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Sammanfattning 
Luleå kommun har som mål att fram till år 2015 öka sitt invånarantal med 7 000 
personer. En ökning av invånarantalet innebär att den mängd dricksvatten som 
förbrukas kan förväntas öka. Då Gäddviks vattenverk, som producerar vatten till 
centrala Luleå och omgivande byar, idag ligger på gränsen till vad det kan produ-
cera, måste åtgärder vidtas. Den begränsande faktorn är idag att turbiditeten, vid 
uttag av större mängder vatten, blir för hög. Ett sätt att komma tillrätta med turbi-
diteten skulle kunna vara att använda ultrafiltermembran. Ultrafiltrering innebär 
att man, med hjälp av tryckskillnader, separerar partiklar från en vätska, vilken 
strömmar genom ett membran. 
 
För att undersöka möjligheten att använda sig av membranfiltering vid Gäddviks 
vattenverk har ultrafilter från två olika leverantörer utvärderats. Denna rapport 
behandlar de 6 första månaderna av anläggningarnas drift. Den ena anläggningen 
tillverkas av Zenon GmbH. Anläggningens membran har en porstorlek på 0,02 
µm och passage av vatten genom membranet sker med hjälp av vakuum. Mem-
branet är tillverkat av PVDF. Den andra anläggningen tillverkas av Inge AG. Det-
ta membran har också en porstorlek på 0,02 µm, men här sker passage genom 
membranet med hjälp av tryck. Membranet är tillverkat av PES. 
 
Vid drift av anläggningarna har det största bekymret varit igensättningar (fouling) 
av membranen. Igensättningar måste kunna åtgärdas för att långvarig drift av 
membranen ska vara möjligt. Åtgärder sker i form av backspolningar och tvätt 
med kemikalier. 
 
För Zenon GmbH har ingen metod för att åtgärda igensättningar hittats under den 
period som denna rapport behandlar. Anläggningen kommer dock att drivas under 
ytterligare några månader i hopp om att hitta en lösning. Provtagningar har visat 
att turbiditeten reduceras från 0,3 till <0,03 NTU. Turbiditeten ser ut att bestå av 
bland annat järn och aluminium för vilka en tydlig reduktion kan ses vid transport 
genom membranet. 
 
Beträffande Inge AG har membranen tvättats med hjälp av svavelsyra och natri-
umhydroxid. För att hitta optimalt sätt att utföra tvätt, gällande doseringsmängder 
och tvättfrekvens, måste ytterligare undersökningar utföras. Turbiditeten reduce-
ras från 0,3 till <0,03 NTU. Vid transport av vatten genom membranet noteras en 
tydlig reduktion av järn och aluminium. 
 
Innan beslut om uppbyggnad av fullskala fattas måste man undersöka hur tvätt-
vattnet bör behandlas. Andra faktorer som bör tas i beaktande är kostnader för 
kemikalier och energi. 
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Abstract 
The municipality of Luleå has set as a goal to increase the number of inhabitants 
by 7 000 by the year 2015. An increased number of inhabitants would lead to an 
increased need of drinking water. The waterworks at Gäddvik are currently pro-
ducing an amount of water close to its maximum capacity. If the waterworks were 
to operate at greater than current capacity, problems with increased turbidity are 
expected. One way to solve the turbidity-based problem could be a use of ultrafil-
tration membranes. Ultrafiltration means that particles are separated from a fluid, 
which is passing through a membrane, using differences in pressure. 
 
To investigate the possibilities of using ultrafiltration membranes at the water-
works at Gäddvik, membranes from two manufacturers have been evaluated. This 
report evaluates the first 6 months of operation of the pilot plants.  Zenon GmbH 
manufactured one of the plants. Their membrane has a pore size of 0.02 µm and 
water is transferred through the membrane by vacuum. The membrane is made of 
PVDF. Inge AG constructed the second plant. This membrane also has a pore size 
of 0.02 µm and water passes through the membrane by the use of pressure. The 
membrane produced by Inge AG is made of PES. 
 
When operating the pilot plants the biggest challenge has been problems with 
fouling of the membranes. The fouling needs to be treated to be able to use the 
membranes for a long period of time. To treat fouling backwashes and chemicals 
are used. 
 
During the 6 months period evaluated in this report, Zenon GmbH did not find an 
efficient way to treat fouling. However the pilot plant will be in operation for an 
additional month in hope of finding a solution. Analyse of the produced water 
showed that turbidity was treated efficiently using the pilot plant. It was also 
proven that aluminium and iron concentrations were reduced when using ultrafil-
tration. 
 
Considering the pilot plant provided by Inge AG fouling can be treated using sul-
phuric acid and sodium hydroxide. To be able to treat the fouling in an optimum 
way, further investigations need to be carried out. Turbidity was reduced effi-
ciently and reductions of iron and aluminium concentrations were proven.  
 
Prior to deciding whether or not to construct a full-scale plant, considerations 
have to be made regarding how to handle chemical discharge. Costs of chemicals 
and energy also need to be evaluated.  
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Ordlista 
Alkalinitet  Med alkalinitet menas ett vattens förmåga att neutrali-

sera en syra, alltså motståndskraften mot förändringar i 
pH  

 
Bar  Alla tryck är i denna rapport angivna i enheten bar.  

1 bar = 100 kilopascal ≈ 10 meter vattenpelare 

 
Flux  Anger filtrerad mängd vatten per vinkelrät area under 

en viss tidsperiod. Flux anges i l/m2h. 
 
Igensättning Innebär att ett membran blockeras av material i det 

vatten som filtreras, så att permeabilitet och TMP för-
ändras. Igensättningar benämns fouling på engelska. 

 
Konduktivitet Konduktiviteten anger ett vattens förmåga att leda 

elektrisk ström. Hur bra elektrisk ström leds beror på 
mängden joner i vattnet. Konduktivitet kan alltså an-
vändas för att bedöma salthalten (mängden joner) i vat-
tenlösningar. 

 
Permeabilitet Permeabiliteten anger ett mediums genomsläpplighet 

för vätska. Permeabiliteten beräknas genom att man 
dividerar flux med TMP, se nedan.  

 
  Permeabilitet = Flux/TMP 

 
Ett mediums genomsläpplighet av en vätska beror även 
på vätskans viskositet, vilken i sin tur är beroende av 
temperaturen. För att få korrekta värden på permeabili-
teten måste permeabiliteten korrigeras med avseende 
på temperaturen. Vanligtvis korrigeras permeabiliteten 
så att den anges vid 20°C. En korrigerad permeabilitet 
benämns ”normaliserad permeabilitet”. 
 
Norm. Perm. = Permeabilitet/Korrektionsfaktor 

   
  Permeabilitet anges i l/m2h,bar. 
 
TMP  TMP står för ”transmembrane pressure” och anger 

differensen mellan tryck före membran och tryck efter 
membran. TMP anges i bar. 

 
Turbiditet Turbiditeten anger hur grumligt ett vatten är och är ett 

bruttomått på dess partikelinnehåll. Turbiditet anges 
vanligtvis i NTU. 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 
Luleå kommun har som mål att år 2015 ha 80 000 invånare (Luleå kommun 
2008a). Detta innebär en ökning med cirka 7 000 invånare från dagens 73 000 
(Luleå kommun 2008b). 
 
En ökning av invånarantalet ger en ökning av den förbrukade mängden dricksvat-
ten. Gäddviks vattenverk, som producerar vatten med hjälp av konstgjord infiltra-
tion, har idag inte kapacitet att tillgodose en ökad förbrukning utan att vattenkvali-
teten försämras. Den försämring som sker, sker främst i form av ökad turbiditet 
och i dagsläget ligger turbiditeten i det utgående vattnet från vattenverket nära det 
gränsvärde som satts av Livsmedelsverket. Med turbiditet menas här de partiklar 
som finns i vattnet, se kapitel 3. En för hög turbiditet bör undvikas då partiklarna 
utgör en grogrund för bakterier samt att vattenreservoarerna i Luleå måste rengö-
ras oftare då partiklarna sedimenterar i dessa. Även ledningsnätet påverkas på 
liknande sätt (Viklund 2008).  
 
Då Gäddviks vattenverk är gammalt har kommunen planerat att ett nytt vattenverk 
ska uppföras. Det nya vattenverket ska kunna behandla större mängder vatten än 
det nuvarande och för att kunna göra detta måste turbiditeten behandlas. Ett sätt 
att komma tillrätta med turbiditeten skulle kunna vara att använda ultrafiltermem-
bran. Ultrafiltermembran skulle också ge vattenverket ytterligare en biologisk 
barriär, vilket är önskvärt. 
 
För att undersöka om det är möjligt att med hjälp av ultrafiltermembran förbättra 
vattenkvaliteten på det vatten som produceras på Gäddviks vattenverk, har pilot-
anläggningar för ultrafiltermembran från två olika leverantörer utvärderats. Utvär-
deringen har gjorts efter 6 månaders drift, varefter driften av anläggningarna 
kommer att fortgå under ytterligare några månader. De leverantörer som valts är 
Christian Berner AB, som ställer en anläggning tillverkad av tyska Zenon GmbH 
till förfogande, och Läckeby Water AB (division Purac), vars anläggning tillver-
kas av tyska Inge AG. Kommunens krav är att utgående vatten från membranan-
läggningarna ska ha en turbiditet som understiger 0,1 NTU. 
 

1.2 Mål 
Denna rapport utgör en första utvärdering av de pilotanläggningar som drivits på 
Gäddviks vattenverk. Utvärderingen syftar till att redogöra för de första sex må-
nadernas drift och utreda möjligheterna att använda ultrafiltermembran för att 
förbättra kvaliteten på det vatten som Gäddviks vattenverk levererar. Ultrafilter-
membran har ofta som största begränsning att det är svårt att rengöra membranen 
vid igensättning. Denna rapport ska därför redogöra för anläggningarnas möjlighet 
att genomföra en välfungerande tvätt om/när igensättningar i membranen sker.  
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1.3 Avgränsningar 
Att ultrafiltermembran går att använda som mikrobiologisk barriär kommer inte 
att verifieras under försöken som genomförs vid Gäddviks vattenverk. Att ultrafil-
termembran de facto fungerar som en mikrobiologisk barriär är redan väldoku-
menterat (Heinicke 2005) och behandlas därför inte här. Inte heller behandlas 
ekonomiska aspekter såsom kostnad för kemikalie- och energiförbrukning. 
 
Avseende vattnets kvalitet har följande parametrar analyserats: turbiditet, konduk-
tivitet, UV254, alkalinitet, aluminium, järn, mangan och kisel. 
 
Försöket med ultrafiltermembran görs för att klargöra om denna metod är prak-
tiskt användbar vid Gäddviks vattenverk. De slutsatser som dras gäller de testade 
membranen. Det är möjligt att andra membranprodukter kan ge andra resultat. 
Viktigt är också att tillägga att de slutsatser som framläggs i denna rapport endast 
gäller drift av membrananläggningarna med råvatten från de brunnar som tillhör 
Gäddviks vattenverk. Hur de två utvärderade anläggningarna skulle fungera vid 
andra förhållanden (t.ex. på ett annat vattenverk) kan inte direkt härledas utifrån 
denna rapport. 
 

1.4 Metod 
För att ge en större förståelse för vad ultrafilter egentligen är, utfördes en littera-
turstudie, vilken resulterade i en allmän beskrivning av tekniken. För att utvärdera 
hur ultrafiltermembran skulle fungera på Gäddviks vattenverk har praktiska försök 
utförts (och pågår i skrivande stund fortfarande) i pilotskala. Två pilotanläggning-
ar med ultrafiltermembran placerades på vattenverket. Denna rapport behandlar de 
första sex månadernas drift av anläggningarna. 
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2 Gäddviks vattenverk 
Gäddviks vattenverk förser centrala Luleå och de närmast omgivande byarna med 
vatten, totalt omfattas cirka 62 000 personer (Viklund 2008).   
 
