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Sammanfattning
De senast sextio åren har förbehandling av avloppsvatten skett i stort sett uteslutande
genom försedimentering. Då urbaniseringen i samhället fortfarande är en stark trend
kommer belastningen på redan befintliga avloppsverk öka och i många fall kommer
nyinvesteringar att krävas. Inom starkt urbaniserade områden är mark en dyr bristvara.
Kostnaderna för att anlägga nya sedimenteringsbassänger i sådana områden skulle till
stor del utgöras av markinköp.
En ny stadsdel har tagit form i kölvattnet från Stockholm Stads OS-ansökan. Som en
del av den miljöprofil ansökan satsade på skulle OS-byn efter spelen förvandlas till ett
bostadsområde med starkt kretsloppstänkande. Avloppsvatten från stadsdelen skulle
renas med ny kompakt teknik där näringsämnen och energi från vattnet tas tillvara på
och föras åter till de boende. OS gick inte till Stockholm men Sjöstadsprojektet blev
av. För att ta fram och utvärdera ny teknik byggdes en pilotanläggning som underlag
för en planerad fullskaleanläggning.
Syftet med detta examensarbete har varit att avgöra om det är möjligt att använda ett
trumfilter med mikrosilduk för förbehandling av avloppsvatten. Tonvikt har lagts på
att säkerställa en acceptabel drift med syfte att reducera suspenderat material samt
COD. Resultatet har jämförts med sedimenteringsteknik. Även möjligheterna att
tillföra flockningsmedel har undersökts. Målet har varit att bana väg för
efterkommande optimeringsarbeten.
Litteraturstudien har behandlat grunderna för de mekaniska principer som råder vid
filtrering med membran och slamkaka. En formel som beskriver filtreringsmotstånd
har undersökts som teoretisk grund för en framtagen testmetod i labbskala.
Sedimenteringsteknik har beskrivits med tonvikt på ytbelastningsteorin som visar
markberoendet vid utbyggnad av nya reningsverk med denna teknik. Grunderna för
hur flockningsmedel fungerar har kort beskrivits.
Som förberedelse inför en optimering av trumfiltrets prestanda undersöktes
möjligheterna att tillföra flockningsmedel. Syftet är att öka avskiljningsgraden av
föroreningar. En enkel testmetod utarbetades i labbskala för att testa olika
flockningsmedel. Labbförsöken ledde till ett val av flockningsmedel som användes i
ett fullskaleförsök.
Att använda ett trumfilter med mikrosilduk för att förbehandla inkommande
hushållsavloppsvatten ser lovande ut. Det trumfilter som utvärderats behöver vissa
tekniska modifikationer men detta berör inte själva grundprincipen för filtrering. Utan
några tillsatser av flockningsmedel har trumfiltret reducerat suspenderat material med
50 % och COD-total med 30 %. Den försedimentering som behandlat samma
inkommande avloppsvatten i en parallell linje har haft samma reducerande förmåga,
dock med tillsats av flockningsmedel. Fullskaleförsöket med tillsats av
flockningsmedel på trumfiltret visade inte på någon större skillnad i reduktion av
föroreningar men fortsatt arbete i det området är att rekommendera.
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Abstract
For the last sixty years, the most common technique for primary wastewater treatment
has been sedimentation. As urbanization in society continues the load on available
treatment plants will increase, demanding new investments. In strongly urbanized
areas, land is shortage in land, and therefore a major cost. When constructing new
sedimentation basins in such areas, the costs of purchasing land will be a major one.
In the wake of Stockholms Olympic Game application, a new section of the city has
taken form. As part of the environmental profile of the application, the Olympic
Village would be transformed into a residential area with a strong idea of recycling.
The household wastewater would be treated with new compact technique where
nutrients and energy would be collected and recycled. The Olympics went to Athens
but the project of Hammarby Sjöstad became a reality. A pilot plant was constructed
where new technology would be investigated and evaluated, hopefully leading to a
full-scale plant.
The purpose of this thesis has been to evaluate microfiltration as a method for primary
treatment of household wastewater with stress on reduction of suspended material and
COD. The results have been compared with the technique of sedimentation. The
possibilities of adding a flocculant has also been examined. The goal has been to
make way for optimization.
The literature survey contains the basic principals taking place when cake filtration
occurs. A formula for the resistance of filtration is examined as a theoretical basis for
tests in laboratory scale. The techniques of sedimentation basins is described,
stressing on the theory of surface load showing the needs for land purchase when
facilities using this technique are to be extended. The basic principals of flocculants is
briefly described.
In studies of an optimization of the drum filter performance the possibilities of adding
a flocculant were investigated. The purpose is to raise the rate of pollutant removal. A
simple lab test were designed leading to a choice of a flocculant for full scale tests.
Using a drum filter with microscreen as preliminary treatment of domestic waste
water looks promising. Although the drum filter in this study needs technical
modifications these does not affect the principal of filtration taking place. Without
adding any flocculants the drum filter reduces suspended solids by 50 % and the rate
of total COD by 30 %. Preliminary sedimentation used for the same water gives
similar reduction of SS and COD, although a chemical flocculant was used in this
case. The drum filter full scale test using a flocculant did not show any signs of
increased pollutant reduction. More studies of this is recommended..
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1

Inledning

Detta kapitel är skrivet tillsammans med Frida Hesselgren, examensarbetare från
Uppsala Universitet, miljö- och vattenteknik. Här beskrivs bakgrunden till varför
Sjöstadsprojektet startades samt examensarbetets syfte och förutsättningar.
1.1

Bakgrund

1996 ansökte Stockholm Stad om att få hålla de olympiska spelen. I den miljöprofil
som ansökan hade ingick att den olympiska byn efter spelen skulle förvandlas till en
ny stadsdel i Stockholm – Hammarby Sjöstad. Stockholm Vatten fick i uppdrag att
presentera en lösning för Sjöstadens VA-system och efter ett omfattande arbete där
olika källsorterande system studerades kläcktes idén 1997 att vidareutveckla befintliga
reningsverk så att de strängare utsläppskraven och kraven på recirkulation kunde
uppfyllas.
Några olika alternativ för VA-systemet var:
Befintligt system: Anslutning till befintligt system – Henriksdals reningsverk (Hdal)
Urinsortering – resten till Hdal
Urin sortering + rötbart material till rötning, resten till Hdal
Urinsortering, fekaliesortering + rötbart avfall, separat behandling av BDT.

Efter en inledande brainstorm begränsades huvudprocesserna till aerob och anaerob
biologisk rening samt separationsprocesser. Konsortier bestående av medlemmar från
Stockholm Vatten, olika konsultfirmor och olika högskolor/universitet beskrev
därefter kunskapsläget inom respektive kunskapsområde vilket presenterades i olika
”state-of-the-art”-rapporter. I dessa presenterades schematiska processlösningar för
hela reningsverk som vart och ett skulle kunna uppfylla miljömålen i Hammarby
Sjöstad.
Projektet har finansierats av Stockholm Vatten och Svenska staten via GfK (som har
varit den egentliga beställaren av den speciella VA-lösningen i Hammarby Sjöstad).
Statsbidraget uppgick till 50 % av investeringen. Bidrag erhölls också till
teknikupphandling av speciella komponenter
(Björlenius 2004)
I Hammarby Sjöstad gäller det att uppfylla tuffa miljömål. Stadsdelen ska bli dubbelt
så bra som annan nybebyggelse. För VA handlar det bland annat om att det renade
avloppsvattnet inte får innehålla mer än 6 mg kväve och 0,15 mg fosfor per liter
(jämfört med Henriksdalsverkets 10 mg kväve och 0,3 mg fosfor per liter). 95 procent
av fosforn i BDT-vatten, urin och fekalier ska återföras till jordbruket. Det ska göras
en livscykelanalys för att ta reda på om det är lämpligt att återföra även kväve till
jordbruket, med tanke på energi och emissioner. Allt dagvatten ska tas omhand lokalt,
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och avloppsvattnets innehåll av tungmetaller och andra farliga ämnen ska minska med
50 procent. Spillvärme och biogasprodukter ska användas. Dessutom ska
vattenanvändningen minska med 50 procent.
(Ur Svenskt Vatten Nr 2 – april 2003)

Projektet har utvecklats till att bl a bli en utbildningsplats av exjobbare.
Utvärderingstiden har förlängts till 2007 ut. Fler undersökningar kommer att göras
med ”vanligt avloppsvatten” för att se hur den nya tekniken kan tillämpas på
befintliga, vanliga reningsverk.
Efter 2007 är framtiden oklar för anläggningen. Det tog mycket tid och möda att
bygga upp anläggningen som generellt sett är av hög kvalitet. Förhoppningsvis kan
anläggningen även i framtiden komma att utgöra en försöks-, utvecklings- och
utvärderingsanläggning, kanske med ett bredare regionalt samarbete.
(Björlenius 2004)

1.2

Syfte

I detta arbete görs en utvärdering av ett trumfilter för rening av obehandlat
avloppsvatten att jämföra med traditionell försedimentering. Då metoden är ny har en
stor del av arbetet gått ut på att säkerställa driften av utrustningen.
De frågor som skulle besvaras var:
? Kan trumfiltret leva upp till kraven på prestanda på filtret (Susp, COD, P-tot).
? Är det funktionsdugligt?
? Hur mycket tillsyn kräver filtret?
? Vilka möjligheter finns det för att tillsätta medel för förbättring av rening?
? Behövs det några tekniska modifikationer?
1.3

Förutsättningar

1.3.1 Karaktäristik av Hammarby Sjöstads avloppsvatten.
Hammarby Sjöstad är en stadsdel under framväxt. Som färdigbyggd, år 2012, ska
stadsdelen rymma 8000 lägenheter för 20000 invånare. Den planerade
fullskaleanläggningen vid sjöstadsverket är beräknad att kunna ta emot vatten från
dessa 20000 personer. Omkring 8000 arbetstillfällen kommer att skapas i Sjöstaden.
(Gatu- och fastighetskontoret 2003). Då detta arbete skrivs har byggandet av en ny del
av Sjöstaden påbörjats i Norra Hammarbyhamnen. Vattnet från denna del av
Sjöstaden kommer inte att behandlas lokalt utan kommer även fortsättningsvis att
ledas till det centrala ledningsnätet och renas vid Henriksdalsverket. I mars 2003
innan detta examensarbete påbörjades var antalet boende 3000 personer (Gatu- och
fastighetskontoret 2003).
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Detta examensarbete är gjort på den försöksanläggning som under två år ska utvärdera
(fyra) olika reningsmetoder för avloppsvattnet från hushållen i Hammarby Sjöstad.
Hammarby Sjöstadsverket liksom den tillfälliga försöksanläggningen ska behandla
hushållsavloppsvatten. I de anaeroba processerna ska dock även en blandning av
klosettavlopp och nedmalt matavfall behandlas för att utvärdera lämplig
behandlingsteknik för s.k. ”svartvattensystem”. Dagvattnet hanteras lokalt och
separata ledningar används för BDT- och klosettvatten. Miljömålen för Sjöstaden
inkluderar en halverad vattenförbrukning (Gatu- och fastighetskontoret), men
förbrukningen ligger för närvarande runt 200 l/person, dygn (Magnusson 2003) vilket
motsvarar en normal vattenförbrukning.
Avloppsvattnet från Hammarby Sjöstad pumpas från en pumpstation vid
Båtbyggargatan genom en 600 m lång plastledning upp till Sjöstadsverket.
Uppehållstid i ledningen är ca en halvtimme. Sammansättningen av vattnet förändras
inte nämnvärt under transporten (Magnusson 2003)1. Den korta uppehållstiden bör
medföra att vattentemperaturen inte varierar så mycket. Under perioden november
2003 till och med mars 2004 hade vattnet vid pumpstationen och i
försöksanläggningen värden enligt

Tabell 1-1 i inkommande vatten till Sjöstadsverket november -03 till mars -04.

