska och den sammanlagda volymen
permeat och retentat möjliggör att 1300 liter metan skulle kunna ta sig ur
reaktorn från dag 1 till dag 31 genom att lösa sig i reaktorvätskan.
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Bilaga 6: Anläggningsschema

Källa: Nordcap Membrane Consulting.
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Nr 20
Nr 21
Nr 22

Nr 23
Nr 24

Utvärdering av anaerob behandling av hushållsspillvatten och tekniker för
efterbehandling, examensarbete av Catharina Gannholm
Avloppsvattenrening i anaerob membranbioreaktor med VSEP-enhet,
examensarbete av Andreas Carlsson
Avloppsvattenbehandling med anaerob membranbioreaktor – En
jämförande systemanalys avseende exergi, miljöpåverkan samt återföring
av närsalter, examensarbete av Cecilia Hessel
Utvärdering av förfällning vid Sjöstadsverkets anaeroba UASB-linje,
examensarbete av Mila Harding
Utvärdering av fluidiserad bädd – kartläggning av orsaker till sandflykt,
projektarbete av Jonas Karlsson

Lokalt reningsverk för Hammarby Sjöstad, etapp 1 – Projektpublikationer
Nr 1
Nr 2
Nr 3
Nr 4
Nr 5
Nr 6
Nr 7
Nr 8

Nr 9
Nr 10
Nr 11
Nr 12
Nr 13
Nr 14
Nr 15
Nr 16
Nr 17
Nr 18
Nr 19

Förstudie av aeroba processer
Förstudie av anaeroba processer
Förstudie av membranteknik
Informationsteknologi inom VA-sektorn
Förstudie av mätstation för avloppsvatten
Förutsättningar för biologisk fosforrening i avloppsvatten från Hammarby
Sjöstad - en förstudie, examensarbete av Linus Dagerskog
Förbehandling av kommunalt avloppsvatten före anaerob behandling,
examensarbete av Jessica Bengtsson
A new wastewater treatment plant for Hammarby Sjöstad
Comparative study between four alternatives, examensarbete av Joost
Paques
Sammansättning på hushållsspillvatten från Hammarby
Sjöstad, examensarbete av Joel Magnusson
Mikrosilning som förbehandlingsmetod av hushållsavloppsvatten,
examensarbete av Fredrik Petterson
Anaerob psykrofil behandling av hushållsavloppsvatten i UASB,
examensarbete av Frida Hesselgren
Aeroba processer Delrapport 1 - Linje 1 Period 0 Henriksdalsprocess med
Henriksdalsvatten, Berndt Björlenius, Peter Magnusson, Mats Ek
Aeroba processer Delrapport 2 - Linje 1 Period 1 Henriksdalsprocess med
Sjöstadsvatten, Berndt Björlenius, Peter Magnusson, Mats Ek
Aeroba processer Delrapport 1 - Linje 2 Period 1 Funktionstest av
utrustningen, Berndt Björlenius, Peter Magnusson, Mats Ek
Teknisk broschyr om Hammarby Sjöstads reningsverk, Berndt Björlenius
Förbättrad avskiljning med trumfilter av suspenderat material,
examensarbete av Jonas Karlsson
Hydrolys av primärslam för förbättrande av biologisk fosforreduktion vid
behandling av hushållsavloppsvatten, examensarbete av Erik Elfving
Återvinning av näringsämnen från hushållsspillvatten med omvänd osmos,
examensarbete av Kristina Blennow
En undersökning av efterfällning i ett sandfilter, examensarbete av Anders
Wester
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