Idag produceras dagligen cirka 20 000 m3 vatten i Gäddvik. Vattenverkets max-
kapacitet bedöms med dagens metod för vattenrening vara 27 000 m3/dygn (utan 
att försämra vattenkvaliteten). Vattentäktens maximala kapacitet är dock 35 000 
m3/dygn. Anledningen till att maxkapaciteten för vattenproduktion med bibehål-
len vattenkvalitet skiljer sig från den maximala kapaciteten i täkten är att de brun-
nar som vattnet hämtas från skiljer sig kvalitetsmässigt från varandra. I dagsläget 
används inte alla brunnar, då några har för hög turbiditet och för höga halter av 
mangan och/eller järn (Luleå kommun 2007). En tabell visande brunnsvattnets 
kvalitet i medelvärde över perioden 2003-2007 redovisas i bilaga 1, tillsammans 
med Livsmedelsverkets gränsvärden för dricksvatten.  
 

2.1 Nuvarande process 
Processen för Gäddviks vattenverk illustreras i figur 1. Produktionen av vatten 
sker med hjälp av konstgjord infiltration. Vatten pumpas upp från Luleälven och 
går sedan genom åtta snabbsandfilter. Från snabbfiltren leds vattnet till fyra infil-
trationsbassänger, varefter vattnet infiltreras i marken under bassängerna (Luleå 
kommun 1997). Vattnet pumpas sedan upp ur marken med hjälp av brunnar place-
rade cirka 200-300 meter från infiltrationsbassängerna. Totalt finns 28 brunnar 
varav ett tiotal används i dagsläget (Luleå kommun 2007). Efter att vattnet pum-
pats upp ur marken tillsätts kolsyra, kalk och klor och därefter leds det ut till dis-
tributionsnätet via låg- och högreservoarer (Luleå kommun 1997). 
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Figur 1 Den nuvarande processen för Gäddviks vattenverk (Luleå kommun 1997) 

 

2.2 Framtida process 
Det nya vattenverket bedöms få följande utseende:  
 
Förbehandling ska, liksom idag, ske med hjälp av ett snabbsandfilter. Filtermate-
rialet ska dock bytas ut och tester pågår i dagsläget för att hitta ett lämpligt mate-
rial. Därefter ska vattnet pumpas ut till de nuvarande infiltrationsbassängerna. 
Uttag ska göras från ett 20-tal brunnar varefter vattnet ska behandlas med ett nytt 
behandlingssteg. Det är detta behandlingssteg som kan tänkas bestå av ultrafilter-
membran. Efter det nya behandlingssteget ska alkalisering och desinfektion utfö-
ras (Viklund 2008). 
 
För nöddrift av vattenverket kommer ett förfällningssteg att byggas in. Vid nöd-
drift skulle processen då fungera enligt följande; 
  
Förfällning med kemikalier  Snabbsandfilter  Ultrafilter  Desinfektion 
 
Nöddriften ska användas om infiltrationsbassängerna på något sätt skulle förore-
nas (Viklund 2008). 

!
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3 Vad är turbiditet? 
Turbiditet definieras som en grumlighet hos en gas eller vätska, som orsakas av 
ljusets spridning vid reflektion på små svävande partiklar i vattnet (Nationalen-
cyklopedin 2008). Med turbiditet menas således hur grumligt ett vatten är. Dock 
kan turbiditeten inte visa den exakta mängd partiklar vattnet innehåller då turbidi-
teten beror på partiklarnas storlek, form och reflexion av ljus (Barnes et al. 1981). 
Partiklarna kan bestå av både organiskt och oorganiskt material (Luleå kommun 
2007).  
 
Många vattenverk använder turbiditet som en kritisk kontrollmetod då en ökad 
turbiditet kan ge indikationer på att något av reningsstegen inte fungerar som de 
ska. Turbiditet i dricksvatten mäts vanligtvis i NTU (Nephelometric Turbidity 
Units) där turbiditeten i provet jämförs med turbiditeten i en standardlösning som 
mätinstrumentet kalibrerats med (Barnes et al. 1981). Ett lågt NTU-värde betyder 
att vattnet har låg grumlighet medan ett högt indikerar hög grumlighet. 
 

3.1 Riktlinjer för turbiditet i Sverige 
Livsmedelverkets gräns för hur mycket turbiditet utgående vatten från ett vatten-
verk får innehålla utan att få en anmärkning, ligger på 0,5 NTU (LIVSFS 
2005:10). I Livsmedelsverkets vägledning för dricksvattenföreskrifter kan man 
läsa att undersökningar visat att en turbiditet på mindre än 0,1 NTU innebär en 
väsentligt lägre risk för spridning av sjukdomsframkallande organismer än turbi-
ditetsvärden mellan 0,1 och 0,2 NTU. Även för värden under 0,1 NTU fortsätter 
risken för sjukdomsspridning att minska med minskande turbiditet. Många dricks-
vattenverk i Sverige använder därför 0,1 NTU som sin gräns för vad som är tole-
rerbart, istället för den gräns på 0,5 NTU som Livsmedelsverket bestämt (Mark-
lund 2008). 
 
För dricksvatten som tillverkas av ytvatten föreligger krav på att turbiditet ska 
loggas och att larm för hög turbiditet finns. Beträffande vatten som tillverkas av 
grundvatten men som kan influeras av ytvatten finns rekommendationer om att 
övervakningsmöjligheter och larm bör finnas (Livsmedelsverket 2006).  
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4 Vad är ett ultrafiltermembran? 
Ultrafiltrering innebär att man med hjälp av tryckskillnader separerar större mole-
kyler från en vätska, vilken man låter strömma genom ett poröst membran (Natio-
nalencyklopedin 2008).  
 
Då membranfiltrering sker genom fysisk avskiljning beroende av storleken på 
filtrets porer, har det fördelen att kvaliteten på filtratet inte försämras, även om 
kvaliteten på det råvatten som används varierar (Cheryan 1998). Råvattnets kvali-
tet kan däremot förändra driften av filteranläggningen. En förändring i råvattnets 
karaktär kan t.ex. innebära att igensättningar av filtret sker lättare. 
 
Ultrafiltermembran har en rad olika användningsområden. Ett exempel är livsme-
delstillverkningsindustrin där ultrafilter används vid bland annat tillverkning av 
ost och filtrering av fruktjuice. Ett annat exempel är industrier, som använder ult-
rafilter för att bland annat behandla sitt avloppsvatten (Baker 2004). Dock är 
dricksvattentillverkning den troligtvis vanligaste tillämpningen (Cheryan 1998). 
 

4.1 Filtrets uppbyggnad 
Den från tillverkaren angivna storleken på ett ultrafiltermembrans porer är ett me-
delvärde för alla de porer som finns i filtret (Baker 2004). Porstorlekarna i ett ult-
rafiltermembran varierar enligt figur 2. Figur 2 visar även porstorlekarna för andra 
vanligt förekommande typer av membran. Som synes är porerna i ultrafilter till-
räckligt små för att så gott som eliminera antalet bakterier, då de flesta bakterier är 
mellan 1 och 10 µm stora. De allra minsta bakterierna är cirka 0,2 µm, men även 
dessa kan lätt hanteras av ett ultrafilter. Virus varierar i storlek mellan 0,02 och 
0,3 µm (Nationalencyklopedin 2008), vilket innebär att ultrafilter inte kan ses som 
en barriär mot alla former av virus.  
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Figur 2 Omvänd osmos, nanofiltrering¸ultrafiltering, mikrofiltering och konventionell filtrering är 
alla besläktade processer som främst skiljer sig genom att ha olika porstorlekar (Cheryan 1998 
och Noble 1995). 

 
Ultrafilter kan delas in i två grupper utifrån filtrets struktur. Djupfilter (på engels-
ka ”depth filter”) och ytfilter (på engelska ”screen filter”) (figur 3). Ett ytfilter har 
en yta som har porer mindre än de partiklar som ska filtreras bort. Vanligtvis är 
porerna under ytan större, för att främja ett större flöde. Ett djupfilter har istället 
porer som är större än de partiklar som ska plockas bort. Här är tanken att partik-
larna ska fastna i trånga passager inne i filtret. De flesta ultrafiltermembran består 
dock av ytfilter. Ett ytfilter har fördelen att dess porstorlek kan kontrolleras i stör-
re utsträckning vid tillverkning av filtret. Det är också enklare att rengöra ett ytfil-
ter då partiklarna inte sitter fast inuti filtret (Baker 2004). 

 
 

Figur 3 T.v. ett ytfilter där partiklarna fastnar på filtrets yta. T.h. ett djupfilter där partiklarna fastnar 
inne i filtret (Figuren är fritt återgiven efter Baker 2004). 
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Vattnets väg genom en membrananläggning kan se ut på två olika sätt (figur 4). 
Den ena varianten kallas dead-end och innebär att vattnet direkt trycks genom 
membranet vinkelrätt mot detta. Variant nummer två kallas ”cross-flow” och in-
nebär att vattnet skickas längs med membranets fibrer i hög hastighet. Cirka 20 % 
av vattenflödet kommer då att omedelbart gå genom membranet medan kvarstå-
ende del cirkuleras runt i anläggningen. Cirkulationen görs för att uppnå ett högt 
flöde. Cross-flow innebär att sannolikheten att partiklar ska fastna på membranen 
minskar, då de inte i samma utsträckning som i ”dead-end” trycks mot membra-
net. Vid cross-flow ökar dock energikonsumtionen då en större mängd vatten 
måste pumpas.  
 

 
 

4.2 Filtermaterial 
Ultrafilter tillverkas i en rad olika material. Valet av material är viktigt då det av-
gör vilka ämnen som kan fastna på membranet, det vill säga om membranet är 
hydrofilt eller hydrofobt, och vilka kemikalier membranet kan utsättas för vid 
rengöring (Mulder 1996). De ultrafilter som testas i Luleå består av PVDF (poly-
vinyldifluorid) och PES (polyetersulfon). 
 
PVDF är ett hydrofobt material med god kemikalieresistens, dock inte i samma 
utsträckning som PES. PVDF är dock motståndskraftigare mot klor än filter till-
verkade i PES. Det hydrofoba materialet innebär att risken för igensättning av 

Inflöde Retention 

Inflöde 

Filtrat 

Partiklar som fastnat 
på membranytan 

 

 

A – Dead-end filtrering 

B – Crossflow filtering 

Filtrat 

Figur 4 Schematisk presentation av (A) dead-end och (B) crossflow. 
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hydrofoba material, t.ex. organiska ämnen, ökar vid filtrering av vatten (Cheryan 
1998).  
 
PES klarar temperaturer upp till 75°C och kan tolerera pH-värden mellan 1 och 
13. Exponering av klor under lång tid kan dock skada membranet. Många tillver-
kare rekommenderar en klorhalt på högst 200 mg/l för rengöring av membran 
(Cheryan 1998). 
 

4.3 Igensättningar av filter 
Det största problemet som uppkommer vid användning av ultrafiltermembran är 
igensättning av membranen. Igensättningen upptäcks genom att membranens 
permeabilitet minskar och det behövs då ett högre tryck för att upprätthålla ett 
förutbestämt flöde genom membranen. För att förebygga/åtgärda igensättning av 
membranet måste det backspolas eller tvättas. Backspolning är inte genomförbart 
på alla typer av filter, men innebär att vatten spolas baklänges genom membranet 
och därigenom trycker bort de partiklar som fastnat. En tvätt innebär att partiklar 
avlägsnas från membranet med hjälp av kemikalier. Att tvätta membranet med 
kemikalier är ofta effektivare än att endast backspola det. Under tvätt och back-
spolning produceras normalt inget renat vatten. På grund av utebliven vattenpro-
duktion vill man utföra tvätt och backspolning så sällan som möjligt. 
 
Ofta är det, trots regelmässig backspolning och tvätt, efter en tids drift inte möjligt 
att återfå den permeabilitet som membranet hade när det var helt nytt. Efter en 
period brukar dock membranet stabilisera sig och man har då fått en permeabilitet 
vilken kan återskapas genom tvätt. De flesta rengöringsmedel (kemikalier) för 
membran behöver 30-60 minuters kontakttid med membranet för att hinna reagera 
med de ämnen som orsakar igensättningen. En för lång kontakttid mellan mem-
bran och kemikalie kan dock få motsatt effekt; att membranets igensättning ökar. 
Det finns begränsningar för vilket vatten som kan användas vid tvätt av ett filter, 
ofta används det vatten som ultrafilteranläggningen producerat som spolvatten. 
Vattnet får inte innehålla för mycket järn, kisel, mangan eller aluminium. Tvätt-
vattnet får inte heller innehålla för stora halter av natriumklorid (Cheryan 1998).  
 