Pumpstation
Båtbyggargatan
[oC]

Inkommande
vatten aerob linje2
(trumfilter)
[oC]

Inkommande
vatten anaerob
försedimentering
[oC]

Minsta värde

9,8

10,4

11,2

Största värde

25,4

25,4

26,7

Medelvärde

19,8

19,2

19,1

Median

20,7

19,5

19,2

Vattenflödet från Hammarby Sjöstad är lågt nattetid för att under förmiddagen snabbt
nå en topp på ca 13 m 3/h. Resten av dagen ligger flödet kring 4 m 3/h med en mindre
topp kvällstid (Magnusson 2003). Innan transport till Sjöstadsverket går vattnet till ett
uppsamlingsmagasin. Eftersom tillskottet från hushållen för närvarande är mycket
litet under natten töms magasinet snabbt. Detta har i samband med att detta
examensarbete utförts inneburit att det inkommande flödet varit intermittent under
perioder mellan midnatt och 06:00.
Ledningarna för hushållsavloppsvattnet är separerade från dagvattnet vilket ger flera
speciella förutsättningar. För det första undviks extrema flöden under kraftiga regn
och snösmältning. Extremflöden ger problem med pumpning och i värsta fall
nödvändiggörs bräddning av orenat vatten. De har dock en positiv verkan på
1

Inga signifikanta skillnader i koncentration av SS, BOD, COD, N och P mellan prov från pumpstation
i Sjöstaden och prov i försöksanläggningen. Dock var medelhalten m a p COD och SS något högre i
Sjöstaden och det fanns även en signifikant skillnad i mängden avsättbart material (Magnusson 2003)
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ledningarna då de sköljer bort skräp och sedimenterat material som annars kan växa
till och bilda proppar. Hur det ser ut i ledningen mellan Sjöstaden och
försöksanläggningen är okänt (men troligen finns där rikliga avlagringar). En
ytterligare viktig skillnad är att vattentemperaturen varierar mindre under året.
Temperaturen på inkommande vatten sjönk under vintern 2003 till drygt 18°C, att
jämföra med vattnet till Henriksdalsverket, där vattentemperaturen varierar med
utetemperaturen. Under sommaren kan vattnet vara 18-19°C varmt och under kalla
perioder på vintern ligger temperaturen kring 10°C för att vid snösmältningen sjunka
till 5°C.
Vattenförbrukningen är högre än förväntat, den ligger för närvarande närmare 200
l/person, dygn, vilket motsvarar en normal vattenförbrukning. Detta är långt ifrån
miljömålets 100 l/person, dygn. Följden blir ett vatten med lägre koncentration av
näringsämnen och organiskt material än förväntat. I kolumn 1 i tabell 2 visas
mätningar från v. 20 2003 till v.14 2004. (COD, Tot-P och Tot-N är
veckoblandprover, SS och BOD7 är dygnsprover (1 dag/vecka).) Framför allt
koncentrationen av COD, BOD7 och SS är låg. Vid en jämförelse med ett
bostadsområde i Skarpnäck, där dagvattnet liksom i Sjöstaden avskiljts från
hushållsavloppsvattnet, innehåller sjöstadsvattnet betydligt mindre COD och
suspenderad substans. Stockholm Vatten har undersökt hushållsspillvatten från
området kring Pilvingegatan i Skarpnäck årligen mellan 1995-2002.
Det är viktigt att påpeka att provtagningen vid Sjöstadsverket försvåras av
fördelningen av det totala flödet från Hammarby Sjöstad. Under natten då en mindre
volym avloppsvatten produceras, behandlas 100 % av vattnet vid
försöksanläggningen. Dagtid är det endast en delström som passerar Sjöstadsverket,
resterande mängd behandlas på Henriksdalsverket. Följden blir att dygnsproven inte
är flödesproportionella, eftersom nattvattnet viktas tyngre än det vatten som
produceras under dagtid. Detta kan inverka på fördelningen mellan COD/suspenderat
material och näringsämnen. Det kan t.ex. vara så att det produceras proportionellt sett
mer COD och SS dagtid. Undersökningen av detta ligger dock utanför detta
examensarbetes ramar.
Tabell 1-2 Jämförelse av vattnet från Hammarby Sjöstad mot andra avloppsvatten.
Parameter

Sjöstadsverket
uppmätta
värden
v320–

Sjöstadsverket
uppmätta
värden
v.320 – v414

Uppskattade
värden
Hammarby
Sjöstad 4

v414

[g/p,d]

[mg/L]

Uppskattade
värden om
miljömålets
vattenförbrukning
uppnåtts

Skarpnäck
19952002
[mg/L]

[mg/L]

[mg/L]

4

I kolumn 2 i har SS, BOD7 och COD uppskattats. Det har då antagits att tot-P och tot-N ligger nära
de värden som mätts upp vid Sjöstadsverket, samt att kvoten mellan COD och tot-N är densamma som
i Skarpnäck. Detsamma har antagits för BOD7 och SS.
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SS

240

48

583

1000 – 1200

499

280

BOD7

301

60,2

407

700 – 850

348

200

COD

515

103

859

1400 – 1750

734

460

Tot-P

11

2,2

11

20 - 30

13

6,6

Tot-N

62

12,4

62

100 - 120

53

38

BOD7/COD-kvoten ligger runt 0,58; att jämföra med 0,43 för Henriksdalsverket.
Detta innebär att avloppsvattnet från Hammarby Sjöstad är relativt lättnedbrytbart.
pH varierar under dygnet mellan 7,8 och 7,3 med en topp på morgonen och
medelvärde 7,54. VFA ligger mellan 23,7 och 49,5 mg/l som COD och är högt när pH
är lågt och vice versa (Magnusson 2003).
1.3.2 Påverkan av och på omgivande faktorer (trumfiltret som del i en kedja
processer):
Trumfiltret är en del i en kedja av processer. Detta har medfört problem då fel
uppströms i processen har orsakat driftstopp på trumfiltret trots att det fungerat som
det bör. Särskilt problematiskt har det varit att genomföra längre tester då
inkommande flöde tidvis uteblivit på grund av problem uppströms. Samtidigt har fel
och stopp på trumfiltret orsakat konsekvenser för komponenter nedströms. Möjlighet
att brädda förbi trumfiltret har funnits men har inte föredragits då MBR:en direkt
nedströms varit känslig för obehandlat avloppsvatten.
1.3.3 Utrustning och arbetsmiljö
Att arbeta med ett nytt projekt i en nybyggd testanläggning har inneburit många
praktiska problem. Många gånger har för ändamålet specifikt anpassade redskap,
utrustning mm saknats vilket berikat uppfinningsrikedomen. En stor mängd tejp,
slangar, elrör och plastbehållare i olika format har förvandlats till trattar, silar, proppar
och rengöringsinstrument. Ett mycket fint laboratorium har funnits i anslutning till
försöksanläggningen och har något saknats har hjälp erhållits från Henriksdalsverkets
eller Torsgatans lab.
Att arbeta med avloppsvatten är speciellt. Särskilda krav på hygien är nödvändigt och
det har funnits gott om arbetskläder, skyddsglasögon, gummihandskar mm. Oftast har
det inte varit en fråga om personlig säkerhet utan snarare att man kommer i kontakt
med otrevliga miljöer.
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2

Litteraturstudie

Arbetet går ut på att utvärdera användandet av ett trumfilter som förbehandling av
avloppsvatten och jämföra det med traditionell försedimentering. Då fokuseringen
legat på avskiljning av suspenderat material följer här en litteraturstudie som rör de
tekniska mekanismerna för de två olika metoderna; sedimentationsteknik och
filtrerteknik. Jag tar även upp hur flockningskemikalier fungerar och på vilket sätt de
kan förbättra avskiljning av suspenderat material vid användning av de två olika
teknikerna som nämns ovan.
2.1

Traditionell försedimentering

Att avskilja materia från vatten med hjälp av sedimentation är idag är idag den mest
förekommande tekniken inom förbehandling av avloppsvatten. Det är en driftsäker
och pålitlig metod som kräver relativt lite underhåll. Genom att tillsätta någon form av
flockningsmedel kan man ganska billigt öka reduktionen av suspenderat material.
2.1.1 Principer för sedimenteringbassänger
Principen för sedimentering grundar sig på att vatten får strömma i en bassäng
tillräckligt långsamt så att partiklar kan sjunka till botten där de avlägsnas i form av
slam.
nedan visar en principskiss på en sedimenteringsbassäng som kan delas in i fyra
zoner:
En zon för inkommande vatten där strömningshastigheten är för hög för att partiklar
ska kunna sedimentera.
En zon för sedimentering där laminär strömning råder och partiklar sjunker till botten.
En slamzon där sedimenterat material kan avlägsnas med hjälp av bottenskrapor och
slampumpar.
En zon för utgående vatten där återigen strömningshastigheten är för stor för att
partiklar ska kunna sedimentera.
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Figur 2.1 Principskiss för sedimenteringsbassang.

Inom zonen för sedimentering råder följande:

H = höjd [m]
L = längd [m]

w = djup [m]
Q = flöde [m3/s]

As = genomströmningsarea [m2]
AY= ytarea [m2]
Vh = horisontell

strömningshastighet [rnls]
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Formel 2-1

(Metcalf & Eddy, 2003)

En partikels sedimentationshastighet kan beskrivas av Stoke's lag:
Formel 2-2

Dar
g = gravitationskonstanten [rn/s2]
d = partikelns diameter [m].

p = Vätskans absoluta viskositet [Pa*s]

6,

= partikelns densitet

[kg/m3]

6 = vatskans densitet [kg/m3]

Enligt Stoke's lag har partikelns storlek störst inverkan på sedimentationshastigheten.
Partiklarnas form antas vara sfariska, så är visserligen inte fallet men deras
oregelbundenhet i form antas inte spela någon roll vid långsam sedimentering.

2.1.2 Ytbelastningsteorin
Nar man ska anlägga en sedimenteringsbassäng utgår man från en idealisk modell. En
partikel som kommer in i sedimenteringszonen kommer att ha en horisontell hastighet
lika med vatskans strömningshastighet Vh, definierad ovan. Om partikeln ska
avlägsnas från vattnet måste resultanten av Vh och dess sedimenteringshastighet V,
(definierad av Stoke's lag) vara tillräcklig för att den ska nå botten innan den når
zonen för utgående vatten.

I nedan kan vi följa tre partiklars vag mot botten; PI, P2 och P3.Utgår man från att P2
representerar de minsta partiklar man helt vill avskilja kan man beräkna storleken på
bassängen.

Lutning:

blir
Formel 2-3

L

b

w = djup in
i bilden

Figur 2.2 Partiklars sedimenteringsbanor kan användas för att härleda ytbelastningsteoring.

Formel går under namnet ytbelastningsteorin och det framgår att mängden material
som kan avsättas i en sedimenteringsbassäng inte är beroende av bassängens djup,
endast dess storlek på ytan. Detta kan synas aningen absurt, teoretiskt skulle man
kunna ha bassänger som endast är ett par centimeter djupa och ändå avsätta önskad
mängd materia. Rent praktiskt inverkar dock andra faktorer, t ex måste man kunna
avlägsna det slam som sedimenterat på botten. Ett minimidjup på 2-2.5 meter brukar
antas.
(Hultman m fl, 1973)

2.1.3 Hur mycket avlägsnas i sedimenteringsbassänger
Som vi ser i har de två partiklarna P1 och P3 samma sedimenteringshastighet VI,Dock
är det endast P3 som kommer hinna nå botten eftersom den går in i zonen för
sedimentering vid punkt b. Om man utgår från resultanten av den horisontella
hastigheten Vh samt zonens dimensioner kan man beräkna den del X, av alla partiklar
som går in i zonen för sedimentering med sedimenteringshastighet V1 som kommer att
sedimentera.

MIKROSILNING SOM FORBEHANDLINGSMETOD AV

HUSHALLSAVLOPPSVATTEN

Formel 2-4

(Metcalf & Eddy, 2003)
Alla partiklar med sedimentationshastighet större an V, kommer att avlagsnas men
aven partiklar med lagre sedimentationshastighet förutsatt att de befinner sig närmare
botten vid inträde.
Om partikelstorleksfördelningen ar kand på ett inkommande avloppsvatten och man
vet den del X, av alla partiklar som har sedimentationshastighet lagre an V, kan man
beräkna total andel F av alla partiklar som kan avlagsnas:
Formel 2-5

(Metcalf & Eddy, 2003)
Dar l -X, anger den del av all partiklar som har sedimentationshastighet högre an V,
och integralen anger den som har lagre.

2.2

Förbehandling av avloppsvatten genom filtrering

2.2.1 Vad avskiljs med membranteknik
Avloppsvatten innehåller partiklar av mycket skiftande storlekar. Större föremål
avlagsnas normalt genom att låta vattnet passera ett grovt galler. Därefter kommer de
största partiklarna Engas in i ett sandfing. De partiklar som sedan ar kvar i
avloppsvattnet kan man dela in i tre grupper.
Suspenderat material (SS) - Oorganiskt material, dvs. sand, silt, lerpartiklar samt
organiskt material dvs. fekalier, biologiska organismer (plankton, bakterier, alger och
virus). Partiklarna ar i storleksordningen större an 1 pm. Suspenderat material ar
största kallan till f&gning av vattnet.
Kolloidalt material - Partiklar i storleksordningen 0.01-1 pm. Härstammar från
samma kallor som suspenderat material fast har betydligt mindre storlek och
sedimenterar inte. De orsakar aven den en fargning av vattnet
Upplösta ämnen - Mestadels olika sorters salter, upplöst organiskt material samt lösta
gaser, syre och koldioxid mm.
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Bilden nedan visar storleksordningen på olika partiklar och ämnen i ett avloppsvatten
samt vilka filtreringstekniker som används för att avlägsna dem.

Figur 2.3 Storlekar hos olika partiklar vanligt förekommande i avloppsvatten (Svarovsky, 1995).