Konstruktion av membran sker främst på två olika sätt. Spiralmembran består av 
ett stort stycke membran hoprullat i en spiral. Spiralmembran kan klara stora tryck 
(upp till 70 bar). Nackdelen med denna typ av membran är att backspolning inte är 
möjlig. Den andra vanliga membrantypen är membran tillverkade i form av kapil-
lärer. Kapillärerna klarar inte samma tryck som ett spiralmembran men har förde-
len att kunna backspolas (Thorsen 1999). 
 
De kemikalier som krävs för att rengöra ett membran kan förkorta dess livslängd. 
Membranens livstid påverkas ofta mer av antalet tvättcykler än den tid som mem-
branen faktiskt använts för att producera vatten (Cheryan 1998). 
 
Ett basiskt rengöringsmedel passar bra för att ta bort organiskt material medan 
oorganiskt material lättast tas bort med syra. Klor är också mycket effektivt när 
det gäller borttagning av organiskt material (Cheryan 1998). Temperaturen har 
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också betydelse för effekten av tvätten. En ökning av temperaturen från 10 till 20 
grader innebär en fördubblad effekt av rengöringen (Hillis 2000). Den tid som 
kemikalierna behöver vara i kontakt med membranen vid rengöring kan endast 
bestämmas via experiment.  Då ett ultrafilters igensättningar vanligen består av 
många olika typer av partiklar är det en fördel att använda två olika typer av ren-
göringsmedel (kemikalier) (Kimura 2004). 
 

4.4 Ultrafilter som mikrobiologisk barriär 
Det är väl dokumenterat att ultrafilter fungerar som en biologisk barriär (Heinicke 
2005). Det kan dock påpekas att en tillväxt av mikroorganismer på membranets 
filtratsida (den sida av membranet där det rena vattnet kommer ut) är ofrånkom-
ligt, då det alltid finns någon form av organism redo att fästa på membranen oav-
sett vad dessa är tillverkade av. Dessa mikroorganismer kommer då att föröka sig 
och bilda en biohud. Detta är något som gäller alla system som inte är sterila (Hil-
lis 2000). Man bör tänka på att membranet kan gå sönder och därför undvika att 
använda ultrafilter som enda barriär mot mikroorganismer (Kärrman 2004). I till 
exempel Norge används dock främst nanofilter (se figur 2) som biologisk barriär 
då nanofilter i större omfattning än ultrafilter kan blockera virus (Hem 2008). 
 

4.5 Historik 
Membranprocesser studerades redan under 1700-talet. Fram till och med tidigt 
1900-tal användes membranprocesser endast för att studera fysikaliska och ke-
miska teorier. Industriell användning förekom inte. Första gången membranfiltre-
ring användes för produktion av dricksvatten var under andra världskriget. Sprid-
ning av användningen av membran var i början obefintlig. Metoden var för dyr, 
opålitlig och långsam. Lösningar för dessa problem har dock utvecklats under de 
senaste 30 åren och membranfiltrering blir nu vanligare och vanligare. År 1980 
var mikrofilter, ultrafilter och omvänd osmos etablerade processtekniker (Baker 
2004).  
 
I dagsläget är de forskningsförsök som görs på ultrafiltermembran väldigt specifi-
ka. Det handlar ofta om filtrering av t.ex. ett visst protein på en specifik variant av 
membran. 
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5 Ultrafilter tillverkat av Zenon GmbH 

5.1 Anläggningens uppbyggnad 
Den anläggning som tillverkats av Zenon GmbH består i grunden av en enhet kal-
lad ZeeWeed 1000. Den minsta delen i enheten består av ett membranelement 
(se figur 5), innehållande tusentals ihåliga fibrer, med en diameter på 0,8 mm (inre 
diameter: 0,5 mm). Membranelementen (figur 5) kan sedan monteras tillsammans 
för att få en anläggning av önskad storlek. Fibrerna består av PVDF (polyvinyldi-
fluorid) och de 0,3 mm tjocka fiberväggarna utgör själva membranet. Filtret är ett 
ytfilter (se figur 3) och storleken på porerna i membranets ytskikt är 0,02 µm. De 
PVDF-membran som används av Zenon GmbH är sammansatta så att de istället 
för att vara hydrofoba, som PVDF vanligen är, är neutrala. Zenon GmbH testade i 
detta sammanhang två olika typer av PVDF membran i Luleå. Det första membra-
net klarar enligt tillverkaren pH-variationer mellan 2,1 och 10,5. Membran num-
mer två klarar variationer mellan 2,1 och 12,5.  
 

Figur 5 T.h. Ett ZeeWeed 1000 membranelement bestående av tusentals horisontellt placerade 
hålfibrer. T.v. Ett membranelement kan kopplas ihop med andra membranelement och bilda en 
större enhet. 

 
Transporten genom membranets porer sker med hjälp av en vakuumpump som 
suger vatten genom porerna. Vattnets transportriktning är utifrån och in (se figur 
6), vilket innebär att partiklar större än 0,02 µm fastnar på utsidan av den ihåliga 
fibern (membranet). De ämnen som passerar igenom membranet består främst av 
joner och små organiska substanser, såsom humus (se figur 2).  
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Figur 6 Bilden illustrerar en membranfiber i genomskärning. Vatten passerar genom membranfi-
bern från dess utsida och in i membranfiberns kapillär. 

 
Vattnets flöde genom pilotanläggningen i filtreringsprocessen kan ses i figur 7, 
nedan. Det vatten som använts i anläggningen kommer från de brunnar som tillhör 
Gäddviks vattenverk och benämns här som råvatten. Vatten till anläggningen uttas 
innan kolsyra, kalk och klor tillsatts. Inkommande råvattnet till anläggningen pas-
serar först två ventiler placerade strax före membrantanken, vilken fylls på under-
ifrån. Från membrantanken sugs vattnet genom membranfibrerna med hjälp av en 
vakuumpump, varefter det lämnar tanken genom ett utlopp i dess överkant. Från 
membrantanken går vattnet till ytterligare en tank, med vatten tillgängligt för 
backspolning. Backspolningstanken fylls upp och när den är fylld bräddas vattnet 
och lämnar anläggningen. 
 
Backspolningarna är tidsstyrda och utförs med jämna mellanrum (t.ex. efter 30-40 
minuter filtrering) för att avlägsna de partiklar som fastnat på membranet vid fil-
treringen.  Backspolningen utförs automatiskt och inleds med att luft blåses in i 
den med råvatten fyllda tank i vilken membranen finns placerade. Luften åstad-
kommer vibrationer i fibrerna som ska leda till att partiklar som fastnat på dess yta 
skakas loss. Efter luftinblåsningen pumpas vatten från backspolningstanken till 
membrantanken. Detta leder till att vattnet går baklänges genom fibrerna (dvs. 
inifrån och ut) och ska därmed trycka loss de partiklar som fastnat. Den vakuum-
pump som i filtreringsläge suger vatten genom membranen byter under backspol-
ningen riktning och kan därmed trycka ut vattnet. Under proceduren där vatten 
pumpas baklänges in i anläggningen är den ventil som finns placerad i membran-
tankens botten stängd. Vattnet, som då består av en blandning av råvatten och 
filtrat, lämnar istället tanken genom bräddavloppet. Efter att backspolningen är 
färdig töms allt vatten i tanken genom bottenventilen. En backspolning varar van-
ligtvis totalt cirka 60 sekunder. Vid backspolningar används alltid minst den flux 
som använts vid filtrering.  
 
Backspolningar är dock inte tillräckligt för att rengöra membranfiltren. Ett antal 
gånger i veckan genomförs därför en automatisk tvätt med kemikalier för att und-
vika att fibrerna blockeras. Tvättarna utförs på liknande sätt som backspolningar. 
Vatten trycks genom anläggningen baklänges samtidigt som kemikalier pumpas in 
i systemet. Kemikalierna får sedan vara i kontakt med membranet i cirka 30 minu-
ter innan membrantanken töms på vatten. Förutom dessa tvättar, som är tidsstyrda, 
genomförs intensivtvättar manuellt vid behov. Vid intensivtvättar används större 
mängder kemikalier och de tillåts vara i kontakt med membranen under en längre 
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period (flera timmar). En intensivtvätt genomförs vanligtvis med några månaders 
mellanrum. 
 
För att kontrollera att ett membran är intakt, kan ett integritetstest utföras. Vid ett 
integritetstest pumpas luft in från membranets filtratsida. När kapillärerna fyllts 
med luft stängs alla ventiler och anläggningen får stå stilla i cirka 5 minuter. Då 
luft inte kan passera genom ett membran kan man genom att observera eventuell 
tryckförändring, försäkra sig om att inga fibrer brustit. I figur 7 betecknas den 
ledning som används för lufttillförsel för integritetstest MIT (membrane integrity 
test). 
 

 
Figur 7 Bilden visar anläggningens processbild. Processbilden är ursprungligen ritad av Zenon 
GmbH, men här översatt till svenska och anpassad efter de förhållanden som gäller på Gäddviks 
vattenverk. 

 
Under anläggningens drift loggas automatiskt temperatur, pH, turbiditet, TMP och 
vattenflöde. 
 

5.2 Drift av anläggningen 
I nedanstående avsnitt kommer driften av den anläggning som tillverkats av Ze-
non GmbH att behandlas. Fokus i detta kapitel kommer främst att ligga på det 
som ofta är det stora bekymret vid ultrafilteranläggningar, dvs. igensättningar av 
membranen. Igensättningar påvisas genom att trycket över membranen, TMP, 
ökar och att permeabiliteten minskar. En lyckad åtgärd mot igensättningar ska 
således leda till ett minskat tryck och en ökad permeabilitet. Åtgärder görs i form 
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av tvätt med kemikalier och backspolningar. Backspolningar genomfördes under 
hela driftperioden med 30-40 minuters mellanrum men då dessa hade liten bety-
delse för permeabilitetens utveckling, i jämförelse med de tvättar som genomför-
des, kommer de inte att behandlas ingående i nedanstående text. 
 

5.2.1 Turbiditet 
Turbiditet mättes regelbundet under hela perioden i den bordsmätare som finns 
placerad i laboratoriet på Gäddviks vattenverk. Turbiditetsmätaren är tillverkad av 
Hach Lange och är av modell 2100N. Turbiditeten har mätts i in- och utgående 
vatten vid filtrering samt i utgående vatten från backspolning (utan kemikalietill-
sats). Nedan redovisas resultatet från dessa mätningar i figur 8. Som synes reduce-
ras turbiditeten från cirka 0,3 till <0,03 NTU. Att turbiditeten på utgående vatten 
ser ut att stiga från och med juli månad kan bero på att den turbiditetsmätare som 
använts haft problem med fukt i systemet. På grund av fukten har turbiditetsmäta-
ren inte återgått till 0 NTU då den varit tom, utan konstant visat 0,014 NTU. Tur-
biditeten har dock, trots en möjlig förhöjning på grund av mätaren, alltid befunnit 
sig långt under det krav på 0,1 NTU som Luleå kommun ställer på ultrafilteran-
läggningen. I figuren kan också ses att de backspolningar som genomförts faktiskt 
haft viss effekt då turbiditeten i vattnet från dessa vida överstiger turbiditeten i 
inflödet. Turbiditeten i backspolningsvattnet har varierat mellan 3-4 NTU. Dock 
har man, trots den högre turbiditeten i backspolningsvattnet inte kunnat se något 
resultat av backspolning i form av en tydlig ökning i permeabilitet. 
 

 
Figur 8 Resultat av de analyser av turbiditet som genomförts under 6 månaders drift. 
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5.2.2 Tvätt med natriumhypoklorit 
Den anläggning som tillhandahållits av Christian Berner AB/Zenon GmbH anlän-
de till Gäddviks vattenverk i slutet av mars, 2008. Anläggningen togs i drift den 3 
april. 
 
Under de första fyra veckorna av anläggningens drift drevs anläggningen med en 
flux på 28 l/m2h. Tvätt med kemikalier utfördes under dessa veckor 3 gånger per 
vecka. Natriumhypoklorit användes som tvättkemikalie och doserades så att kon-
centrationen 100 mg klor/l uppnåddes i det vatten som användes för tvätt. Hur 
tryck och permeabilitet utvecklades under perioden kan ses i figur 9. Som synes 
ökade trycket över membranet kontinuerligt samtidigt som permeabiliteten sjönk. 
Detta samband är logiskt då permeabiliteten beräknas utifrån trycket, se ”Ordlis-
ta”. De tvättar som utfördes gav ingen synbar effekt. Enligt tillverkaren berodde 
den sjunkande permeabiliteten på icke reversibla igensättningar som alltid sker i 
viss omfattning på ett nytt membran.  
 
Den sista april ökades fluxen till 34 l/m2h. Även efter anläggningens första månad 
i drift genomfördes tvättar med natriumhypoklorit tre gånger i veckan. Två drift-
uppehåll kan i figur 9 observeras under maj månad (att anläggningen stått stilla 
kan i figuren ses genom att permeabilitet, TMP och flux visas som punkter istället 
för linjer). Driftuppehållen berodde på problem med tillförseln av den tryckluft 
som användes för att reglera anläggningens ventiler. Stoppen hade således ingen-
ting att göra med membranens funktion. Under perioden maj-juni kunde även här 
ett linjärt stigande TMP och en motsvarande sjunkande permeabilitet observeras. 
Fortfarande gav inte de tvättar som genomfördes med natriumhypoklorit någon 
synbar effekt på membranen. Då permeabiliteten i mitten av juni började närma 
sig ett värde på 100 l/m2hbar bestämdes att en intensivare tvätt med natriumhy-
poklorit, med syfte att återställa permeabiliteten i så stor utsträckning som möjligt, 
skulle utföras.  
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Figur 9 Resultatet av anläggningens första två månader i drift. Under perioden tvättades anlägg-
ningen med natriumhypoklorit. 

 

5.2.3 Intensivtvätt med natriumhypoklorit och fosforsyra 
Intensivtvätten genomfördes med natriumhypoklorit i koncentrationen 1000 mg 
klor/l vatten. Efter att natriumhypoklorit tillsatts i anläggningen fick den verka i 4 
timmar. Kemikalien spolades sedan ur anläggningen och resultatet registrerades. 
Resultatet av tvätten var inte så positivt som man hoppats på. Natriumhypoklorit 
verkar genom att ta bort organiska partiklar (se kapitel 4.3 ovan), vilket ledde till 
att man nu drog slutsatsen att de igensättningar som skett i membranet var av oor-
ganisk natur. Alternativet var att igensättningarna var så komplexa att natriumhy-
poklorit var verkningslöst. Då fosforsyra normalt förmår att ta bort icke organiskt 
material som löser upp sig vid lågt pH, gjordes även ett försök med denna kemi-
kalie. 
 
Fosforsyra tillsattes tills pH i anläggningen nådde 2,5. Syran lämnades sedan att 
verka i anläggningen över natten. Påföljande dag spolades syran ut och anlägg-
ningen startades åter. Resultatet av den intensiva tvätten med fosforsyra kan ses i 
figur 10. Tillsammans fick de två tvättarna effekten att permeabiliteten ökade från 
100 l/m2bar till 128 l/m2hbar. I jämförelse med den initiala permeabiliteten i april 
på cirka 300 l/m2hbar (se figur 9) kunde tvätten bedömas ha ett icke tillfredstäl-
lande resultat.  

!
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Figur 10 Den 23 juni genomfördes en intensivtvätt med natriumhypoklorit och fosforsyra. 

 
På grund av resultaten från denna intensivtvätt bestämdes det att ytterligare en 
tvätt, men denna gång med svavelsyra, skulle genomföras. 
 

5.2.4 Intensivtvätt med svavelsyra 
Intensivtvätten med svavelsyra genomfördes kort efter försöket med natriumhy-
poklorit och fosforsyra. För att förbättra effekten av tvätten värmdes vattnet innan 
den genomfördes. Det ursprungligen 5-gradiga vattnet höll efter uppvärmning 
15°C. Ett varmare vatten gör att kemiska reaktioner går fortare och effekten av 
tvätt kan därför bli större, se kapitel 4.3. Syra tillsattes sedan tills ett pH på 1,8 
nåddes. Som synes i figur 11, nedan, hade tvätten med svavelsyra ingen effekt 
(det vita glappet i figuren motsvarar den period anläggningen stod stilla för ge-
nomförandet av intensivtvätt).  

!
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Figur 11 Den 1 juli genomfördes en intensivtvätt med svavelsyra. 

 

5.2.5 Membranobduktion, samt intensivtvätt med fosfor- och 
citronsyra 

Då svavelsyra inte visat sig ha önskad effekt genomfördes en tredje intensivtvätt 
med fosforsyra och citronsyra. Innan tvätten genomfördes plockades fibrer från 
anläggningen ut, för att skickas till laboratorium för undersökning, det vill säga 
för att genomföra en obduktion av membranen. Bilder tagna under obduktionstill-
fället kan ses i figurerna 12 och 13. För att tydligt kunna se bilderna krävs att de 
återges i färg. Figur 12 föreställer membranfibrerna i närbild. Man kan tydligt se 
att fibrerna fått en brun beläggning närmast ändarna. Mittpartierna föreföll dock 
vid en optisk besiktning vara relativt rena. Figur 13 visar till vänster den mem-
branmodul, ur vilken fibrer klippts för analys, och till höger en ny membranmodul 
innan den tagits i bruk. Även på dessa bilder är det tydligt att en brun beläggning 
bildas närmast fibrernas ändar.  
 

!
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Figur 12 Vid provtagningen av membranfibrer konstaterades att en brun beläggning bildats när-
mast fibrernas ändar. 

 

 
Figur 13 Optisk inspektion av membranfibrerna efter 3 månaders drift. T.v. den membranmodul 
som använts i drift under 3 månaders tid. T.h. utseendet hos en helt ny membranmodul. 

 
Även inför denna tvätt höjdes vattnets temperatur från 5°C till 15°C. Citronsyra 
tillsattes med 4 gram per liter vatten, varefter pH justerades med hjälp av fosforsy-
ra till 2,1. Anläggningen fick sedan stå i kontakt med fosforsyran och citronsyran i 
ett dygn. Inte heller denna tvätt gav något resultat i form av förbättrad permeabili-
tet.  
 

5.2.6 Fortsatt tvätt med natriumhypoklorit 
I väntan på analyssvar av de membranfibrer som skickats till laboratorium fick 
anläggningen gå med oförändrade inställningar, dvs. tvätt med natriumhypoklorit 
tre gånger per vecka och en flux på 34 l/m2h. Denna drift pågick fram till och med 
den 27 augusti. Resultatet kan ses i figur 14. I figuren ser driften förhållandevis 
jämn och stabil ut, då varken permeabilitet och TMP förändras. Detta beror dock 
på upprepade, ibland dagslånga, stopp. Att anläggningen stått stilla innebär att 
ingen förändring i permeabilitet kunnat ske. Stoppen skedde på grund av att TMP 
vid de tvättar som genomfördes med natriumhypoklorit blev så högt att anlägg-
ningen automatiskt stängde av sig själv.  
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Figur 14 Tvätt med natriumhypoklorit i väntan på resultat från den genomförda membranobduk-
tionen. 

 

5.2.7 Analyssvar från membranobduktion 
De prover som tagits av membranfibrerna i mitten av juli skickades av Zenon 
GmbH till laboratorier i Belgien och Kanada. 
 
Det belgiska laboratoriet utförde 3 olika analyser. De avlagringar som kunde hit-
tas på fibrernas utsida analyserades först avseende glödgningsförluster. Vid denna 
analys framkom att cirka 80 procent av avlagringarna består av organiskt material 
medan resterande 20 procent består av oorganiska ämnen.  
 
Analys nummer två, som genomfördes i Belgien, kallas ”SEM-EDXA”, vilket står 
för ”Scanning electron microscopy – Energy dispersive X-ray analysis”. Analysen 
använder sig av röntgenstrålar med hjälp av vilka man kan bestämma vilka grund-
ämnen ett prov består av. Metoden är användbar för grundämnen med ett atom-
nummer som överstiger 10. Ämnen med atomnummer under tio rapporteras inte 
(som t.ex. kol och väte) och rapporteras gör inte heller ämnen som hamnat under 
detektionsgränsen. Figur 15 visar en bild av de avlagringar som analyserats. Re-
sultatet av analysen, som gjordes på membranfibrernas utsida, kan ses i tabell 1. 
Det som i tabellen benämns area är ett prov där membranets yta, fritt från synliga 
avlagringar analyserats. I tabellen framgår att en beige avlagring främst består av 
kisel, järn och aluminium, svarta partiklar främst av järn och bruna avlagringar till 
stor del av mangan. Analysen av membranens area visar också en förekomst av 
salt (natrium och klor). Tabellen avläses så att man för varje ämne kan se dess 
procenthalt i aktuell avlagring. Viktigt är då att återigen tänka på att denna analys 

!
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endast behandlar grundämnen med ett atomnummer större än 10. Organiska äm-
nen som till största delen består av kol, med atomnummer 6, faller alltså utanför 
denna analys. 
 

 
Figur 15 De avlagringar som undersökts med metoden SEM-EDXA. 

 
Tabell 1 Resultatet av den analys som genomförts med metoden SEM-EDXA. 

 
 
Den tredje analysen som utförts av laboratoriet i Belgien består av en FTIR-
spektroskopi. FTIR står för ”Fourier transform infrared” och är en teknik som 
visar vilken typ av organiska ämnen som förekommer i ett prov. FTIR har även 
den analyserats på de avlagringar som hittats på fibrernas utsida. Analysen visade 
att de organiska ämnena troligtvis härstammar från mikroorganismer.  
 
Utöver de kemiska analyserna har även membranfibrerna undersökts med hjälp av 
mikroskop. Undersökningarna visade att en stor del av det organiska materialet 
härstammar från mikroorganismer, vilket överensstämmer med den FTIR-
spektroskopi som utförts. 
 
Gällande fibrernas insida kunde inga avlagringar hittas här. 
 
För den kanadensiska laboratorieundersökningen har inte lika utförliga resultat 
rapporterats. Det står dock klart att man även där främst hittade organiskt material 

Area 
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på membranfibrerna. Även här var förekomsten av mikroorganismer stor. I en 
analys kallad EDS (Energy dispersive spectroscopy), vilken utförs med hjälp av 
en spektrometer hittades, i mörka avlagringar, järn, kalcium, kalium, kisel, svavel, 
natrium och klor. I vilka mängder ovanstående ämnen återfanns uppgavs inte.  
 
Det kanadensiska laboratoriet hade även som uppgift att ta fram nya strategier för 
rengöring av membranen. Man lyckades dock inte hitta någon framgångsrik me-
tod. Den effektivaste metoden uppgavs vara tvätt med natriumhydroxid, där 
membranen fick vara i kontakt med kemikalierna under 66 timmar. Denna rengö-
ring skedde vid 30°C. 
 
Då ingen effektiv metod för att rengöra membranen från de igensättningar som 
bildats kunde hittas bestämdes att en ny typ av membran skulle testas i Luleå. Det 
nya membranet skiljer sig från det gamla genom att den kemiska strukturen är 
annorlunda. Förändringar i pH kan med detta tolereras mellan 2,1 och 12,5 och 
membranets kemiska struktur ska också förhindra att organiska partiklar fastnar 
lika lätt på membranet. Den ökade toleransen för höga pH-värden beräknades in-
nebära att organiskt material lättare kan tvättas bort med hjälp av natriumhydrox-
id. 
 