I förbehandling av avloppsvatten är man framför allt intresserad av att reducera
halterna av suspenderat och kolloidalt material samt att minska halten fosfor genom
kemisk fällning. Traditionellt gör man detta i sedimenteringsbassänger vilket tagits
upp i föregående kapitel. En alternativ metod är att filtrera bort dessa partiklar genom
en finmaskig silduk, ofta uppspänd runt en roterande trumma, ett trumfilter.
Att låta vätska rinna genom ett semipermeabelt membran är ett effektivt sätt att
avlägsna material. Beroende på storleken på de partiklar man vill avskilja brukar man
dela in membrantekniken i fyra (fem) olika grupper; (Fin filtrering (FF)),
Mikrofiltrering (MF), ultrafiltrering (UF), nanofiltrering (NF) och omvänd osmos
(RO). Vätskan som passerat membranet kallas filtrat eller permeat och kvarvarande
vätska kallas koncentrat. Vid rening av avloppsvatten kallas koncentratet oftast slam
I detta arbete har ett trumfilter använts vars filtrerduk har haft poröppningar på 30 µm
respektive 60µm. Som anges av ligger spannet för mikrofiltrering mellan ca 0.05µm
och 25 µm, strax under trumfiltrets silduk. Tillverkaren har dock valt att kalla det ett
mikrofilter trots att det enlig gängse bruk ligger under benämningen fin filtrering.
2.2.2 Filtrering med slamkaka
I arbetet med trumfiltret ställdes i tidigt skede frågan om vilken storlek på filtret som
skulle användas. En annan fråga var hur tillsats av ett flockningsmedel skulle påverka
filtrerdukar med olika porstorlek. För att kunna testa dukar med olika porstorlekar
och med tillsats av flockningsmedel behövdes en rutin för test i labbskala. Nedan
följer teorin som låg till grunden för den testmetod som beskrivs i kapitel 4.
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Vid filtrering av partikelrik vätska genom ett membran kommer partiklar mindre än
membranets minsta poröppning till en början att passera obehindrat. Större partiklar
som blockeras kommer så småningom att bilda en slamkaka på membranet. Kakan
själv fungerar som ett filter och mindre partiklar kommer nu även de att fångas upp,
dessutom bidrar även kakan till ökat totalt filtermotstånd och flödet genom filtret
sjunker i takt med ökad tjocklek på slamkakan. När den blivit så tjock att flödet
hämmas för mycket avlägsnas den genom backspolning varefter filtermotståndet
sjunker och flödet ökar.
I ett trumfilter sker filtrering med slamkaka. En härledning av samband mellan tid och
filtratvolym görs nedan för att ta fram en enkel metod för uppföljning av filtrering
med slamkaka.
Enligt nedan rinner en vätska ner igenom ett membran med tjockleken h2 från ett tätt
och trycksatt kärl med tryck P0. Ovanför filtret bildas en slamkaka med tjocklek h1.
Filtratet med volymen V samlas i en bägare undertill där atmosfärtryck råder. Trycket
P stiger med ökat djup för att sedan sjunka i två etapper, först genom slamkakan,
sedan genom membranet.

Tryck P

P0

?P

Q1

? P1

h1
Q2

? P2

V

Figur 2.4 Pincipskiss för filtrering med slamkaka.

Allmänt kan flöde genom filter beskrivas med Darcy’s lag:
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Q-kAf'
-A
h

[ds]

Q

flödet genom filtret [mls]

A

filtrets area [m2]

k

permeabilietskonstant [m/s]

AP

tryckfall över filter [m]

h

filtrets tjocklek [m]
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dar

Filtrering enligt Figur 2.4 sker genom två lager. För att bestämma kakans och
membranets filteregenskaper kan Darcy's lag omarbetas för strömning genom två
olika skikt:
Formel 2-6

dV
=
q
dt

i +A. @= A ~ . M.aa,u.rnSV p . R ,

Dar

A

filterarea [m2]

ms

slamkoncentration [kg/m3]

P

tryckfall över filtret [ ~ l m ~ ]

9

flöde genom filtret [m3/s]

R m

membranets filtermotstånd [llm]

t

tid [s]

v

filtratvolym [m3]

a

filterkakans specifika filtreringsmotstånd [ d k g ]

I-1

Vattnets dynamiska viskositet [N dm2]

inverteras Formel 2-6 erhålls

Formel 2-7

5 Ett antagande i ovan ar att volymen av slammkakan kan försummas. (Svarovsky 1990)
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Vid stationärt flöde kan tryckfall över kakan beräknas efter att
Formel 2-7 görs om till:
Formel 2-8

I detta fall ar det enkelt att mata och beräkna tryckfallet, alternativt kan Forrnel2-7
integreras till formen
Formel 2-9

Volymen på filtratet och tiden mats enkelt.
Ser vi på Formel 2-8 och Formel 2-9 har de formen av den linjära ekvationen:

Y=kx+m
dar
Formel 2-8

Formel 2-9

Fortfarande ar filteregenskaperna R, och q okända men dessa kan bestämmas grafiskt
på två satt. Beroende på vad som vid eventuella försök ar lättast kan man antingen
mata filtratvolymen mot filtratflödet, se eller filtratvolymen mot tiden, se .
Membranets filtermotstånd R , kan lösas ut från uttrycket som skärningspunkten Y =
m (då V=O) och filterkakans specifika filtreringsmotstånd a från uttrycket för
lutningen.
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Kgur 2.5 Membranets och kakans filtermotstånd genom mätning av flöde och filtratvolym.

skärning

A.P

ai.,u.rns

lutning 2 A2 P

Figur 2.6 och kakans filtermotstånd genom mätning av tid och filtratvolym.

Vid filtrering växer slamkakan och till slut blir dess filtreringsmotstånd så stort att
trycket P inte förmår vätskan att rinna igenom (filtret sätter igen). Detta kan
åskådliggöras i nedan.

Figur 2.7 När ett filter sätter igen kommer filtratvolymen V förbli oförändrad med ökad tid t.
Volymen VL anger gränsvärdet då man anser att igensättning har skett.
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Flockningsmedel

Som en del av arbetet gjordes ett försök med att tillföra ett flockningsmedel innan
filtrering med syfte att öka avskiljningsgraden. Har följer en kortfattad redogörelse
om de grundläggande principerna för användande av flockningsmedel.

2.3.1 Syfte med flockningsmedel och dess nytta vid mikrofiltrering.
Suspenderat material (och till viss del kolloidalt material) kan till stor del avskiljas
genom sedimentering eller filtrering. De mindre kolloidala partiklarna ar dock för små
för dessa tekniker. För att lösa detta kan man tillsatta flockningsmedel vilket far
partiklarna att klumpa ihop sig till större vilka man kan avskilja. En partikels
sedimenteringshastighet ökar med dess storlek vilket beskrivs av Stoke's lag
Formel 2-10

Som framgår av Stoke's lag ar det främst partikelns storlek som påverkar
sedimenteringshastigheten v,, en fördubbling av storleken ger en fyrdubbling av
hastigheten och ökar storleken 10 gånger ökar hastigheten 100 gånger. Som framgår
av stycke 2.1.2 ovan om ytbelastningsteorin har man vid sedimentering intresse av att
kunna öka partiklars sedimenteringshastighet för att kunna avskilja mer materia.
Vid filtrering har man intresse av att E mycket små partiklar att klumpa ihop sig till
större då dessa annars skulle gå rakt igenom filtret och eventuell slamkaka.

2.3.2

Principer för flockning

De mycket små partiklarna i vattnet påverkas av två stora krafter; Van der Vaals
dragningskraft mellan partiklarna och elektrostatiska repellerande krafter. I allmänhet
har de kolloidala partiklarna negativt laddning och stöter bort från varandra. Tillsätter
man positivt laddade joner kommer dessa att lagga sig runt de negativt laddade
partiklarna och neutralisera laddningen. Kolloidala partiklar kan då om de stöter in i
varandra hållas ihop genom Van der Vaalskraften och bilda större partiklar.
Tillräckligt många partiklar som sitter ihop kallar man en flock.
(Hammer, Hammer RJ)
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Figur 2.8 Flockningsmedel binder partiklar till varandra.

Flockningsmedel brukar tillsättas i flytande form. För att få en ordentlig inblandning
brukar man börja med en snabbare omröring. Medlet kommer i kontakt med partiklar
och lägger sig på dessa. Flockning sker då partiklar med olika laddning krockar och
binds till varandra. Man skiljer mellan mikroflockning och makroflockning. Partiklar i
storleksordningen 0.001µm till 1? m transporteras av vätskans slumpartade rörelse på
grund av skillnader i temperatur, så kallad Brownisk rörelse. När de under transport
krockar med varandra sker mikroflockning, även kallat perikinetisk flockning. För att
partiklar större än 1? m ska kunna krocka och fastna i varandra krävs att vätskan sätts
under viss form av omröring, så kallad ortokinetisk rörelse. Detta kallas
makroflockning eller ortokinetisk flockning. Viktigt är att omrörningen inte sker för
kraftigt, detta kan slå sönder eventuella flockar som bildats. Flockarna avlägsnas
normalt i sedimenteringsbassänger, deras högre sedimenteringshastighet ger möjlighet
att avlägsna partiklar som utan flockningsmedel inte hunnit sedimentera under tiden
vattnet passerat bassängen. Vid förbehandling med mikrofilter lyckas man fånga upp
de små partiklar som annars skulle ha passerat genom filtrets porer.
(Metcalf & Eddy, 2003,s 478-482)
2.3.3 Metallsalter
Metallsalter är idag det mest förekommande flockningsmedlet inom vattenreningen.
Vanliga medel är järnsulfat, FeSO4, järnklorid, FeCl3, samt aluminiumsulfat, Al2O3.
Metallsalter binder och fäller fosfor och löst organiskt material.
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2.3.4 Organiska polymerer
Organiska polymerer är kolbaserade ämnen, uppbyggda i form av kedjor eller nätverk.
Små beståndsdelar, monomerer, länkas samman till gigantiska molekyler, polymerer.
En del polymerer är laddade och går under namnet polyelektrolyter. Deras laddning
och förmåga att bilda långa molekyler gör att de lämnar sig väl som flockningsmedel.
Katjoniska lågmolekylära polymerer skapar negativt laddade, mindre molekyler som
ofta används som komplement till metallsalter för att stabilisera flockarna och
reducera eventuell slambildning. Anjoniska högmolekylära polymerer skapar positivt
laddade, större molekyler som brukar användas för att förbättra flockstrukturen och
påskynda flockningen.
Vanliga polymer är Fenopol, tillverkat av Kemira, Magnafloc, tillverkat av CDM,
samt Purfix, tillverkat av Archemi AB.
(Bengtsson, 2003)
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3

Anläggningsbeskrivning och drift

Trumfiltret har varit en del i en kedja av processer med konsekvensen att ett viktigt
moment under arbetets gång har varit att säkerställa driften. I detta kapitel beskrivs
trumfiltet, omgivande komponenter samt testanläggningen som varit den yttre miljön.
3.1

Försöksanläggningen

Stockholm vattens försöksanläggning för rening av vatten från Hammarby Sjöstad är
beläget uppe på Henriksdalberget med fin utsikt över Stockholm. I anslutning till
anläggningen finns även ett kontor, personalfaciliteter samt ett laboratorium.
Anläggningen hyser minireningsverk grupperade i fyra separata linjer. I de olika
linjerna utvärderas olika tekniker för att rena samma avloppsvatten. Nedan följer en
beskrivning av de olika linjerna.
Linje 1: Aerob rening med aktivslam och biologisk kväve- och fosforreduktion
Den första linjen är i grunden kopia av Henriksdals reningsverk i miniatyr och
innehåller försedimentering, aeroba och aeroba bioreaktorer för kvävereduktion,
eftersedimentering och slutligen ett sandfilter enligt traditionell rening av
avloppsvatten. Linjen stod tidigare monterad inne i Henriksdalsverket och kördes med
samma inkommande vatten. Nu körs den med avloppsvatten från Hammarby Sjöstad
för jämförelse. Linjen är även dimensionerad för bilogisk fosforrening.
Linje 2: Aerob rening med membranbioreaktor (MBR) och omvänd osmos (RO)
Den andra linjen utvärderar membranteknik. Efter förbehandling med ett mikrofilter
reduceras kvävehalterna i en MBR och därefter avskiljs resterande joner med omvänd
osmos. Linjen är mycket kompakt för att ta upp så lite anläggningsyta som möjligt.
Linje 3: Anaerob rening med fluidiserad bädd och omvänd osmos (RO)
Den tredje linjen innehåller försedimentering, en fluidiserad bädd samt omvänd osmos
(RO).
Den fluidiserade bädden är en anaerob process där en sandbädd hålls svävande i
turbulent avloppsvatten. På sandkornen sker en biologisk tillväxt som under
syrefattiga förhållanden omvandlar näring i vattnet till biogas.
Linje 4: Anaerob rening med UASB och biologisk kvävereduktion
I den fjärde linjen förbehandlas vattnet med flotation för att få en effektiv avskiljning
av primärslammet. I två seriekopplade anaeroba reaktorer låter man sedan granulerade
bakterier bryta ner organsiskt material och bilda biogas. Processen går under namnet
UASB (Upflow Anaerobic Sludge Blanket). Slutligen sker efterbehandling i form av
kemisk fällning för fosforåtervinning.
(Svenskt Vatten Nr 2 – april 2003)
(Teknisk broschyr Hammarby Sjöstad, Stockholm Vatten AB 2004)
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3.2 Arbetsområde
I huvudsak kan man säga att aktuellt arbete har rört tre komponenter: Ett trumfilter, en
slamförtjockare och en rejekttank. Partiklar i avloppsvattnet avskiljs i trumfiltret i
form av slam som leds till en slamförtjockare. Det renade vattnet, rejektet går vidare
till nästa steg i linjen. Slammet innehåller mycket vatten vilket till viss del kan
avskiljas i slamförtjockaren och föras tillbaka till trumfiltret. Det förtjockade slammet
går vidare till slambehandling. En schematisk bild av processen följer nedan.