5.2.8 Installation av nya membran 
Den 27 augusti installerades de nya membranen. De nya membranen är, som ovan 
nämnts, tolerantare mot högre pH-värden samt består av ett material som ska bidra 
till att igensättningar av organiskt material undviks. De nya membranen drevs 
inledningsvis med en flux på 34 l/m2h. 
 

5.2.9 Tvätt med natriumhydroxid och svavelsyra. 
Då det vid membranobduktionen visat sig att de igensättningar som skett bestått 
både av organiskt och oorganiskt material bestämdes att den kemiska tvätt som 
skulle genomföras på den andra varianten av membran, skulle ske med hjälp av 
natriumhydroxid och svavelsyra. Natriumhydroxid för att ta bort organiskt materi-
al och svavelsyra för att rengöra membranen från oorganiskt material. Natrium-
hydroxid användes vid tvätt 4 dagar per vecka (tisdag, torsdag, lördag, söndag) 
och tillsattes så att pH vid tvätt uppgick till cirka 12,3. Svavelsyra användes 3 
dagar per vecka (måndag, onsdag, fredag) och pH justerades här till 2,1.  
 
Resultatet av de första två månadernas tvätt kan ses i figur 16. Liksom vid idrift-
tagandet av det första membranet som installerades i april kan man se en konstant 
ökning av TMP samtidigt som man ser en konstant minskning av permeabiliteten. 
Ökningen av TMP skedde dock inte i samma snabba takt här som i april. Detta 
indikerar att membranets kemiska struktur fungerar så att material som kan leda 
till igensättningar inte fastnar lika lätt. Efter en halv månads drift ökades fluxen 
till 36 l/m2h för att sedan ytterligare en månad senare ökas till 48 l/m2h. Ökningen 
av TMP ser ut att ske konstant, oberoende av flödet. Dock ökade alltid TMP initi-
alt i samband med flödesökningen. Något resultat av de tvättar som dagligen ut-
fördes gick inte att påvisa.  
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Figur 16 Tvätt med natriumhydroxid och svavelsyra. Inget resultat av tvättarna kan ses. 

 

5.2.10 Intensivtvätt med natriumhydroxid, natriumhypo–
klorit, svavelsyra och citronsyra. 

Den intensivtvätt som genomfördes i slutet av oktober inleddes med att natrium-
hydroxid tillsattes tillsammans med natriumhypoklorit. Först tillsattes 1 g natri-
umhypoklorit per liter vatten och därefter natriumhydroxid tills dess att pH 12,3 
uppnåtts. Kemikalierna fick verka i cirka 3 timmar. Därefter (efter att natriumhyd-
roxid och natriumhypoklorit sköljts ut ur systemet) tillsattes 2 g/l citronsyra varef-
ter svavelsyra tillsattes till dess att pH nått 1,7. Svavelsyra och citronsyra fick stå i 
anläggningen över natten. Resultatet av intensivtvätten kan ses i figur 17. I figuren 
ses en tydlig ökning av permeabiliteten i samband med tvätten, men detta beror 
delvis på att fluxen omedelbart efter tvätt minskades till 34 l/m2h. Permeabiliteten 
gick dock inte upp till de initiala nivåerna. 
 

!
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Figur 17 Resultatet av intensivtvätt med natriumhydroxid, natriumhypoklorit, svavelsyra och ci-
tronsyra genomförd 26-27 oktober. 

 
Ovanstående tvätt, utförd i slutet av oktober, var det sista moment i driften av den 
anläggningen som tillverkats av Zenon GmbH som behandlas i denna rapport. 
Anläggningen kommer att drivas vidare under minst 2 månaders tid innan beslut 
tas om projektets framtid. 
 

5.3 Kemiska analyser 
Från anläggningen har inkommande och utgående vatten analyserats ungefär var-
annan vecka. Under driftperiodens andra hälft har även vatten från backspolningar 
analyserats med samma intervall. Vid några enstaka tillfällen har prover tagits på 
vatten från tvätt med kemikalier. Analyserna har utförts av ett externt, ackrediterat 
laboratorium. 
 
Prov på ingående vatten togs i en provtagningskran placerad strax före de ventiler 
som reglerar flödet in till anläggningen. Utgående vatten provtogs i en provtag-
ningskran placerad mellan membrantank och backspolningstank (alltså strax efter 
membrantanken). För prover tagna på vatten från backspolningar och tvätt med 
kemikalier användes anläggningens utlopp som provpunkt. 
 
Vid provtagning av backspolnings- och tvättvatten togs proverna i samband med 
att membrantanken tömts på vatten efter utförd backspolning/tvätt. Den mängd 
prov som togs uppgick till 500 ml per prov. Då backspolningsvattnet inte kan ses 
som en homogen blandning (det är möjligt att koncentrationen av ämnen i vattnet 
är större i början av tankens tömning) utgör det prov som tagits endast ett stick-
prov. Resultatet kan användas för att avgöra huruvida ett ämne ackumuleras på 
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membranet eller inte. Då det vatten som används vid backspolning/tvätt utgörs av 
både filtrat och råvatten borde det, under förutsättning att ingen ackumulation 
skett, inte innehålla en större koncentration av det aktuella ämnet än vad som 
kunnat mätas i prov för inkommande vatten. En högre koncentration än vad som 
funnits i råvattnet innebär således att ämnen tillförts vattnet under backspolning-
en/tvätten. Då provet endast är ett stickprov från en icke homogen blandning kan 
inga slutsatser dras gällande vilka mängder av respektive ämne som ackumulerats. 
 
För aluminium, järn, mangan och kisel har analyser utförts för både totala och 
lösta halter av ämnena. De totala halterna är de som främst förväntas förändras vid 
passage genom membranet. Eftersom ämnen helt lösta i vatten endast består av 
joner förväntas, i teorin, ingen reduktion av halter ske mellan in- och utflöde i den 
analys som görs av vattenlösliga ämnen.  
 
Vid filtrering av vätskan, för att separera de lösta ämnena från de partikulära vid 
analys av vattenlösliga ämnen, används på det externa laboratoriet ett filter av 
storleken 0,45 µm. Då porerna i filtret är av storleken 0,02 µm, tyder även detta på 
att inga förändringar bör ske mellan in- och utflödet av lösta ämnen i vattnet. Kol-
loidala partiklar varierar dock i storlek mellan 1 nm och 1 µm (Nationalencyklo-
pedin 2008) och kan därför passera genom membranet. Det är därför möjligt att 
man på grund av kolloidala partiklar kan se en reduktion av ett ämne mellan in- 
och utflöde även i den analys som gjorts för den vattenlösliga partitionen. En re-
duktion skulle också kunna ske om ett löst ämne fäller ut i fast form på membra-
net. 
 

5.3.1 Konduktivitet 
Konduktivitet är ett mått på vattnets förmåga att leda elektrisk ström (Nationalen-
cyklopedin 2008). Konduktiviteten förväntas inte förändras vid passage genom ett 
ultrafiltermembran, men används som en parameter för att kontrollera förändring-
en av vattnets sammansättning över tid. 
 
Som synes i figur 18 nedan har konduktiviteten varierat över den period som an-
läggningen varit i drift. Det är dock tydligt att membranet inte har någon effekt på 
konduktiviteten då ingående konduktivitet alltid är ungefärligen densamma som 
utgående. 
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Figur 18 Resultat av de konduktivitetsmätningar som utförts på vatten från anläggningen. 

 

5.3.2 UV254 
Att mäta absorbansen vid våglängden 254 nm är ett sätt att avgöra hur stora 
mängder humus som finns i ett prov (Persson 2005). Humus består av komplexa 
kolföreningar som huvudsakligen härstammar från nedbrytning av döda växter 
och djur (SLU 2008). Resultatet av de mätningar som gjorts under driftperioden 
kan ses i figur 19, nedan. Analyserna är genomförda på ofiltrerat prov. Syftet med 
dessa mätningar är att se huruvida en reduktion av humus sker vid transport ge-
nom membranet.  
 
UV254 förändras inte från in- till utflöde. Däremot kan man se att en viss ökning 
av absorbansen i backspolningsvattnet, trots att det inte går att se några skillnader 
mellan in- och utflöde. Den högre absorbansen kan bero på att mängden partiklar 
är större i backspolningsvattnet. Ingen slutsats om huruvida detta beror på ökade 
mängder humus kan göras, då provet inte filtrerats innan analys. 
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Figur 19 Resultat av de absorbansmätningar som utförts på vatten från anläggningen. 

 

5.3.3 Alkalinitet 
Alkalinitet anger vattnets förmåga att neutralisera en syra, dvs. att stå emot för-
ändringar i pH (Hanaeus 2006). Liksom konduktiviteten mäts alkalinitet för att 
uppmärksamma eventuella förändringar i vattenkvalitet. 
 
Resultat från de mätningar som gjorts av alkaliniteten kan ses i figur 20. Alkalini-
teten varierar inte mellan inflöde, utflöde och backspolning. 

 
Figur 20 Resultat av de mätningar av alkalinitet som utförts på vatten från anläggningen. 
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5.3.4 Aluminium 
Aluminium är ett ämne känt för att medverka till igensättningar av membran 
(Heinicke 2008). Det finns också dokumenterat i ett examensarbete (Berggren 
2004) att aluminium är ett av de ämnen som bidrar till turbiditeten i det produce-
rade vattnet från Gäddviks vattenverk. 
 
Mätningarna av aluminium har delats upp i total halt aluminium (figur 21) och 
vattenlöslig aluminium (figur 22). I figuren som gäller den totala mängden syns 
tydligt att mängden aluminium i inflödet var större än mängden i utflödet. Man 
kan också se att aluminium ackumulerades på membranets filtratsida. Tvätt med 
bas gav ingen stor effekt på mängden aluminium i utgående tvättvatten.  
 
Två analyser från tvätt med syra har genomförts. Den första analysen, vars prov 
togs den 14 oktober, visar ingen större effekt av syratvätten. Halten aluminium är 
här inte större än den var under en backspolning samma dag. Vid den andra analy-
sen, från den 30 oktober, är dock resultatet tydligare. Detta prov är taget under en 
intensiv tvätt med syra där pH var 1,7 (pH var 2,1 i en vanlig tvätt) och den tid 
som syran vistades i membranet var betydligt långvarigare. För denna analys av 
vatten från syratvätt finns dock inga motsvarande analyser för in- och utflöde al-
ternativt backspolning att jämföra med. 
 
Gällande den mängd aluminium som är löslig i vatten ses inte en lika tydlig skill-
nad mellan in- och utflöde även om en reduktion fortfarande kan ses i en majoritet 
av de analyser som gjorts. Denna reduktion kan alltså bestå av kolloidala partiklar. 
Det är tydligt att en ackumulering av aluminium sker på membranet. 
 

 
Figur 21 Resultatet av de analyser av totala aluminiummängder som utförts. 
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Figur 22 Resultatet av de analyser som utförts på vattenlösligt aluminium. 

 

5.3.5 Järn 
Järn har analyserats för att undersöka anläggningens möjligheter att reducera äm-
net, då vattenverkets medelvärde för järn under perioden 2003-2007 överstiger 
Livsmedelsverkets gränsvärde för vatten ”tjänligt med anmärkning” (se bilaga 1). 
Järn tros vara ett av de ämnen som turbiditeten i vattnet producerad av Gäddviks 
vattenverk består av (Berggren 2004). Järn är ett ämne känt för att orsaka igen-
sättningar på membran (Heinicke 2008). 
 
De analyser som utförts på järn kan ses i figur 23 och figur 24. Total mängd järn 
är högre i inkommande vatten än i utgående. Halten järn i backspolningsvattnet 
visar på en ackumulation av järn på membranet, då denna halt är högre än motsva-
rande i inflödet. Natriumhydroxid visade sig, i den enda provtagning som utförts, 
inte vara effektivt för borttagning av järn medan den andra analys (30 oktober) 
som utförts för tvätt med svavelsyra gav ett positivt resultat.  
 
För vattenlösligt järn är det mer oklart om man kan se någon skillnad mellan in- 
och utgående vatten. Dock är det även här, om man ser till halterna i backspol-
ningsvattnet, tydligt att en ackumulation sker på membranets utsida. Att det sak-
nas analys för tvätt med bas beror på försenade analyssvar från anlitat laboratori-
um. Tvätt med svavelsyra ger ett tydligt resultat i båda de analyser som utförts. 
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Figur 23 Resultatet av de analyser av totalt järn som utförts. 

 

 
Figur 24 Resultatet av de analyser av vattenlösligt järn som utförts. 

 

5.3.6 Mangan 
Mangan är intressant då mängden mangan i brunnsvattnet, producerat mellan 
2003 och 2007, ligger nära det gränsvärde som Livsmedelsverket bestämt, se bila-
ga 1. Man misstänker också att mangan ingår i den turbiditet som finns i vatten 
som produceras av Gäddviks vattenverk (Berggren 2004). Även mangan är ett 
ämne känt för att orsaka igensättningar på membran (Heinicke 2008). 
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Resultat från analyser av mangan illustreras i figur 25 och 26. Mangan ser inte ut 
att ackumuleras på membranet. Inte heller kan någon skillnad ses mellan in- och 
utgående vatten. Dock ser den sista analysen av tvätt med syra, från den intensiv-
tvätt med svavelsyra som genomfördes, ut att visa en ackumulerad mängd mangan 
i både analys av totalt och vattenlösligt mangan. Natriumhydroxid visar ingen 
effekt alls. Att analyserna för totalt och vattenlösligt mangan befinner sig så när 
varandra i halter, tyder på att mangan främst befinner sig i löst/kolloidal form. 
 

 
Figur 25 Resultatet av de analyser på totala mängder mangan som utförts. 

 

 
Figur 26 Resultat av de analyser som gjorts av vattenlösligt mangan. 
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5.3.7 Kisel 
Kisel har analyserats på grund av att det är ett ämne känt för att orsaka igensätt-
ningar på membran (Heinicke 2008). 
 
Analyser av kisel redovisas i figur 27 och 28. Total mängd kisel ser ut att ackumu-
leras i anläggningen med avseende på analyssvar för backspolningsvatten, dock 
kan inget tydligt mönster ses gällande en minskning från inflöde till utflöde. Inte 
heller ses någon effekt av svavelsyre- eller natriumhydroxidtvätt.  
 
För vattenlösligt kisel kan man ana en ökning av halterna i backspolningsvatten. 
Ökningen är dock inte lika tydlig som i analyserna för totalt kisel. Inte heller här 
ses någon effekt av tvätt med svavelsyra eller natriumhydroxid. 
 
Halterna av kisel i total och vattenlöslig form är mycket nära varandra. Detta tyder 
på att kisel befinner sig i löst/kolloidal form. 

 
Figur 27 Resultat av de analyser som gjorts av totala mängder kisel. 
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Figur 28 Resultat av de analyser som gjorts av vattenlösligt kisel. 
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6 Ultrafilter tillverkat av Inge AG 

6.1 Anläggningens uppbyggnad 
Det ultrafilter som tillverkas av Inge AG är placerat i en cylindrisk modul kallad 
dizzer, se figur 29. Flera moduler kan sedan sättas ihop till en enhet kallad T-
rack. Genom att montera ihop flera enheter kan önskad kapacitet för filtret erhål-
las. Den cylindriska modulen innehåller en mängd ihåliga fibrer, där varje fiber 
innehåller 7 hål. Fibrerna kallas Multibore (se figur 30) och det är dessa som 
utgör själva membranet. Strukturen, med de 7 hålen, är tänkt att öka hållfastheten 
i fibern och minska risken för fiberbrott. Materialet fibrerna är tillverkade i är 
PES, polyetersulfon, och är modifierat för att bli mer hydrofilt. Modifikationen är 
gjord för att minska risken för igensättning av organiska partiklar. Filtret kan han-
tera pH-värden mellan 1 och 13. Varje kapillär har en innerdiameter på 0,9 mm 
och membranets yta har en porstorlek på 0,02 µm.   
 

 
Figur 29 En dizzer-modul kan sättas ihop till en enhet kallad T-rack. Denna enhet består av 8 
moduler (foto: Inge AG).  
 
 

 
Figur 30 Bilden visar en hålfiber, Multibore, i genomskärning. Strukturen med de 7 hålen är 
avsedd att öka hållfastheten i fibern (foto: Tina Almgren). 
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Fibrerna är uppbyggda asymmetriskt i form av ett ytfilter (se figur 3). Asymme-
trin syns tydligt i figur 31 och en förstoring av membranets yta kan ses i figur 32. 
 

 
Figur 31 Bilden visar en membranfiber i genomskärning. Observera att membranet är asymmet-
riskt (foto: Inge AG). 

 
 

 
Figur 32 Bilden visar den aktiva membranytan med porer av storleken 0,02 µm (foto: Inge AG) 
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För drift av anläggningen använder man det vatten som passerat infiltrationsbas-
sängerna och tagits upp ur brunnarna. Vattnet pumpas in i anläggningen där det 
först kommer till en bufferttank, se figur 33. Bufferttanken finns för att säkerställa 
ett jämnt flöde över membranen. Efter bufferttanken finns en pump, som pumpar 
vattnet genom ett förfilter med porstorleken 300 µm. Filtrets syfte är att förhindra 
att större partiklar kommer in i systemet och skadar membranen. När vattnet pas-
serat filtret kommer det till den cylinder där membranet finns. I cylindern går 
vattnet först in i membranets kapillärer, varefter det trycks ut genom membranets 
väggar. Då vattnet passerat membranet lämnar det cylindern. Vattnets flödesrikt-
ning genom membranet kan ses i figur 34. Då vattnet passerar membranet fastnar 
alla partiklar större än membranets porer. Från membranet går vattnet först till en 
backspolningstank och när denna är fylld går vattnet vidare till utloppet.  
 

 
Figur 33 Processchema för anläggning tillhandahållet av Läckeby Waters AB/Inge AG. Bilden 
kommer ursprungligen från Inge AG men är här något modifierad för att återge försöken i Luleå 
bättre. 

 
För att inte igensättning ska ske måste filtret rengöras med jämna mellanrum, vil-
ket görs på två olika sätt. Varje timme (tidsperioden varierar vanligtvis mellan 30 
och 60 minuter) pumpas vattnet från backspolningstanken bakvägen genom mem-
branet med hjälp av en pump placerad efter backspolningstanken. Vattnet kommer 
nu alltså från utsidan av kapillärerna och går in i dessa. Den period som passerar 
mellan två backspolningar kallas en produktionscykel. Vid backspolning spolas 
vattnet med ett högre tryck (och således högre flux) än under produktionscykeln.  
 
Endast backspolningar är dock inte tillräckligt för rengöring av membranet. För 
att kunna hålla anläggningen i drift under en längre period måste även kemiska 
tvättar genomföras. Dessa kan genomföras med varierande intervall, alltifrån dag-
ligen till månadsvis. Vid tvätt spolas vatten från backspolningstanken samtidigt 
som kemikalier pumpas in i systemet. Vid kemisk tvätt har fluxen varit något hög-
re än vid filtrering, men lägre än vid backspolning. Kemikalieinpumpningen sker 
under någon eller några minuters tid. Efter tillsatts av kemikalier får anläggningen 
stå stilla under en period (upp till en timme) så att kemikalierna hinner verka. 
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Figur 34 Vatten passerar membranfibrerna inifrån och ut. 

 
För att säkerställa att alla fibrer är hela kan även här ett integritetstest genomföras. 
Vid ett integritetstest pumpas luft in i anläggningen från filtratsidan av membranet 
med syfte att trycka ut allt vatten på denna sida. Efter luftinpumpning stängs alla 
ventiler på filtratsidan och anläggningen får stå stilla i cirka 5 minuter. När mem-
branet är helt, ska luft inte kunna passera genom anläggningen. Under de 5 minu-
ter anläggningen står stilla observerar man därför trycket i anläggningen. Om 
trycket minskar på filtratsidan, trots att alla ventiler är stängda, betyder det att 
någon av fibrerna gått sönder. 
 
Under anläggningens drift loggas automatiskt vattentemperatur, turbiditet, TMP, 
inflöde av vatten samt flöde vid backspolning och tvätt. 
 

6.2 Drift av anläggningen 
I nedanstående avsnitt kommer driften av den anläggning som tillverkats av Inge 
AG att behandlas. Liksom för motsvarande kapitel om Zenons anläggning kom-
mer fokus i detta kapitel att främst ligga på de igensättningar som sker i membra-
nen. Backspolningar genomfördes genom hela driftperioden med 30-60 minuters 
mellanrum men då dessa har liten betydelse för utveckling av permeabilitet och 
turbiditet i jämförelse med de tvättar som genomfördes kommer de inte att be-
handlas utförligt i nedanstående text. 
 

6.2.1 Turbiditet 
Alla turbiditetsmätningar i nedanstående diagram är gjorda i den ”bordsmätare” 
som finns placerad på Gäddviks vattenverk. Bordsmätaren är tillverkad av Hach 
Lange och är av modell 2100N. Turbiditeten har mätts i in- och utgående vatten 
vid filtrering samt utgående vatten från backspolning (utan kemikalietillsats). Re-
sultatet av turbiditetsmätningarna kan ses i figur 35. Turbiditeten var inlednings-
vis förhållandevis hög i utgående vatten på grund av att anläggningen inte ren-
gjorts ordentligt innan den flyttades till Luleå. Efter att anläggningen rengjorts 
sjönk turbiditeten och stannade på värden <0,03 NTU. Att turbiditeten på utgåen-
de vatten ser ut att stiga från och med juli månad kan bero på att den turbiditets-
mätare som använts haft problem med fukt i systemet. Alltså samma problem med 
turbiditetsmätaren som beskrivits i kapitel 5.2.1. Turbiditeten har dock, trots en 
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möjlig förhöjning på grund av mätaren, alltid befunnit sig under det krav på 0,1 
NTU som Luleå kommun ställer på ultrafilteranläggningen. I figuren kan också 
ses att vattnet från de backspolningar som gjorts uppmäter en högre turbiditet än 
utgående vatten. Då utgående vatten är det som används vid backspolningar inne-
bär detta att en ackumulation av partiklar skett på membranet. 
 

 
Figur 35 Mätningar av turbiditet under 6 månader. 

 

6.2.2 Tvätt med natriumhypoklorit 
Anläggningen togs i drift den 18 april 2008. Under drifttidens första 5 dagar an-
vändes en flux på 60 l/m2h. Tvätt med kemikalier utfördes två gånger per dygn. 
För tvätt med kemikalier användes natriumhypoklorit med koncentrationen 40 
mg/l. 
 
Efter de första 5 dagarna ökades fluxen till 70 l/m2h medan övriga parametrar för-
blev oförändrade. Ytterligare en vecka senare ökades fluxen till 78 l/m2h. Under 
de första veckornas drift sjönk permeabiliteten kontinuerligt och någon effekt av 
de tvättar med natriumhypoklorit som genomförts kunde inte ses. I slutet av maj 
började man därför överväga att byta kemikalie för genomförandet av tvätt. Tvät-
tarna med natriumhypoklorit fortsatte att genomföras fram till mitten av juni. Re-
sultatet av de första månadernas drift kan ses i figur 36 nedan. 
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Figur 36 Resultat av de två första månadernas drift under vilka tvätt med natriumhypoklorit 
genomfördes. 

 

6.2.3 Tvätt med svavelsyra 
Då tvätt med natriumhypoklorit visat sig vara verkningslöst genomfördes i mitten 
av juni den första tvätten med svavelsyra. Under tvättförsöket injicerades svavel-
syra i anläggningen till dess att man säkerställt att pH i hela anläggningen var 1,7. 
Därefter fick anläggningen stå stilla i 20 minuter medan kemikalien fick verka. 
Omedelbart efter tvätten steg permeabiliteten från cirka 300 l/m2hbar till 500 
l/m2hbar. Vattnet som spolades ut ur anläggningen hade en kraftig orange färg. 
Tvätten upprepades därefter med skillnaden att syran nu fick verka över natten. 
Morgonen därpå hade permeabiliteten stigit till 800 l/m2hbar. I figur 37 nedan kan 
resultatet av ovan beskriva syratvätt ses.  
 