Förbikoppling

Trumfilter

Avloppsvatten IN
Filtrat UT
Rejekt
Slam

Rejekttank

Slamförtjockare

Rejekt

Slam UT

Figur 3.1 Flödesschema inom området för examensarbetet.

3.2.1 Pumpstation Båtbyggargatan
Från Hammarby Sjöstad pumpas vattnet via en pumpstation vid Båtbyggargatan i en
ca 600 meter lång ledning av PE (Berndt Björlenius). Pumpen är en så kallad
tuggerpump, designad för att mala sönder rens, slam och fettklumpar.
Det har hänt i ett flertal tillfällen att pumpen stannat. Vid ett tillfälle hade en
gummirem trasslat in sig i pumphuset vilket krävde direkt tillsyn. Vid andra tillfällen
har pumpen gått igång av sig själv efter ett tag, vilket kan tyda på att mycket stora
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fettklumpar fastnat och täppt till pumpen tills dess att den lyckats finfördela
fettklumpen. Detta problem har varit mycket allvarligt då försöksserier, dygnsprov,
inställningar av pumptider mm störts. För att lösa problem med stopp i
inloppspumpen kommer en till tuggerpump installeras parallellt med den första.
3.2.2 Inkommande vatten
Endast en liten del av allt vatten från Sjöstaden tas in till Sjöstadsverket, ca 10 m 3/h,
resten går vidare till Henriksdals reningsverk. En automatisk provtagare har under
projektet varit aktiv och tagit dygnsprover.
3.2.3 Step-screen
För att separera det största materialet (renset) från avloppsvattnet används ett s.k.
step-screen. Det kan liknas vid ett stående galler med liten spaltvidd (3 mm) som
blockerar och avskiljer grova partiklar. Gallret är ledat och likt en rulltrappa rör det
sig runt och transporterar materialet uppåt som sedan avskiljs. En inbyggd våg väger
successivt renset.
Vid ett fåtal tillfällen har step-screenet inte hunnit lyfta allt som blockerats. En tjock
filt har bildats och sedan rullat ner för gallret och lagt sig nedanför. Numera är en
web-kamera uppriggad så det går att bevaka gallret via styrsystemet.
3.2.4 Sandfång
Ett enkelt sandfång direkt efter step-screenet avlägsnar sandpartiklar.
3.2.5 Utjämningstank
Allt vatten som behandlas i Sjöstadsverket samlas efter grovgaller och sandfång i en
utjämningstank vars syfte är att ta bort små flödesvariationer på inkommande
avloppsvatten. Tanken är på 0,5 m 3 och är utrustad med trycknivågivare, kopplade till
styrsystemet. Vid låg nivå i tank går larm i styrsystemet vilket medför automatiskt
stopp på vissa pumpar i arbetsområdet.
3.2.6 Pump för inkommande vatten till linje 2
Från utjämningstanken pumpar leder en excenterskruvpump in allt vatten som
behandlas i linje 2.
3.2.7 Trumfiltret
Trumfiltret är tillverkat av Hydrotech, ett företag som grundades 1984 av Nils-Åke
Persson och är beläget i Vällinge i Skåne. Företaget har specialiserat sig på
tillverkning av mikrosildukar monterade i trumfilter samt i skivfilter. Filtrerdukarna är
tillverkade av polyester samt syrabeständigt stål och finns installerade i anläggningar
runt om i världen inom områden som fiskeindustrin (Catvis - Nederländerna, Sterner
AquaTech - Norge), dagvattenrening, efterpolering av avloppsvatten och inom
livsmedelbranschen.
Hydrotech trumfilter modell HDF801-1F kan förenklat beskrivas som en låda av
rostfritt stål med en liggande trumma inuti. Se figur 10. Trumman består av en
roterbar metallram på vilket man monterar fast filterelement. Obehandlat
avloppsvatten leds in inuti trumman och hindras att rinna ut via ändarna av två skivor.
Tätning mellan skivorna och filtret sker med gummilist.
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Figur 3.2 Förenklad bild av trumfiltet.

Vid fortsatt benämning av trumfilter avses både trumman och lådan. Filterelementen
består av ett stödraster i plast med en fastlimmad filtrerduk i polyester.
3.2.8 Filtreringsprocessen
Filtreringsprocessen kan beskrivas som en cykel.
Qin = inkommande flöde till trumfiltret
Qfiltrat = flöde genom filtrerduk
1. Avloppsvattnet leds in i trumman, rinner ner genom filtret, samlas i trumfiltrets
hölje och leds vidare till nästa steg i reningsprocessen. Qin < Qfiltrat .

Qin

Qfiltrat
Figur 3.3

2.Vartefter vatten passerar filtret byggs en slamkaka upp på filtrets insida och
filtermotståndet ökar.
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3.Ökningen av filtermotståndet leder till ett tryckfall genom filtret, Qin > Qfiltrat och
vatten samlas inne i trumman.

Qin

Qfiltrat
Figur 3.4

4.Med höjd vattennivå når vattnet ny filtrerduk utan slamkaka, filtrering sker, mer
slamkaka bildas, vattennivån stiger osv.

5. Till slut har vattennivån inuti trumman stigit och når en nivåvakt och en
snäckmotor sätter trumman i rotation. Det slam som bildats på insidan av
filterelementen ligger i stödrastrets celler och kan således lyftas.

Qin

Qfiltrat
Figur 3.5

6. Renspolningsmunstycken med luft och vatten blåser/sprutar filtrerduken rent från
slam, vilket samlas upp i en ränna och leds bort från trumfiltret till en slamförtjockare.
Vattnet rinner snabbt genom den rena, roterande filtrerduken och nivån inne i filtret
sänks. Qfiltrat > Qin
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Qin

Qfiltrat
Figur 3.6

7. Rotationen samt spolning/blåsning upphör och en ny cykel påbörjas
3.2.9 Backspolningssystemet
Trumfiltret är delvis självrengörande genom backspolning. Filtrat pumpas med en
snäckpump till fem spolmunstycken som är riktade i rät vinkel mot filtrerdukens
utsida. Det slam som fastnat på dukens insida spolas ner i en uppsamlingsränna och
vidare till en förtjockare.

Figur 3.7 Slam på insidan av filterduken hamnar i slamrännan vid backspolning.

Som tidigare nämnts sker spolning efter behov, ju högre susphalt på inkommande
vatten desto snabbare bildas en tjock slamkaka och spolning behövs. Effektivt flöde
vid backspolning är uppmätt till ca 0,24 L/s. Gångtid vid varje backspolning är känd.
3.2.9.1

Proble m med backspolning

Det filtrat som används till backspolning passerar ett patronfilter av rostfritt stål vilket
inte har varit tillräckligt för att rena filtratet. Vid flertalet tillfällen har detta filter
överbelastats med minskat spoltryck genom dysorna som följd. Det minskade
spoltrycket har lett till att mycket av det slam som skulle ha hamnat i slamrännan har
suttit kvar på insidan av filtret. Vattennivån inuti trumman har inte sjunkit nämnvärt
och har snabbt nått den nivåvakt som styr backspolningen. Då inställningen på
blåsning/spolning varit att spolning sker först efter 1 min sedan förra gången har
blåsning skett. Det slam som blåses ned i slamrännan har högre TS-halt och därmed
mer trögflytande. Efter ett tag med mycket blåsning och lite spolning har det ofta
blivit stopp i ledningen för slam mellan trumfiltret och förtjockaren, slamrännan fyllts
med slam som runnit över och tillbaka ner i trumman. För att komma tillrätta med
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detta problem är det nödvändigt att använda ett vatten fritt från partiklar för
backspolning. Kan man ta renat vatten efter MBR:en, processen efter trumfiltret, så
tillför man inget nytt vatten.
3.2.10 Primärslam
Ett av målen har varit att få ett så tjockt primärslam som möjligt. För att minska halten
vatten i slammet har trumfiltret modifierats och utrustats med ett renblåsningssystem.
Tryckluft är kopplat till dysor parallellt med spolvattendysorna som blåser bort slam
från filtret. Slammet ligger kvar i rännan till nästa gång spolvatten rengör duken och
transporterar bort allt slam. Här har ett stort problem uppstått. Från slamrännan rinner
slammet med självfall in i en smal ledning med liten lutning (ca 1 %) till
slamförtjockaren. Blir slammet för tjockt sätts den smala ledningen igen och
slamrännan blir snart fylld med slam, vilken till slut bräddar över ner i trumman igen.
En ombyggnad är helt klart nödvändig.
En lösning är att byta ut röret från slamrännan till ett grövre och med större lutning.
Detta kräver dock att slamförtjockaren måste sänkas ner till källarplanet. En annan
lösning är att öka lutningen på själva slamrännan, alternativt en matarskruv som leder
slammet till ett grövre rör med hög lutning vidare till rötning utan att gå via
förtjockaren.
3.2.11 Filterelement
Filtermaterialet är tillverkat av polyester, stödrastret av hårdplast.
Runt trumfiltrets roterande trumma monteras två filterelement med standardstorlek
1250x450cm.
Två porstorlekar har varit aktuella, 30 µm och 60 µm. Från början var det tänkt att
även testa 10 µm- och 20 µm-filter men då igensättningstiden redan var väldigt kort
med 30 µm-filter valdes att gå upp i storlek.
Att byta duk är ganska enkelt och går fort. De två filterelementen som sitter runt
trumman hålls fast med spännband av metall på utsidan. Spännbanden hålls i ändarna
fast med totalt 8 bultar. Det är dock lite kritiskt att lossa dessa då det är aningen
trångt, bökigt, halt och lätt att tappa bultarna ner i trumfiltet. Man måste även vara
försiktig så man inte skadar filtrerduken.
Filtrerduken är mycket tålig. Den klarar temperaturer på upp till 160?C,
högtrycksrengöring samt är beständig mot lut och syra (Hydrotech)
3.2.12 Rengöring av trumfiltret
Alla membranfilter sätter igen efter ett tag. Små partiklar kilas fast i porerna, fett och
olja skapar beläggning på filtrerduken och minskar poröppningarna. Backspolningen
rengör visserligen filtret från slam men obehandlat avloppsvatten innehåller en hel del
fett och olja. Igensättning av filtret leder till ökat filtermotstånd. Spolning kommer att
ske allt oftare och TS-halten i slammet minska. En rutin för rengöring måste
bestämmas inom rimliga gränser för driftstopp.
Ett sätt att rengöra filtret är att fylla det med hett vatten och sätta igång rotation på
trumman. Dock har varmvattenberedaren i testanläggningen inte haft kapacitet att
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värma vattnet tillräckligt. För att kompensera den lägre temperaturen på vattnet har
maskindiskmedel tillsats vilket löser fettet men rester av diskmedlet kan finnas kvar i
filtret efter tvätten med höjda fosforhalter som följd.
Det mest effektiva och enklaste sättet att rengöra filterelementen är att använda en
högtryckstvätt. Eftersom man inte behöver montera bort filterelementen går det
mycket snabbt.
3.2.13 Slamförtjockaren
De partiklar som i form av slam avskiljs i trumfiltret leds till en
gravitationsförtjockare med effektiv volym på 180 liter. TS-halten på slam innan
förtjockaren har legat mellan 0,5 % och 1,5 % vilket sedan höjts till som bäst 4 % i
förtjockaren.
Rejektvatten leds bort från toppen och vidare till en rejekttank. Det förtjockade
slammet pumpas vidare till rötning. Pumpen styrs av styrsystemet genom ett valt antal
starter per timme samt gångtid för pumpning. Val av dessa två parametrar har visat sig
lite besvärligt. Mängden slam som går in i förtjockaren beror på flera saker; hur ofta
och hur länge backspolningen pågår samt flödet från dysorna (igensättning i dysorna
har lett till lågt tryck och därmed lägre spolningsflöde). Gångtiden på backspolingen
är alltid känd och konstant, däremot hur ofta den sker beror helt på vattnets kvalitet ju högre susphalt desto oftare backspolning samt på filtrerdukens skick.
Om, under en viss tid, tillskottet till slamförtjockaren är mindre än vad som pumpas
bort kommer slamförtjockaren så småningom att tömmas med torrpumpning som
följd vilket kan skada pumpen. Vid avbrott på inkommande flöde sätter dock
styrsystemet pumpen i viloläge (se 3.2.5).
Blir slamförtjockaren helt fylld med slam kommer rejekttankens innehåll få en mycket
hög susphalt. När det sedan pumpas tillbaka till trumfiltret och blandas med
inkommande vatten kommer ökningen av susphalten belasta filtrerduken ännu mer
med ytterligare ökning av slamtillskott till slamtanken. En ond cirkel har uppstått.
Slamtankens volym är uppmätt till 180 liter och pumpens kapacitet 1,6 m3/h. Med
kunskap om effektiva flödet vid backspoling (0,24 L/s) och dess gångtid kan man
uppskatta mängden slam till förtjockaren efter antalet spolningar. Genom att sätta ett
villkor i styrsystemet att pumpen från slamförtjockaren ska pumpa en viss mängd
slam efter ett visst antal spolningar undviker man problemen med pumpningen enligt
ovan. Detta är nödvändigt eftersom antalet spolingar variera under dygnet beroende
på inkommande vattens susphalt (se 3.2.9). Man kan enkelt avgöra hur mycket slam
som ska pumpas bort och hur mycket som ska avskiljas som rejekt.
Ett intressant fel i styrsystemet upptäcktes vid kontroll av pumpens gångtid. Vid
klockning upptäcktes att gångtiden var fem sekunder kortare än vad som var inställt.
Detta hade inte varit så problematiskt när det gäller pumpning av slam från en
förtjockare men om ett sådant fel hade funnits på alla inställningar av gångtider på
komponenter i testanläggningen hade det kunnat orsaka många problem. Det visade
sig dock att felet endast låg vid inställning av just den pumpen och åtgärdades snart av
systemteknikern.
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3.2.14 Rejekttank
Rejektet som avskiljs i slamförtjockaren leds till en uppsamlingstank och nivån
registreras av en tryckmätare kopplad till styrsystemet. Då nivån når 600 mmvp startar
en pump med vilken rejektet leds tillbaka till trumfiltret där det blandas med
inkommande vatten. När nivån i tanken når 300 mmvp stannar pumpen och tanken
kan fyllas på nytt. Inställningen av spolning/blåsning ligger dock kvar som tidigare
med fördröjd spolning och då endast blåsning sker kan för mycket torrt slam orsaka
stopp i slamrännan. (Detta måste dock styrkas via loggning i styrsystemet)
Nivån i rejekttanken loggas i styrsystemet.
3.3