Efter den framgångsrika tvätten ökades fluxen till 88 l/m2h. Inställningarna för 
tvätt ändrades också så att en syratvätt skulle genomföras en gång per dygn, men 
nu med ett högre pH för att minska kemikaliemängden. pH uppmättes till 2,2. 
Anläggningen fick nu gå med de nya inställningarna i en veckas tid med följden 
att permeabiliteten minskade från 800 l/m2hbar till 400 l/m2hbar. Man misstänkte 
då att anledningen till att den första syratvätten varit så framgångsrik var att man 
tidigare frekvent tvättat anläggningen med natriumhypoklorit och på så sätt hållit 
undan allt organiskt material från membranen. För att undersöka detta infördes 
tvätt med natriumhydroxid. Alternativet till tvätt med natriumhydroxid skulle ha 
varit att återigen använda det lägre pH-värdet på 1,7 vid syratvätt. 
 

!
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Figur 37 Den första tvätten med svavelsyra genomfördes den 11 juni med mycket gott resultat. 
Därefter användes svavelsyra juni ut. 

 

6.2.4 Tvätt med svavelsyra och natriumhydroxid 
Tvätt med svavelsyra och natriumhydroxid genomfördes fr.o.m. den 19 juni. Tvät-
ten genomfördes så att natriumhydroxid först spolades in i anläggningen och 
tilläts verka i 30 minuter, varefter membranen spolades ur med vatten. Omedelbart 
därefter spolades svavelsyra in i anläggningen för att verka i 30 minuter. pH vid 
tvätt med natriumhydroxid var >12. Doseringen av svavelsyra gjordes så att pH 
var cirka 2,1. Resultatet av tvätten var att permeabiliteten åter steg till 800 
l/m2hbar, se figur 38.  
 
Efter den första tvätten med både bas och syra lyckades man dock inte återfå 
samma goda tvättresultat igen. En lång period med experimenterande med olika 
tvättintervaller och kemikaliedoseringar följde nu. Inledningsvis, efter införandet 
av både syra- och bastvätt utfördes tvättarna en gång per dygn. Dessa tvättar gav 
effekt i form av höjd permeabilitet, men permeabiliteten sjönk snabbt efter varje 
genomförd tvätt. Dagliga tvättar genomfördes fram till och med den första juli. Då 
det visat sig att permeabiliteten alltid sjönk snabbt efter varje genomförd tvätt 
bestämde man sig för att försöka hålla ett lägre värde för permeabiliteten. Även 
om en hög permeabilitet tyder på att membranet är väldigt rent, betyder det också 
att även de minsta porerna är rena. Dessa porer sätter sedan igen nästan omedel-
bart efter tvätten och det kan därför anses onödigt att försöka nyttja sig av dessa 
genom att varje gång försöka uppnå en hög permeabilitet. Man bestämde att per-
meabiliteten bör befinna sig mellan 300 och 600 l/m2hbar. Tvättintervallet ändra-
des nu till 3 gånger per vecka, för att tillåta en lägre permeabilitet i slutet av varje 
produktionscykel. Då den första tvätten som genomförts med ett intervall av 3 

!
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gånger per vecka visat sig vara effektiv, den återställde permeabiliteten till 700 
l/m2hbar (den 3 juni), förlängdes tvättintervallet ytterligare till endast en tvätt per 
vecka. Detta visade sig vara mindre effektivt då permeabiliteten efter varje tvätt, 
även om tvätten gav effekt, minskade från tvätt till tvätt. Anläggningen hade ock-
så tekniska problem under sommaren. Det första veckolånga stoppet, vilket sked-
de i mitten av juli, berodde troligtvis på ett strömavbrott på vattenverket. Detta 
upptäcktes sent på grund av semestertider. Det andra längre stoppet, som inträffa-
de i början av augusti berodde på en krånglande ventil. Det tog två veckor innan 
ventilen kunde bytas ut.  
 
Då det visat sig mindre effektivt att endast genomföra en tvätt per vecka ändrades 
i mitten av augusti inställningarna så att tvätt genomfördes två gånger per vecka. 
Hädanefter ses därför en mycket stabilare permeabilitet, även om resultatet i form 
av ökad permeabilitet fortfarande minskade i omfattning efter varje tvätt. För att 
komma till rätta med problemet testades olika doseringar av syra, men inget posi-
tivt resultat uppnåddes.  
 
I mitten av september, då en mängd olika kemikaliedoseringsalternativ testats 
bestämdes att man skulle prova att rengöra anläggningen med hjälp av enbart na-
triumhypoklorit igen. Inte heller detta visade sig vara verksamt. 
 
I slutet av september började man fundera över vad den egentliga skillnaden mel-
lan den allra första lyckade tvätten med syra var och dagens inte alls lika fram-
gångsrika försök. Svaret var att man vid det allra första försöket injicerat syran 
manuellt och därför använt en betydligt längre injektionstid. Ett nytt försök med 
syratvätt skulle alltså genomföras. 

 
Figur 38 Resultat av tvätt med svavelsyra och natriumhydroxid. 

 

!
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6.2.5 Nytt försök med svavelsyra 
Under andra hälften av september bestämde man sig för att återigen tvätta med 
svavelsyra, men denna gång med förlängd injektionstid så att kemikalien med 
säkerhet skulle spridas i hela membranet. För första gången på flera månader ob-
serverades ett riktigt positivt resultat av en tvätt. Tre på varandra följande tvättar, 
följt av ytterligare en tvätt, där syran lämnades i anläggningen över natten, gav en 
permeabilitet på 500 l/m2hbar. pH vid tvätt var 1,7, precis som vid den allra första 
tvätten med syra. Permeabiliteten var fortfarande inte så hög som vid den allra 
första tvätten med svavelsyra, men resultatet sågs ändå som positivt. Resultatet 
kan ses i figur 39. Efter denna tvätt genomfördes tvättar en gång per dag men pH 
höjdes därefter vid tvätt till 2,0 för att minska använd mängd kemikalier. Permea-
biliteten minskade för varje tvätt. Då det tidigare visat sig att natriumhydroxid 
också bidrar till ett renare membran bestämdes att tvättar med bas skulle införas 
igen, i förhoppning om att inte behöva sänka pH vid syrarengöring igen.  

 
Figur 39 Tvätt med svavelsyra utförd i september månad. 

 

6.2.6 Nytt försök med svavelsyra och natriumhydroxid 
Den 6 oktober gjordes det första försöket med svavelsyra och natriumhydroxid 
med förlängd injektionstid. Tvätten gav ett positivt resultat med en permeabilitet 
på cirka 600 l/m2hbar, se figur 40. Direkt efter den första tvätten genomfördes 
tvättar dagligen under en veckas tid. Under denna vecka återhämtade sig permea-
biliteten efter varje tvätt. För att undersöka om även ett mer sparsamt tvättintervall 
skulle fungera utfördes tvättar var tredje dag från och med den 10 oktober. Denna 
frekvens bevarades oktober ut. Med inställningen ”tvätt var tredje dag” fortsatte 
permeabiliteten att sjunka om än i ett relativt långsamt tempo. 
 

!
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Figur 40 Tvätt med svavelsyra och natriumhydroxid i oktober. 

 
För att kontrollera om de positiva tvättresultaten med en permeabilitet på 600 
l/m2hbar kunde återskapas genomfördes i början av november återigen en tvätt 
med syra och bas, återigen med pH 1,7. Resultatet ses i figur 41. Permeabiliteten 
nådde denna gång 700 l/m2hbar. 
 

 
Figur 41 Tvätt med svavelsyra och natriumhydroxid i början av november. 

!
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6.3 Kemiska analyser 
Från anläggningen har ingående och utgående vatten analyserats varannan vecka. 
Under driftperiodens andra hälft har även vatten från backspolningar analyserats 
med samma intervall. Vid några enstaka tillfällen har prover tagits på vatten från 
tvätt med kemikalier. 
 
Prov på inflödet har tagits från en provtagningskran placerad mellan förfilter och 
membranmodul. Den provtagningskran som använts för prov på utflödet finns 
placerad mellan membranmodul och backspolningstank. 
 
För backspolnings- och tvättvatten har prov tagits från anläggningens utlopp. Pre-
cis som för Zenon rör det sig här om stickprov. Vid backspolning/tvätt i Inges 
anläggning spolas vatten från backspolningstanken kontinuerligt genom membra-
net under cirka 60 sekunder (vid injektion av kemikalier för tvätt under en något 
längre period). Ett 500 ml prov har då tagits efter cirka 20 sekunder, vilket be-
dömts vara den tidpunkt då vatten från membrantanken först kommer fram till 
utloppet.  Koncentrationen av ämnen i backspolningsvattnet är inte homogen un-
der de 60 sekunder som spolningen pågår. Då tvätt och backspolning utförs med 
filtrat kan man anta att en ackumulation har skett om halten av ett ämne i vatten 
från backspolning/tvätt är högre än halten av samma ämne i utflödesvattnet (filtra-
tet). Vid analys av vatten från tvätt bör hänsyn tas till att man vid tvätt använder 
en lägre flux än vid backspolning. Förutsatt att samma mängd ämnen som frigörs 
vid backspolning, även frigörs här, blir koncentrationen alltså naturligt större i 
vatten från tvätt. Detta skulle dock kunna uppvägas av att en större mängd ämnen 
förväntas lossna om ett större tryck (högre flux) används.  
 

6.3.1 Konduktivitet 
Konduktiviteten kan ses i figur 42. Konduktiviteten under driftperiodens 6 måna-
der har varierat. Dock är det tydligt att membranet inte på något sätt påverkar 
konduktiviteten. Konduktiviteten är densamma i inflödet, utflödet och vattnet från 
backspolningarna. 
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Figur 42 Resultat av konduktivitetsmätningar. 

 

6.3.2 UV254 
Resultatet från mätningarna av UV254 kan ses i figur 43. Tydligt är att resultatet 
inte varierar mellan in- och utflöde. Inte heller syns något tydligt samband mellan 
UV254 och backspolningarna. Däremot kan man se att UV254 förändras vid tvätt 
med kemikalier. Om detta beror på ökade mängder humus i vattnet från kemika-
lietvättarna går inte att säga, då provet inte filtrerats innan analys. 
 

 
Figur 43 Analysresultat av UV254. 
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6.3.3 Alkalinitet 
Resultatet från analyserna av alkalinitet kan ses i figur 44 nedan. Alkaliniteten 
förändras inte mellan inflöde, utflöde och backspolningsvatten. 

 
Figur 44 Analysresultat för alkalinitet. 

 

6.3.4 Aluminium 
Halterna aluminium i de prover som skickats in för analys kan ses i figur 45 och 
46 nedan. Gällande den totala halten aluminium är det tydligt att en viss mängd 
aluminium filtreras bort då vattnet passerar genom membranet. Detta är också 
tydligt i de analyser av backspolningsvatten som genomförts. Den första analysen 
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med natriumhydroxid, har gett resultat i form av högre halter aluminium i back-
spolningsvattnet. Mängden aluminium i backspolningsvattnet minskade efter den 
första effektiva tvätt med svavelsyra som utfördes, för att sedan öka några måna-
der senare. 
 
Även för vattenlösligt aluminium kan liknande samband som för totalt aluminium 
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Figur 45 Analysresultat av totalt aluminium. 

 

 
Figur 46 Analysresultat av vattenlösligt aluminium. 
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här). Järn förekom i höga halter i den allra första tvätten med svavelsyra som 
genomfördes och även i relativt höga halter i senare syra- och bastvättar. Precis 
som för aluminium kan man se att mängden järn i backspolningsvattnet minskade 
efter den allra första tvätt med svavelsyra som utfördes. Detta skulle kunna vara 
ytterligare ett bevis (förutom ökad permeabilitet etc.) på att tvätten verkligen fun-
gerade. 
 
Gällande vattenlösligt järn är halterna i samtliga fall högre än i utflödet. Även för 
vattenlösligt järn är det tydligt att både syra- och bastvätt tar bort järn från mem-
branet, vilket då torde vara kollidalt järn. Mängden järn i backspolningsvattnet 
minskade inte efter den första tvätt med svavelsyra som utfördes. 
 