Provtagning

Då detta arbete har gått ut på att undersöka möjligheten att använda ett trumfilter vid
förbehandling av avloppsvatten och jämföra resultatet med en referens
(försedimentering) har reducering av susphalten hamnat i fokus. Då susphalten har
varierat starkt under dygnet har dygnsmedelprov tagits av automatiska provtagare.
3.4

Styrsystemet

Försöksanläggningens komponenter, alla pumpar, ventiler, reaktorer, motorer,
cisterner, olika sorters mätare mm, övervakas och kontrolleras av ett datoriserat
styrsystem. Insamlad information exporteras till Waste-systemet, Stockholm Vattens
centrala databas för mätvärden och utvärderingsverktyg. Sjöstadsverkets system har
Internet Explorer som användargränssnitt och tanken är att även de boende i Sjöstaden
ska kunna ta del av information från styrsystemet för att öka deras delaktighet i
projektet.
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Figur 3.8 Styrsystemet med Internet Explorer som gränssnitt.

3.5

Driftuppstart

Trumfiltret hade testats kort innan tiden för detta arbete. Kunskap om hantering
saknades dock varvid haveri skedde och därefter fick det stå. En första uppgift var
därför att rengöra och ställa i ordning filtret och därefter sattes det igång. Driftstart
skedde den 10 september 2003. Då information om praktisk användning saknades
ändrades olika inställningar och olika observationer gjordes. Under arbetets gång har
olika flöden testats, se Tabell 3-1.
Tabell 3-1 Olika flöden in till trumfiltret under arbetets gång.
Period

Flöde [m3/h]

2003-09-10—2003-09-17

1.2

2003-09-17—2003-09-30

1.5

2003-10-13—2003-10-16

1.0

2003-10-17—2003-11-16

1.7

2003-11-17—2004-01-11

2.0

2004-01-12—2004-03-30

1.6
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3.5.1 Driftstopp
Under arbetets gång skedde ett antal driftstopp. Det berodde dels på att trumfiltret
havererat, dels på att komponenter utanför trumfiltret men i samma linje stått stilla.
Oftast var det inloppspumpen vid Båtbyggargatan som krånglade.
Tabell 3-2 Driftstopp
Datum

Orsak till driftstopp

2003-10-01—2003-10-12
2003-10-26—2003-10-27
2003-11-06—2003-11-10
2003-11-16
2003-11-19
2003-11-23
2003-11-28
2003-12-09
2003-12-15
2004-01-01—2004-01-02
2004-01-15
2004-01-23—2004-01-25
2004-02-20
2004-02-23—2004-02-25
2004-02-27—2004-03-02

Service av MBR:en
Haveri Båtbyggargatan
Frågetecken i Waste (kolla med SS)
Låga flöden
Haveri Båtbyggargatan
Stopp på grovgallret
Byte av filtrerduk
Haveri Båtbyggargatan (Kolla SS)
Okänt stopp i flödet – kolla
Okänt haveri
Okänt haveri
0
Styrsystemet
Lågt flöde
Styrsystemet loggade ej?

Slutsats: Många av driftstoppen orsakades av så kallade barnsjukdomar i pilot
anläggningen vilket inte kan sägas representera normal drift.

3.6

Olika porstorlekar på filtrerduken

Filtrerdukar med två porstorlekar har testats; 30 µm och 60 µm.
Tabell 3-3 Två filterdukar med olika maskvidder användes under arbetets gång. Den mindre
maskvidden 30 µm var att föredra.
Period

Datum

Porstorlek [µm]

1
2
3

2003-09-10—2003-10-28
2003-11-28—2004-01-20
2004-01-21—2004-03-31

30
60
30

3.7

Spolningsfrekvens

Med spolningsfrekvens menas antalet gånger backspolingsmotorn startat per
tidsenhet. I kapitel 3.2.8 och 3.2.9 ovan beskrivs filtreringsprocessen och
backspolning mer noggrant. Spolningsfrekvensen indikerar två saker. Under en
kortare tidsperiod, över ett dygn eller en vecka kan man se att spolningsfrekvensen
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ökar med ökad susphalt på inkommande vatten. Är vattnet tjockare bildas snabbare en
slamkaka på filtrerduken och spolning krävs.
3.7.1 Dygnsvariation på spolningsfrekvens
Under ett dygn; 2004-02-26—2004-02-27 genomfördes en provtagningsserie på
inkommande vatten och på trumfiltrerat vatten. Porstorlek på filtrerdukarna var 30µm.
Automatiska provtagare tog prover varannan timme under provtagningsdygnet och
varje prov analyserades separat. Prov på inkommande vatten togs från
provtagningsslasken och prov på trumfiltrat togs från utjämningsbehållaren innan
MBR:en. Varje spolning skedde i 12 sekunder och registrerades i styrsystemets
loggningsfunktion.
Tabell 3-4 Spolfrekvensen varierar under dygnet.
Period

Susphalt inkommande
vatten [mg/l]

Susphalt efter
trumfilter [mg/l]

Antal spolningar
under perioden

8:00-10:00
10:00-12:00
12:00-14:00
14:00-16:00
16:00-18:00
18:00-20:00
20:00-22:00
22:00-24:00
00:00-02:00
2:00-04:00
04:00-06:00
06:00-08:00

214
165
161
149
148
217
178
127
137
157
152
246

113
95
110
111
117
122
117
94
76
89
110
116

38
34
37
33
34
38
40
27
21
29
26
44

Man kan se hur susphalten och spolfrekvensen varierar under dygnet samt dess
korrelation i diagram nedan.
Som tydligt framgår är susphalten som störst på morgon och kväll, då
vattenförbrukningen är som störst. Trumfiltrets förmåga att reducera susphalten är
som störst vid höga inkommande halter. Spolfrekvensen avläses mot den högra yaxeln och det framgår tydligt att höga susphalter kräver ökad backspolningsfrekvens.
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Figur 3.9 Dygnsvariation av susp på inkommande och trumfiltrerat vatten jämfört med
backspolningsfrekvensen

Som syns i diagram ovan finns ett klart samband mellan susphalt och behov av
backspolning.
3.7.2 Igensättning av filter – ökad spolfrekvens
Under en längre tid, över en månad, kan man se att spolningsfrekvensen ökar generellt
vilket beror på att filtret sätter igen på grund av fett, smuts och beläggningar på
filtrerduken som backspolningen inte rår på. Efter en grundligare rengöring av
filtrerduken sjunker spolningsfrekvensen. Studien visar att rengöring bör göras en
gång i månaden.

3.8 Slamhantering
Det primärslam som avskiljs i trumfiltret leds till en förtjockare för avvattning. Från
början var det tänkt att inte förtjocka slammet då man hade väntat sig ett slam med
torrsubstanshalt (TS) på 3-5 %. En slamförtjockare installerade dock i reserv ifall
spolvattenmängden skulle bli för stor. Trumfiltret kan avskilja slam med en mycket
hög TS-halt om man blåser bort slammet från filtrerduken med den installerade
tryckluften, se kap 3.2.9. Vad som dock sker är att om slammet är tjockare än ca 1.5
% i TS vill det inte rinna bort från slamrännan.
3.8.1 Analys TS-halter
Första månaden gjordes analys av TS-halten före och efter slamförtjockaren. Då
dygnsmedelprov inte kunnat tas utan endast stickprov gav detta endast en indikation
på slammets torrsubstanshalt. Vad som måste nämnas är att det inte finns någon
korrelation mellan TS-halten före och efter förtjockaren eftersom TS-halten före
bestäms av inställningarna på blåsning/spolning i backspolningssystemet och TShalten efter förtjockaren bestäms av förhållandet tillfört slam – bortpumpat slam. Vad
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som kan sägas är att slamförtjockaren kan förtjocka ett slam till maximalt ca 4 % i
TS-halt. Högre halt kräver en större förtjockare.

3.8.2 Slamförtjockarens ytbelastning
Slamförtjockarens ytbelastning varierar dels med tiden för varje backspolning vilken
varierats under arbetets gång, dels med spolfrekvensen. Då frekvensen varierar under
dygnet får man räkna med antalet spolningar per dygn.

Ytbelastning [m/hr]

Slamförtjockarens ytbelastning vid olika spoltider s och
olika spolfrekvenser

0,60

s=5

0,40

s = 10

0,20

s = 15

0,00
10

20

30

Spolfrekvens [antal spolningar per timme]

Figur 3.10 Slamförtjockarens ytbelastning
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4

Trumfiltrets reduktion av föroreningar i avloppsvatten

Under arbetet har främst filtrets förmåga att reducera suspenderat material studerats
men även reduktion av COD och totalfosfor. Dygnsmedelprover har tagits med
automatiska provtagare och analyserats på Sjöstadsverkets lab. De perioder som
anges i tabell nedan syftar på vilken filtrerduk som varit installerad i trumfiltret enligt
Tabell 3-3 ovan.
4.1

Reduktion av suspenderat material

Mätning av suspenderat material (SS) har gjorts enligt Svensk Standard SS-028112-3:
Filtrering av prov sker genom ett torrt glasfiberfilter med porstorlek 1.6 µm (MG/A)
och känd vikt. Filtret får torka i ugn 105?C i minst en timme. Därefter vägs det och SS
definieras som viktökningen delat med provvolym som passerat filtret, mg/L. Medeloch medianvärdet av den procentuella reduktionen presenteras nedan.
Tabell 4-1 Medelvärde av procentuell reduktion av susphalt under olika perioder och med olika
filtrerdukar.
Period

Porstorlek [µm]

Susp
inkommande
vatten [mg/l]

Susp
trumfiltrerat
[mg/l]

Reduktion [%]

1
2
3

30
60
30

Medel:
Medel:
Medel:

Medel:
Medel:
Medel:

Medel:
Medel:
Medel:

196
194
224

90
90
135

53
53
40

Som framgår av Tabell 4-1 ligger suspreduktionen runt 50 % oavsett filtrerduk. Under
period 3 var reduktionen dock märkbart sämre. Det kan förklaras med en ökning av
inkommande halter samt att den lägre temperaturen på inkommande vatten under
vintern gav större halter olösta fetter och oljor vilket påverkar filtrerduken negativt.

350
300
250
200
150
100
50
0

20
03
-0
20 9-1
03 6
-0
20 9-2
03 3
-0
20 9-3
03 0
-1
20 0-2
03 1
-1
20 0-3
03 0
20 11-0
03 6
20 12-0
03 2
-1
20 2-0
03 9
20 12-1
04 6
-0
20 1-1
04 3
-0
20 1-2
04 9
-0
20 2-1
04 2
-0
20 2-1
04 9
-0
20 3-0
04 9
-0
20 3-1
04 6
-03
-31

Susphalt[mg/l]

Halter suspenderat material

Susp inkommande Datum
Susp trumfiltrerat

Figur 4.1Halter av suspenderat material på inkommande respektive utgående material under
försöksperioden.
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4.1.1 Samband mellan inkommande och trumfiltrerat vatten med avseende
på susphalt.
Genom att undersöka korrelationen mellan susphalt på inkommande och trumfiltrerat
samt reduktion kan man få en bild om vad som sker med dels filtrets reducerande
förmåga vid olika susphalter, dels med partikelstorleksfördelningen.

250

Susphalt trumfiltrerat
[mg/l]

200

150
y = 0,7815x - 56,711
R2 = 0,5475

100

50

0
100

150

200

250

300

350

Susphalt inkommande
[mg/l]

Figur 4.2 Samband mellan inkommande och trumfiltrerat vatten med avseende på susphalt.

Figur 4.2 Samband mellan inkommande och trumfiltrerat vatten med avseende på
susphalt. ovan ger en viss antydan att susphalten i trumfiltrerat vatten ökar ju högre
susphalten i inkommande vatten är, vilket verkar rimligt då halten partiklar mindre än
minsta poröppning borde öka med högre susphalt på inkommande vatten (annars hade
ökningen endast bestått av partiklar större än största poröppning). Enligt den linjära
trendfunktionen ligger reduktionen runt 50 %.
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100

reduktion [%]
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y = -0.1058x + 71.735
R2 = 0.0935

40

20

0
100

150
200
250
Susphalt inkommande
[mg/l]

300

.
Figur 4.3 Samband mellan inkommande vatten och reduktion över filtret med avseende på
susphalt.

Som visas i kan inget direkt samband tydas mellan susphalt på inkommande vatten
och dess reduktion över filtret.
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Figur 4.4 Samband mellan trumfiltrerat vatten och reduktion över filtret med avseende
på susphalt

Enligt kan ett samband tydas mellan ökad susphalt på trumfiltrerat vatten och
reduktionen. Med en ökning av susphalten följer en minskad reduktion.
Om susphalten på inkommande vatten ökar och partikelstorleksfördelningen är
konstant så är den procentuella suspreduktionen över filtret oförändrad.
Om susphalten ökar och viktandelen ökar av partiklar större än största poröppning så
blir den procentuella suspreduktionen över filtret större.
Om susphalten ökar och viktandelen ökar av partiklar mindre än minsta poröppning så
blir den procentuella suspreduktionen över filtret minskad.
Med hjälp av bilderna ovan kan man skapa sig en bild av vad som händer med
partikelstorleksfördelningen när susphalten på inkommande vatten ändras.
Eftersom det inte finns något direkt samband mellan inkommande susphalt och
suspreduktion över filtret samtidigt som det är ganska tydligt att reduktionen har varit
sämre ju högre susphalt trumfiltratet har kan man tolka det som att viktandelen
suspenderat material mindre än minsta poröppning (och större än 1.6µm) ökar när
susphalt på inkommande vatten ökar.
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4.2

Reduktion av suspenderat material i försedimentering L4

Samtidigt som detta examensarbete pågicks gjorde Frida Hesselgren från Uppsala
Universitet ett examensarbete på den en av två anaeroba linjer. Syftet med det arbetet
var att följa uppstarten och de första månadernas drift av en två-stegs UASB-reaktor
för behandling av förbehandlat hushållsavloppsvatten från Hammarby Sjöstad. Som
förbehandling användes försedimentering. Resultatet av Fridas arbete används som
jämförelse med trumfiltrets reduktion med avseende på suspenderade ämnen och
COD. Text nedan är direkt hämtad från det arbetet.
Avloppsvattnet från Hammarby Sjöstad har innan den anaeroba UASB-reaktorn
förbehandlats genom sedimentering med inblandning av flockningskemikalier. Figur
2? visar total mängd suspenderat material (>1,6 µm) i inkommande vatten till
Sjöstadsverket samt i det försedimenterade vatten som motsvarar inflödet till UASBreaktorerna. Jämförelsen mellan obehandlat och försedimenterat vatten visar att halten
suspenderat material reduceras med omkring hälften i försedimenteringen. SS-halten i
det obehandlade vattnet är oftast mellan 200 mg/l och 250 mg/l och belastningen på
UASB-reaktorerna ligger kring 100 mg/l.
Under försöksperioden har olika flockningskemikalier provats. Till en början
användes polyaluminiumklorid, PAX-XL36. Inblandning av flockningsmedel via
rörblandaren gav inte tillfredställande flockning. Flockningen blev inte bättre då
koncentrationen av PAX ökades. Kemikalien tillsattes med stor sannolikhet med
alltför långa tidsintervall då doseringen skedde via rörblandaren och inblandningen i
avloppsvattnet blev otillräcklig. Utöver dosering med rörblandaren finns möjlighet att
tillsätta polymer direkt före sedimenteringstanken. Med början den fjärde veckan från
försöksstarten blandades PAX direkt i polymertanken, försedd med omrörare. Istället
för att dosera en liten mängd relativt koncentrerad PAX genom rörblandaren
doserades ca 2 l/h av en 2,5 % lösning. Detta minskade dock inte SS-halten efter
försedimenteringen. PAX är känsligt för utspädning så aluminiumkoncentrationen
blev antagligen alltför låg för att ge en tillfredställande effekt.
Från den 18/12 2003 doserades ca 40 mg/l Purifix till försedimenteringen genom att
dosera en utspädd lösning. Purifix från polymertanken. Purfix är en stärkelsebaserad
produkt somsom är okänsligt för utspädning. Den 16/2 2004 sänktes dosen till 34 mg/l
utan att reduktionen av suspenderat material försämrades nämnvärt.
Jämförelsen mellan obehandlat och försedimenterat vatten (figur 4)? visar att halten
suspenderat material reduceras med omkring hälften i försedimenteringen. SS-halten i
det obehandlade vattnet är oftast mellan 200 mg/l och 250 mg/l (medel 226 mg/l) och
belastningen på UASB-reaktorerna är i medeltal 100 mg SS/l. Den vänstra pilen i
figur 4? visar tidpunkten för övergång från dosering av PAX till dosering av Purifix
40 mg/l. Den högra pilen visar när dosen sänktes till 34 mg/l.
?

Bilder från Hesselgren, 2004 är inte medtagna i detta arbete.

- 37 -

MIKROSILNING SOM FÖRBEHANDLINGSMETOD AV HUSHÅLLSAVLOPPSVATTEN

(Hesselgren, 2004)

400
350
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Datum

250
200
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100
50
0
2003-06-28 2003-08-17 2003-10-06 2003-11-25 2004-01-14 2004-03-04 2004-04-23
Susp [mg/l]

Susp in (FH)

Susp in (FP)

Susp ut försed L4

Susp ut trumfilter

Figur 4.5Jämförelse mellan försedimentering och trumfilter med avseende på suspreduktion.
Inkommande vatten har varit detsamma men dataserier nämnda med (FH) är gjorda av Frida
Hesselgren och analyser av undertecknad är nämnda med (FP).

Tabell 4-2 Medelvärde av susphalt före respektive efter två olika metoder av förbehandling.

Susp in (FH)

Susp in (FP)

[mg/L]

[mg/L]

Susp
försedimenterat

Susp trumfiltrerat
[mg/L]

[mg/L]
232

209

100

116

Suspreduktionen var anmärkningsvärt lika i båda fallen. Vad som bör nämnas var att i
fallet med försedimentering användes fällningskemikalier vilket förbättrade
avskiljningen. Trumfiltret kräver å andra sidan betydligt mer tillsyn.

4.3

Reduktion av COD

COD i avloppsvatten kan vara i löst form eller bundet till partiklar (partikulärt COD).
Löst COD definieras i detta arbete som COD-halt efter att avloppsvatten har filtrerats
genom ett glasfiberfilter med porstorlek 1.6 µm (MG/A). Summan av allt COD kallas
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total COD eller CODtot. Analys av total COD har gjorts på Sjöstadsverket med Hach
Lange snabbanalyskyvetter.

4.3.1 Reduktion av COD-total
Tabell 4-3 Medelvärde av procentuell reduktion av COD-tot under olika perioder och med olika
filtrerdukar
Period

Filterduk [µm]

COD-total
inkommande
vatten [mg/l]

COD-total
trumfiltrat
[mg/l]

Reduktion [%]

1
2
3

30
60
30

Medel:
Medel:
Medel:

Medel:
Medel:
Medel:

Medel:
Medel:
Medel:

584
561
606

411
390
447

29
30
26

Som framgår av ligger reduktionen av total COD strax under 30 % oavsett filtrerduk.
I figur nedan visas hur inkommande och trumfiltrerad halt COD-total har varierat
under arbetets gång.
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2003-12-18
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COD-total [mg/l]

900
800
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400
300
200
100
0

Datum
COD-total in

COD-total ut

Figur 4.6 Halter av COD-tot i inkommande respektive utgående vatten under försöksperioden

4.3.2

Reduktion av COD-tot genom försedimentering

Av Frida Hesselgren arbete framgår att genomsnittlig COD-tot är 567 mg/l i det
obehandlade avloppsvattnet och 400 mg/l COD-tot efter förbehandling. Reduktionen
av COD-tot i försedimenteringen var i medeltal 28 %, dvs. mycket lika trumfiltrets
reduktion av COD-tot.
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4.3.3 Samband mellan inkommande och trumfiltrerat vatten med avseende
på COD-tot
Genom att undersöka korrelationen mellan halt av COD-total på inkommande och
trumfiltrat samt reduktion kan man få en bild om vad som sker med filtrets
reducerande förmåga vid olika halter av COD-total.

750

COD-total trumfiltrerat
[mg/l]

650

550

450
y = 0.5649x + 89.185
R2 = 0.357

350

250

150
350

450

550

650

750

850

COD-total inkommande
[mg/l]
COD-total

Linjär (COD-total)

Figur
4.7 Samband mellan inkommande och trumfiltrerat vatten m a p COD-tot.

Man kan skönja en tendens att COD-tot ökar i trumfiltrerat vatten när inkommande
halt COD-tot ökar.
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Figur 4.8 Samband mellan inkommande vatten och reduktion av COD-tot.

Av Figur 4.8 kan man inte dra något samband mellan inkommande halt total COD och
dess reduktion över filtret vilket kan peka på en jämn partikelfördelad COD.
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Figur 4.9 Samband mellan COD-total i trumfiltrerat vatten och reduktion av COD-tot.
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Figur 4.9 antyder att ju högre halt COD-total i trumfiltrat desto sämre har reduktionen
varit. Vad som kan sägas är att sambandet kunde ha varit starkare.

4.3.4 Reduktion av löst COD
Analys av löst COD har gjorts på Sjöstadsverket med Hach Lange
snabbanalyskyvetter. Före analys blev provet filtrerat genom ett MG/A glasfiberfilter.
Tabell 4-4 Medelvärde av procentuell reduktion av löst COD under olika perioder och med olika
filtrerdukar.
Period

Porstorlek [µm]

Löst COD
inkommande
vatten [mg/l]

Löst COD
trumfiltrat
[mg/l]

Reduktion [%]

1
2
3

30
60
30

Medel:
Medel:
Medel:

Medel:
Medel:
Medel:

Medel:
Medel:
Medel:

275
262
257

259
231
227

5
12
11

Som väntat reduceras löst COD mycket litet, 5-12 %. Att en reduktion över huvud
taget förekommer kan förklaras med att en del av det COD som är bundet till partiklar
mindre än 1.6µm (och således går igenom kolfiberfiltret vid analysen) ändå fastnar i
trumfiltrets filterkaka.
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Figur 4.10 nedan visas hur inkommande och trumfiltrerad halten löst COD har
varierat under arbetets gång.
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Figur 4.10 Halter av löst COD i inkommande respektive utgående vatten under försöksperioden.
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Som synes ovan har det vid vissa tillfällen skett en ökning av halten COD över filtret.
En förklaring är att urlakning från trumfiltrerdukens slamkaka har skett och COD
bundet till mycket små partiklar följt med till filtratet. En alternativ förklaring är att
osäkerhet vid labbanalys är orsaken. Osäkerheten kan skattas till 5-10%.

löst COD trumfiltrerat
[mg/l]
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y = 0.2961x + 160.18
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150
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löst COD inkommande
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Figur 4.11 Samband mellan halter löst COD i inkommande och i trumfiltrerat vatten.

Inget direkt samband mellan halten löst COD i inkommande vatten och trumfiltrat kan
tydas vilket är underligt, löst COD borde gå rakt igenom trumfiltret och således ge ett
starkt samband.
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Figur 4.12 Samband mellan inkommande vatten och reduktion över filtret med avseende på löst
COD.