 
Figur 47 Analys av totalt järn. 
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Figur 48 Analys av vattenlösligt järn. 
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Figur 49 Analys av totalt mangan. 

 

 
Figur 50 Analys av vattenlösligt mangan. 
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lig. Halterna vid analys av in- och utflöde avseende på totalt och vattenlösligt ki-
sel är mycket lika varandra. Detta kan tyda på att kisel främst befinner sig i löst 
alternativt kolloidal form. 

 
Figur 51 Analys av totalt kisel. 

 

 
Figur 52 Analys av vattenlösligt kisel. 
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7 Diskussion 

7.1 Drift av anläggningarna 
Eftersom igensättningar är det mest påtagliga problem som förekommer vid an-
vändning av ultrafilter har detta varit huvudaspekten i utvärderingarna. En an-
läggning som efter endast ett år slutar fungera på grund av icke reversibla igen-
sättningar kan inte anses funktionsduglig i det långa loppet. Enligt leverantörerna 
själva, ska ett ultrafiltermembran fungera i mellan 5-8 år, utan att byte av mem-
bran behöver utföras.  
 
Efter 6 månaders drift har Zenon GmbH fortfarande inte hittat ett tillfredställande 
sätt att tvätta sina membran så att förlorad permeabilitet kan återfås. Detta måste 
ses som oroväckande, trots att anläggningen producerar ett vatten av god kvalitet. 
 
Inge AG påvisar en metod med god potential för att tvätta sitt membran. En kom-
bination av natriumhydroxid och svavelsyra har vid 3 tillfällen visat sig fungera 
väl för att återfå förlorad permeabilitet. Det återstår dock att klargöra vilken kom-
bination av kemikaliemängd och frekvens av tvätt som är det optimala. Den fråga 
som först bör utredas gäller huruvida resultatet av en tvätt är beroende av pH i 
tvättvattnet eller tvättfrekvens. Är det mest effektivt att tvätta vid ett pH så lågt 
som 1,7, men endast två gånger per vecka, eller är det mer effektivt att tvätta med 
ett pH på 2,3 men att då utföra tvättar varje dag? Det är också möjligt att de opti-
mala inställningarna för tvätt innefattar både höga doser av kemikalier och fre-
kventa tvättar. 
 
Hur det kommer sig att resultaten från de tvättar som utförts på de bägge anlägg-
ningarna skiljer sig markant åt, trots att samma råvatten och kemikalier använts 
och dess pH-värden överensstämt, är oklart. Det som skiljer anläggningarna åt i 
praktiken är först och främst att membranen är uppbyggda på olika sätt. Zenon 
GmbH filtrerar utifrån och in, har tunna fibrer med endast en kapillär och tillver-
kar membranen i PVDF. Inge AG filtrerar inifrån och ut, har fibrer med 7 kapillä-
rer och tillverkar membranen i PES. De 7 kapillärerna ska, enligt Inge AG själva, 
ge membranet stadga, men detta är efter endast 6 månaders drift omöjligt att avgö-
ra. 
 
Att det ena membranet är tillverkat i PVDF och det andra i PES betyder att mem-
branens kemiska sammansättning skiljer sig åt. Då det PVDF membran som till-
verkas för av Zenon GmbH är neutralt, medan det PES membran som tillverkas av 
Inge AG är hydrofilt, kan det betyda att det neutrala membranet attraherar orga-
niskt material i större utsträckning. Membran som attraherar organiskt material 
kan leda till ökade igensättningar. Att svavelsyra visat sig vara mycket effektivt 
för att rengöra ett membran blockerat av igensättningar tyder dock på att de igen-
sättningar som sker också är beroende av oorganiska ämnen. Den analys av igen-
sättningar som utfördes av Zenon GmbH visade att både organiskt och oorganiskt 
material förekommer på membranen. 
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Förutom att membranen skiljer sig åt kemiskt och strukturellt använder sig Inge 
AG av en större flux än Zenon GmbH, även vid tvätt (anläggningar som använder 
sig av vakuum drivs ofta vid lägre flux än trycksatta anläggningar). En högre flux 
kan kanske öka möjligheterna för att frigöra membranet från igensättningar. Ze-
non GmbH tillämpar dock något som Inge AG inte gör; vid varje backspolning 
blåser Zenon in luft i sin anläggning, vilket är avsett att skaka bort partiklar som 
fastnat vid membranen. 
 

7.2 Kemiska analyser 

7.2.1 Felkällor 
Beträffande alla utförda analyser finns en potentiell felkälla i det faktum att de 
halter som hittats av de olika ämnena varit relativt låga. Låga halter är svårare att 
analysera och fastställa noggrant. 
 
Gällande de analyser som utförts av backspolningsvatten och vatten från tvätt med 
kemikalier har de prover som tagits varit stickprover. För att komma fram till när, 
under förloppet, ett prov ska tas, har upprepade analyser av turbiditet utförts under 
en backspolningscykel/tvättcykel. Utifrån detta har prover tagits vid den tidpunkt 
då turbiditeten varit som högst. Detta ger dock inte ett representativt prov för hela 
backspolningscykeln, utan kan endast visa huruvida en ackumulation skett eller 
inte. Turbiditeten i det vatten som används vid backspolning/tvätt är ursprungli-
gen <0,03 NTU och har vid tidpunkt för provtagningar varit >1 NTU. 
 
Vidare har för de prover som tagits under tvätt med kemikalier varit få, vilket le-
der till en osäkerhet i de slutsatser som dras. 
 
UV254 analyserades på ofiltrerat prov, vilket innebär att en ökning av absorbansen 
inte nödvändigtvis behöver bestå av ökad mängd humus i vattnet. Ökningen kan 
även bero på att en större mängd partiklar finns närvarande. Om analyserna be-
ställts idag, hade man specificerat att analyserna ska utföras på filtrerat prov. 
 

7.2.2 In- och utflöde 
Resultaten från analyser av in- och utflöde från de båda anläggningarna liknar 
varandra beträffande samtliga parametrar förutom vattenlösligt järn. För vattenlös-
ligt järn kan en reduktion noteras för Inge AG, men inte för Zenon GmbH. Lik-
värdiga analysresultat är logiska, då båda anläggningarna har filter, som enligt 
tillverkarna, har samma porstorlek. Den skillnad som uppkommit vid analys av 
järn kan tänkas bero på att utfällningar av vattenlösligt järn skett på det membran 
som tillverkats av Inge AG. 
 
Av resultaten kan slutsatsen dras att reduktion främst sker av aluminium och järn 
avseende de substanser som provtagits. Troligtvis avskiljs även organiskt materi-
al, vilket påvisades vid den membranobduktion som utförts på uppdrag av Zenon 
GmbH.  
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7.2.3 Backspolning 
När det gäller backspolningar ses ingen påverkan av dessa vid analys av alkalini-
tet, konduktivitet och mangan.  
 
Ökade halter av kisel kan inte noteras i de prover som tagits på Inges anläggning. 
Zenons anläggning visar däremot på en ackumulation både gällande totalt och 
vattenlösligt kisel. Detta kan bero på att processen för backspolning skiljer sig åt i 
de två anläggningarna. 
 
För järn och aluminium är det tydligt att en ackumulation skett i båda anläggning-
arna, vilket avspeglar sig i resultatet av analys av backspolningsvatten. 
 

7.2.4 Tvätt med svavelsyra 
Tvätt med svavelsyra kan för både Inges och Zenons membran sägas ge resultat 
för aluminium, järn och mangan. För Inge AG kunde även kisel hittas i de prov 
som analyserats med avseende på tvätt med syra. Dock är resultatet för kisel något 
vagt, då ökningen endast är marginell i alla analyssvar utom det allra första. Re-
sultaten av tvätt med svavelsyra är tydligare hos Inge AG än hos Zenon GmbH.  
 

7.2.5 Tvätt med natriumhydroxid 
Natriumhydroxid har för Zenons anläggning inte visat på någon effekt alls. För 
Inge AG kan effekt ses vid analys av aluminium, järn och möjligen även kisel. 
 

7.3 Vattenkvalitet 
Både anläggningen från Zenon GmbH och anläggningen från Inge AG uppfyller 
de krav som ställs på utgående dricksvatten från den planerade ultrafilteranlägg-
ningen avseende turbiditet. Turbiditeten reduceras från 0,3 till <0,03 NTU och 
inga tillsatser i form av kemikalier finns i det producerade dricksvattnet.  
 
Gällande vattenkvaliteten valdes mangan och järn som analysparametrar på grund 
av att de under åren 2003-2007 (se bilaga 1) befunnit sig nära det gränsvärde som 
satts av livsmedelsverket. Både gränsen för mangan (0,05 mg Mn/l) och gränsen 
för järn (0,1 mg Fe/l) gäller för vatten ”tjänligt med anmärkning”. En överträdelse 
innebär alltså inte att vattnet blir otjänligt, men kommunen vill inte producera ett 
vatten med anmärkning. För järn har de råvattenanalyser som tagits under försö-
kets 6 månader konsekvent befunnit sig under 0,02 mg Fe/l, vilket redan innan 
filtrering är långt under det gränsvärde som angetts. Anläggningarna reducerade 
dock konsekvent mängden totalt järn med minst 50 procent. För mangan kan ing-
en reduktion ses vid passage av vatten genom anläggningarna. Mangan har som 
högst värde under perioden uppnått 0,02 mg Mn/l. De låga halterna mangan under 
denna period jämfört med de föregående 5 åren tros bero på att driftpersonalen på 
vattenverket nu har bättre kontroll på vilka brunnar som producerar ett mangan-
haltigt vatten. 
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8 Slutsatser 
• Ultrafilter är en effektiv metod för borttagning av turbiditet. Turbiditeten 

minskade från 0,3 NTU före filtrering till <0,03 NTU efter filtrering. 
 

• Vid passage genom båda anläggningarna reduceras halterna av järn och 
aluminium. Att järn och aluminium ackumuleras på membranen kan också 
påvisas vid analys av vatten från backspolning. 

 
• Natriumhypoklorit ger ingen rengöringseffekt för någon av anläggningar-

na. 
 

• Vid tvätt med svavelsyra kan man i tvättvatten från Zenon GmbH hitta 
aluminium, järn och mangan. Från Inge AG kunde även ökade halter av 
kisel observeras. 

 
• Vid tvätt med natriumhydroxid kan ingen effekt noteras beträffande Zenon 

GmbH-anläggningen. Gällande anläggningen från Inge AG kunde ökade 
halter hittas i tvättvattenanalyser av aluminium, järn och möjligen kisel. 

 
• Gäddviks vattenverk har även haft problem med mangan. Mangan kan inte 

reduceras med hjälp av de ultrafilteranläggningar som använts här. 
 

• Det finns indikationer på att organiskt material bidrar till de igensättningar 
som sker. 

 
• Igensättningar kan, för den anläggning som tillverkats av Inge AG, hante-

ras med hjälp av svavelsyra och natriumhypoklorit.  
 

• Inget effektivt sätt att hantera igensättningar har hittats för den anläggning 
som tillverkats av Zenon GmbH. 
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9 Förslag till fortsatt arbete 
Ett effektivt sätt att hantera igensättningar av membran har hittats för den anlägg-
ning som tillverkats av Inge AG. Metodik och utförande av tvättcykler behöver 
dock finjusteras. I dagsläget är det oklart vilka inställningar gällande pH-värden 
och tvättintervall som är mest effektiva. 
 
Gällande Zenon GmbH pågår i dagsläget (november 2008) fortfarande försök att 
hitta ett effektivt sätt att rengöra membranen. Om lämpliga metoder för tvätt hittas 
måste finjusteringar ske även här. 
 
Undersökas bör även, för båda anläggningarna, hur det tvättvatten som uppkom-
mer bör behandlas. Till vilken grad neutraliserar vatten från tvätt med svavelsyra 
och vatten från tvätt med natriumhydroxid varandra? 
 
Energiförbrukning och övriga kostnader vid eventuell fullskaleanläggning bör 
även dessa undersökas.  
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