Inget direkt samband mellan halten löst COD i inkommande vatten och dess reduktion
över trumfiltret kan tydas.
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Figur 4.13 Samband mellan löst COD i trumfiltrat och reduktionen över filtret.
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Man kan antyda ett visst samband mellan halt löst COD i filtrat och dess reduktion
över trumfiltret. Som tidigare sagts borde det inte finnas något alls då löst COD borde
gå rakt igenom filtrerduken. En möjlig förklaring är att löst COD kan vara bundet till
mycket små partiklar och att en del av dessa faktiskt har fastnat i trumfiltrets
slamkaka.
Att tolka ovanstående bilder är svårt. Om trumfiltret vid vissa tillfällen fungerat sämre
är det självklart att en lägre reduktion följs av ett högre värde i filtratet. Att filtret vid
vissa tillfällen tappar reducerande förmåga kan bero på mekaniska fel, till exempel att
ett hål i filtrerduken uppstått eller att bräddning har skett. Filtrets minskade
reduktionsförmåga kan även bero på att vattnets sammansättning ändrats. Om halten
total COD är konstant men andelen löst COD ökar och andelen partikulärt COD
minskar kommer filtret tappa i reducerande förmåga.
4.4

Samband mellan olika COD-fraktioner och suspenderat material

Som tidigare nämnts kan COD delas upp mellan partikulär bundet och löst COD.
Genom att korrelera olika fraktioner i ett avloppsvatten varandra samt med dess
susphalt kan man skapa sig en grov bild av i vilken form COD mest förekommer.

600

COD-part in [mg/l]

500

400

y = 0.8368x - 167.17
R2 = 0.8111

300

200
400

500

600

700

800

900

COD-tot in [mg/l]

Figur 4.14 Samband mellan inkommande COD-tot och inkommande löst COD.

ovan antyder att ju högre halt COD-total desto högre halt partikulärt COD. Detta
verkar rimligt, annars hade en ökning av COD-total endast orsakats av högre halter
löst COD.
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COD-löst in [mg/l]
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y = 0,1632x + 167,17
R2 = 0,1403
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Figur 4.15 Samband mellan inkommande COD-tot och inkommande partikulärt COD

Enligt verkar det inte finnas något samband mellan halten COD-total och halten löst
COD i inkommande vatten vilket kan tolkas som att det mesta av variation i CODtotal beror på skillnad i partikulärt COD.

500

Partikulärt
COD in [mg/l]

450
400

350

y = 1.0878x + 90.444
R2 = 0.5938

300

250
200
100

150

200

250

300

350

Susp in
[mg/l]

Figur 4.16 Samband mellan susp in och inkommande partikulärt COD.

visar att då susphalten på inkommande vatten ökar blir halten partikulärt COD i
inkommande vatten högre.

- 47 -

MIKROSILNING SOM FÖRBEHANDLINGSMETOD AV HUSHÅLLSAVLOPPSVATTEN

trumfiltrerat partikulärt
COD [mg/l]

400

300

y = 0.8654x - 183.23
R2 = 0.8256
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400

500
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700

trumfiltrerat COD-tot [mg/l]

Figur 4.17 Samband mellan trumfiltrerat COD-tot och trumfiltrerat partikulärt COD.

visar tydligt att halten partikulärt COD i trumfiltrerat vatten är bundet till den totala
halten COD i trumfiltrerat vatten.

trumfiltrerat löst COD[mg/l]

400

300
y = 0,1346x + 183,23
R2 = 0,1028
200

100
300

400
500
trumfiltrerat COD-tot [mg/l]

600

700

Figur 4.18 Samband mellan trumfiltrerat COD-tot och trumfiltrerat löst COD

visar att det inte finns något samband mellan halten COD-tot i trumfiltrerat vatten
och halten löst COD i trumfiltrerat vatten.
Trumfiltret reducerar COD med i genomsnitt 30 %. Av det totala COD som går
genom trumfiltret är, enligt och , det mesta partikulärt bundet. Av detta kan man dra
slutsatsen att majoriteten av det COD som finns i inkommande avloppsvatten är
bundet till partiklar som går igenom trumfiltret men är större än 1.6µm
4.5

Reduktion av totalfosfor

Analys av totalfosfor har gjorts på Sjöstadsverket med Hach Lange
snabbanalyskyvetter.
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Tabell 4-5 Medelvärde av procentuell reduktion av löst totalfosfor under olika perioder och med
olika filtrerdukar.
Period

Filtrerduk [µm]

Totalfosfor
inkommande
vatten [mg/l]

Totalfosfor
trumfiltrat
[mg/l]

Reduktion [%]

1
2
3

30
60
30

Medel:
Medel:
Medel:

Medel:
Medel:
Medel:

Medel:
Medel:
Medel:

10.4
10.8
11.5

10.4
10.2
10.9

0.1
5.4
5.1

16
14

P-total
[mg/l]

12
10
8
6
4
2

20
03
-0
20 9-16
03
-0
20 9-23
03
-0
20 9-30
03
-1
20 0-21
03
-1
20 0-30
03
-1
20 1-06
03
-1
20 1-27
03
-1
20 2-04
03
-1
20 2-11
03
-1
20 2-18
04
-0
20 1-27
04
-0
20 2-10
04
-0
20 2-17
04
-0
20 3-04
04
-0
20 3-11
04
-0
20 3-18
04
-03
-31

0

Datum
P-tot in

P-tot ut

Figur 4.19 nedan visas hur inkommande och trumfiltrerad halten totalfosfor har
varierat under arbetets gång.
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16
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0
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P-tot ut

Figur 4.19 Halter av totalfosfor i inkommande respektive utgående vatten under försöksperioden

4.5.1 Samband mellan inkommande och trumfiltrerat vatten med avseende
på totalfosfor

Genom att undersöka korrelationen mellan halten totalfosfor på inkommande och
trumfiltrat samt reduktion kan man få en bild om vad som sker med filtrets
reducerande förmåga vid olika halter av totalfosfor.

15
14

P-total trumfiltrerat
[mg/l]

13
12
11

y = 0,5524x + 4,5752
R2 = 0,2846

10
9
8
8

9

10

11

12

13

P-total inkommande
[mg/l]

- 50 -

14

15

MIKROSILNING SOM FÖRBEHANDLINGSMETOD AV HUSHÅLLSAVLOPPSVATTEN

Figur 4.20 Samband mellan totalfosfor i inkommande vatten och reduktionen över filtret.

30,0
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10
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15

P-total inkommande
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Figur 4.21 Samband mellan totalfosfor i inkommande vatten och reduktion över filtret

- 51 -

MIKROSILNING SOM FÖRBEHANDLINGSMETOD AV HUSHÅLLSAVLOPPSVATTEN

30,0
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y = -4,3906x + 49,699
R2 = 0,2808
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-20,0
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Figur 4.22 Samband mellan totalfosfor i trumfiltrat och reduktionen över filtret

Som synes i bilder ovan finns inget samband i några av figurerna vilket är rimligt då
fosfor mestadels finns i löst form och således går rakt igenom trumfiltret.
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5

Tillsats av flockningsmedel

Vid avskiljning av material från avloppsvatten med sedimentationsteknik kan man
tillföra någon form av flockningsmedel för att förbättra avskiljningsgraden. Inför
framtida optimering av trumfiltret behövdes några frågor besvaras.
Kan man öka reduktionen av suspenderat material med trumfiltret genom att tillsätta
flockningsmedel?
Är det möjligt att tillföra något slags flockningsmedel utan att filtrerduken kladdar
igen direkt?
Hur kommer processer nedströms att påverkas?
Då kunskap om tidigare liknande experiment saknades fick en procedur för test av
flockningsmedel i labbmiljö tas fram. När ett lämpligt flockningsmedel valts skulle
detta sedan prövas i fullskaleförsök med trumfiltret.

5.1 Steg 1 – Framtagning av urvalsmetod för test av flockningsmedel
Det finns en stor mängd olika flockningsmedel med olika egenskaper. Vad som söktes
var ett medel som förbättrade reduktionen av suspenderat material och som inte satte
igen filtret fortare än filtrering utan flockningsmedel. Med utgångspunkt från den
teoretiska modell som beskriver filteregenskaperna i stycke 2.2.2 gjordes en enkel
testanordning likt den i .
Från trumfiltrets tillverkare Hydrotech erhölls prover på filtrerdukar med olika
porstorlekar. En vald filtrerduk spändes över en plasttub och kilades fast mellan en
större plastcylinder. På detta sätt fick man en cylinder med ett filter i mitten vilket
möjliggjorde filtrering och uppsamling av filtrat. Den tid som gick åt tills filtret satte
igen samt filtratvolymen noterades.

Cylinder

Mikrosilduk

1. En bit mikrosilduk
spänns fast mellan två
cylindrar

Uppsamlingskärl
för filtrat

Figur 5.1 För att kunna testa flockningsmedlets verkan på sildukarna skapades enkel
testanordning i labbmiljö
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Avloppsvatten med
flockningsmedel

2. Avloppsvatten med
inblandat flockningsmedel
filtreras genom silduken
och samlas upp för analys

filtrat

Figur 5.2 Vid filtrering samlades filtrat upp samtidigt som igensättningstiden noterades.

I ett första skede testades olika flockningsmedel endast genom att filtrera dem och
observera ifall de satte igen filtrerduken direkt. Av dessa valdes tre medel ut för
noggrannare analyser; Magnafloc 342, Superfloc C577, Fenopol A305.

5.2

Steg 2 – Val av standardparametrar

För att kunna välja ett flockningsmedel som skulle användas i fullskaleförsök skulle
test i labbmiljö först ske. Fullskaleförsöket skulle vara i form av ett faktorförsök av
andra graden där de faktorer man varierade var filterstorleken samt koncentration på
flockningsmedlet. För att likna fullskaleförsöket så mycket som möjligt valdes dessa
två faktorer till labbförsöket:
?

Filterstorlekarna 30µm och 100µm.

?

Två koncentrationer, en låg och en hög, olika för de tre flockningsmedlen.

5.3 Steg 3 - Genomförande av försök
Av en större uppsamlad volym (15 liter) avloppsvatten filtrerades en liter utan tillsats
av något flockningsmedel och ett nollprov togs av filtratet.
Därefter filtrerade en liter åt gången för varje kombination av koncentration, filtrerduk
och flockningsmedel.
Tiden till igensättning och filtratvolymen registrerades.
Prov på filtratet togs och analyserades med avseende på susphalt.
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5.4 Steg 4 - Resultat och val av flockningsmedel för fullskaleförsök
Av de tre flockningsmedlen Magnafloc 342, Superfloc C-577 och Fenopol A-305
ansågs Magnafloc 342 ha bäst egenskaper i fråga om reduktion av suspenderat
material samt i fråga om igenkladdning av filtret och valdes som flockningsmedel för
försök i full skala med trumfiltret. , samt nedan anger den procentuella reduktionen
av suspenderat material för de olika fallen. Magnafloc 342 förbättrade reduktionen vid
användande av båda filterstorlekarna, dock verkade dosen spela mindre roll.
Tabell 5-1 Reduktion av suspenderat material vid tillsats av Magnafloc 342
Koncentration

Koncentration

Koncentration

[Utan
flockningsmedel]

[0.5 mg/l]

[2.5 mg/l]

45 %
23 %

65 %
43 %

63 %
44 %

Maskvidd [µm]

30
100

Tabell 5-2 Reduktion av suspenderat material vid tillsats av Superfloc C-577
Koncentration

Koncentration

Koncentration

[Utan
flockningsmedel]

[2.5 mg/l]

[20 mg/l]

45 %
23 %

49 %
22 %

43 %
28 %

Maskvidd [µm]

30
100

Tabell 5-3 Reduktion av suspenderat material vid tillsats av Fenopol A-305
Koncentration

Koncentration

Koncentration

[Utan
flockningsmedel]

[0.33 mg/l]

[1.0 mg/l]

45 %
23 %

48 %
23 %

46 %
40 %

Maskvidd [µm]

30
100

- 55 -

MIKROSILNING SOM FÖRBEHANDLINGSMETOD AV HUSHÅLLSAVLOPPSVATTEN

5.5

Fullskaleförsök med Magnafloc 342

Magnafloc 342 är ett flockningsmedel i pulverform med det kemiska namnet
polyakrylamid och tillverkas av CDM AB. Medlet blandades till lösning i 200 liter
plastkärl försedd med doseringspump med maxkapacitet 1.6 l/h.
5.5.1 Doseringsmängd
Doseringsmängder varierar beroende på applikation. Rekommendationer av CDM för
sedimentation/klarning ligger mellan 0.5 mg/l och 5.0 mg/l. Vid val av dosering i
detta försök hades i åtanke att polymer kan snabbt bilda avlagringar på filtrerdukens
insida En för stor dos skulle kunna medföra stopp vilket skulle vara mycket
tidskrävande och problematiskt att rengöra. Lämpliga doser valdes till 0.25 mg/l
respektive 0.8 mg/l.
5.5.2 Doseringspunkt
För att få en snabb och effektiv inblandning valdes att tillsätta flockningsmedlet på
inkommande vatten strax före pumpen för linje tvås inkommande vatten, genom en
koppling försedd med backventil. Pumpen, en excenterskruvpump fick stå för den
snabba omrörningen och transporten i ledningen till trumfiltret fick svara för den
långsamma omrörningen, då flockar bildas se stycke 2.3.2 ovan.
5.5.3 Flockning inuti trumfiltret
Eventuell sedimentering skedde inuti trumfiltret där flockarna lade sig på filtrerduken
och bildade en slamkaka. Vid för hög koncentration polymer skulle filtrerdukens
porer bli igensatta mycket snabbt då medlet gör vattnet ”kladdigare”. Polymer som
inte bundits upp i flockar och sedan följt med filtratet skulle kunna orsaka problem
dels i samband med backspolningen men framför allt nedströms i linjen, i MBR:en.
5.5.4 Försöksserie
Vid utvärdering av flockningsmedel Magnafloc 342 gjordes fyra försök. Varje försök
pågick i 48 timmar. En automatisk provtagare tog prov var sjätte minut och en analys
gjordes på samlingsprovet efter 24 timmar. Resultatet som presenteras är medelvärdet
av två dygnsmedelprov för respektive försök. Valt inkommande flöde under samtliga
försök var 1,6 m3/h. De fyra försöken varierade enligt . Filtrerdukens porstorlek
betecknas F och koncentrationen på flockningsmedlet betecknas C. Varje faktor
varierades mellan en hög nivå (+) och en låg nivå (-).
Här är värt att notera att trots att labbförsöket gjordes med porstorlekarna 30 µm samt
100 µm på filterdukarna valdes 60 µm som den större porstorleken för
fullskaleförsök. Detta beror på problemet med backspolningen som beskrivs i stycke
3.2.9 hade kunnat orsaka haveri och därmed förstöra försöket.
Tabell 5-4 Försöksserie med variation av filterduk och koncentration på flockningsmedlet.
Försök nr

F [µm]

Symbol

C [mg/l]

Symbol

Flöde
[m3/h]

1
2

30
60

+

0.25
0.25

-

1.6
1.6
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3
4

60
30

+
-

0.8
0.8

+
+

1.6
1.6

5.5.5 Analys och resultat
Analyser av susphalt, COD-total, COD-filtrerat samt P-total gjordes på filtrerat vatten
och jämfördes med inkommande vatten. Resultat presenteras i bilaga. Viktigaste
resultatet var susphalterna vilka presenteras i –.–

Tabell 5-5 Susphalterna före och efter trumfilter från faktorförsöken.
Försök

F

C

Susp in
[mg/l]

Susp ut
[mg/l]

Reduktion
[mg/l]

Reduktion
[%]

1
2
3
4

+
+
-

+
+

192
186
248
207

82
100
105
135

110
86
143
72

57
46
58
35

Direkt ur – ser man att reduktionen var som högst vid försök 1 och försök 3. Det är
intressant att notera att båda faktorer skiljer sig åt mellan dessa försök vilket pekar på
att båda faktorerna har stor inverkan på resultatet.
5.5.6 Faktorförsök
Försöksserien var upplagd som ett faktorförsök av andra graden. Med resultaten av de
fyra försöken kan man beräkna vilken faktor som påverkar resultatet mest samt
samverkan mellan faktorerna.
beskriver de fyra försöken. Siffrorna i cirklarna anger suspreduktionen för respektive
försök och siffrorna mellan cirklarna anger skillnaden i suspreduktion när man går
från en hög faktornivå till en låg.
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Figur 5.3 Resultatet av försöksserien presenterat som ett faktorförsök. Filterstorleken F samt
koncentrationen C kan med två lagen skapa fyra kombinationer.

Från denna uppställning kan man beräkna faktorernas huvudepeker och
interaktionseffekter.
Huvudeffekten är den genomsnittliga skillnaden av resultaten mellan en låg och en
hög nivå på en faktor samtidigt som de andra faktorerna är konstanta. Har en faktor en
hög huvudeffekt betyder det att den piiverkar resultatet oberoende av de andra
faktorerna. Vill man optimera en process med många faktorer och man finner att
några har betydligt lägre huvudeffekt än de andra behöver man inte ta med dem i
optimeringsprocessen. Har en del eller alla faktorer en hög interaktionseffekt betyder
det att de påverkar varandra vilket leder till ett mer komplicerat optimeringsarbete.

Ser vi i - samt ovan gav vid försök 3 kombinationen av en hög polyrnerkoncentration
och en stor filterporstorlek reduktionen 143 mgll.
Huvudeffekten av porstorleken med avseende på suspreduktion blir således:
Formel 5-1Huvudeffekten av porstorleken med avseende på suspreduktion i mgll.

Huvudeffekten av polymerkoncentrationen med avseende på suspreduktion blir:

Formel 5-2 Huvudeffekten av polymerkoncentrationen med avseende på suspreduktion i mgll.
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Interaktionseffekr beskriver hur samverkan mellan de olika faktorerna påverkar
resultatet.

Interaktionseffekten i vårt fall blir:

Formel 5-3 Interaktionseffekten mellan porstorlek på filterduken och polymerkoncentrationen.

Interaktionseffekterna var betydligt större an huvudeffekterna; låg dos fungerar bättre
med ett finmaskigt filter, hög dos med ett stormaskigt filter. Visserligen ar nu detta
endast ett resultat för Magnafloc 342 och det behöver inte stamma med andra
flockningsmedel men det ger en fingervisning mot att det kommer att bli betydligt
svårare att optimera suspreduktionen genom tillsats av flockningsmedel.
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6

Studiebesök på Kopparbergs reningsverk där likartade försök
görs.

Kopparbergs reningsverk tar emot avloppsvatten från ca 5000 personer samt från
Kopparbergs bryggeri.
Inkommande avloppsvatten pumpas till ett fördelningskar och därefter vidare till två
stycken parallellkopplade trumfilter med vardera 32 filterelement (150 µm). Vid
normala flöden används endast ett filter, dock är det nödvändigt att ha två filter för att
möjliggöra underhåll och för att kunna bibehålla processen om haveri skulle uppstå.
På grund av användandet av rengöringsmedel inom bryggeriet har inkommande
avloppsvatten ganska höga fosforvärden, 15-20 mg/L. Nyligen bytte bryggeriet
rengöringsmedel till ett med lägre fosforhalt men reningsverket har inte ännu märkt
någon skillnad i halter.
Inkommande susphalter ligger runt 250 mg/L och med ett 150 µm-filter insatt
reduceras den till runt 70 mg/L.
Tidigare fanns de mycket stora problem med backspolningen. Filtratet användes som
backspolningsvätska, detta ledde till att filtret som renade vätskan ofta satte igen och
prov gjordes med att ha två seriekopplade filter men utan direkta resultat. Numera
använder man renvatten som backspolningsvätska och driftpersonalen är mycket
nöjda med resultatet.
Rengöring av filterelementen har tidigare skett med koncentrerad saltsyra vilket
komponenterna i trumfiltren klarar men att hantera sådant var inte önskvärt av
driftteknikerna. Det stora problemet är fett som sätter igen filtrerdukarna och man
rengör dessa numera med vatten upphettat till 70-80ºC. Filtren fylls med det varma
vattnet med inlopp och utlopp förseglat, sedan får filtertrumman rotera i ca 1 timme.
Denna metod fungerar bra och utövas ca en gång i månaden.
Försök med tillsats av flockningsmedel i genomförs nu. Ekofloc 60 används med
koncentrationen 50 ml/m3, en ganska låg dos. Man är rädd för att en högre dos kan
orsaka igensättning både innan och efter trumfiltet. Själva filtrerdukarna kan lättare
rengöras, i värsta fall kan de utbytas men ledningar och pumpar som sätter igen leder
till större problem. Flockningsmedlet tillsätts strax före den pump som lyfter
avloppsvattnet till fördelningskaret. Tanken är att få en snabb inblandning i pumpen.
Utvärdering av försöket är inte färdigt men en preliminär bedömning är att metoden
inte är tillräckligt effektiv för att användas i fortsättningen.
Ett 60 µm-filter användes till en början men det byttes mot ett 150 µm-filter på grund
av att det tidigare krävdes spolning och rengöring för ofta. Ingen signifikant ökning av
susphalt har märkts av bytet.
Ingen blåsning används för att ta bort slammet på insidan av filtrerduken, endast
spolning.
Slammet samlas i en slamtank och pumpas vid behov vidare till en förtjockare av
”step-screen-typ”.
Allt som allt är driftpersonalen mycket nöjda med Hydrotechs trumfilter och planerar
att installera ett skivfilter efter biosteget.
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7

Sammanfattande diskussion och slutsatser

Det är möjligt att med Hydrotech trumfilter förbehandla avloppsvatten. Då
utvärdering har ägt rum i samband med initial drift på en försöksanläggning har
mycket arbete lagts ner på att hitta ”barnsjukdomar” och praktiska lösningar för att
säkerställa driften.
Två filterduksstorlekar har under försökstiden testats; 30 µm och 60 µm. Skillnaden
mellan filterdukarna med avseende på reduktion av föroreningar har varit försumbar.
Reduktion av halten suspenderat material har legat runt 50 % och halten COD-tot med
30 %. Inkommande värden under perioden har varit runt 200 mg/l i suspenderade
ämnen samt 580 mg/l COD-total. Trumfiltret reducerar inte halten fosfor. Detta kan
förklaras med att största andelen fosfor i inkommande vatten är i löst form eller
bundet till mycket små partiklar och passerar således rakt igenom trumfiltret.
Trumfiltret kan idag inte avskilja primärslam med en högre torrsubstanshalt än en
viktprocent. För att få en högre torrsubstanshalt krävs en ombyggnad av trumfiltret
som inte påverkar själva filtreringsprocessen, endast borttransporten av det avskiljda
slammet. En TS-halt mellan 4 och 6 viktprocess skulle tillåta att primärslammet gick
direkt till rötkammaren utan att passera slamförtjockaren.
Backspolningssystemet bör modifieras från att använda filtrat till att använda renat
vatten från slutet av linjen för att förhindra att spoldysorna sätter igen. Då man
använder renat vatten skulle inget nettotillskott ske av vatten
Att tillsätta flockningsmedel som en del av optimeringen av trumfiltret är värt att
undersöka nogrannare, dock kommer det att vara krångligt att genomföra då mycket
pekar på att filterporstorleken och koncentrationen på flockningsmedel har interaktiv
inverkan på reduktionen av föroreningar.
En bättre förståelse av partikelstorleksfördelningen av vattnet från Hammarby Sjöstad
är nödvändig om man ska kunna optimera användandet av trumfiltret. Om
suspenderat material i inkommande vatten till största delen består av mycket små
partiklar kommer en filtrerduk med liten porstorlek att behövas. Ett vatten med
samma susphalt fast med en annan partikelstorleksfördelning kan kräva en annan
filtrerduk. Bättre kunskap om partikelstorleksfördelningen är även nödvändigt i
samband med tillsats av flockningskemikalier.
En effektiv metod för rengöring av filtrerdukarna måste tas fram för användning av
trumfilter i fullskala. Rengöringen bör vara automatiserad. Under examensarbetet har
varmvatten och högtryckstvätt använts ca var fjärde vecka men har inte varit fullt
tillfredställande.
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BILAGA 1- PROCESSCHEMA FÖRBEHANDLING L2
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BILAGA 2 ORDLISTA
BDT

Bad- disk och tvätt

BOD

Biochemical Oxygen Demand

COD

Chemical Oxygen Demand

Hby

Hammarby Sjöstad

Hdal

Hendriksdals reningsverk

MBR

Membran Bio Reaktor

MF

Mikrofilter

Raster

Rutnät

SS

Suspended Solids

SUSP

Suspenderat material

TS

Torrsubstans
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BILAGA 3 FOTOGRAFIER
Fotografi 1Trumfiltret sett uppiftrån. Filterelementen ses fastspända runt trumman. Under de
gula blåsmunstyckena skymtar spolmunstyckena.

Fotografi 2 Inuti trumman syns slamrännan och en del av nivågivarna.
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Fotografi 3 I kopparberg testas två trumfilter från Hydrotech med 32 filterelement vardera.

Fotografi 4 Automatiska provagaren i färd med att ta ett prov
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BILAGA 4 RESULTAT AV ANALYSER I FULLSKALEFÖRSÖK

Försök
1
1
1
2
2
2
3
3
3
4
4
4

Filter

Konc

-

-

+

-

+

+

-

+

Suspin
mg/L
189
195
192
191
180
185.5
194
302
248
220
194
207

Susput
mg/L
78
86
82
105
95
100
112
97
104.5
128
142.5
135.25

COD
in
mg/L
549
585
567
617
519
568
590
600
595
562
795
678.5
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COD
ut
mg/L
341
381
361
410
385
397.5
454
420
437
459
399
429

COD-filt
in
mg/L
271
274
272.5
630
256
443
257
359
308
268
245
256.5

CODfilt ut
mg/L
218
236
227
233
228
230.5
247
272
259.5
254
227
240.5

Tot P
in
mg/L
10.9
9.8
10.35
11.1
10.1
10.6
11.3
11.3
9.45
14
11.725

Tot P
ut
mg/L
10.2
9.5
9.85
11
9.65
10.325
10.7
11.4
11.05
11.7
10.5
11.1

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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