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Sammanfattning 
BillerudKorsnäs massa- och pappersbruk i Karlsborg producerar avsalumassa, kraft- och säckpapper 

samt bestruket papper. Vid denna produktion används stora mängder vatten som efter processerna 

renas i en tvåstegsvattenrening innan det går till recipienten. Utsläppen till omkringliggande vatten 

regleras av ett antal utsläppsdirektiv för olika typer av utsläpp. Från 1 oktober 2018 träder ett nytt 

utsläppsdirektiv som reglerar mängden små suspenderade ämnen i utgående vatten i kraft. Då 

befintlig vattenrening inte klarar de kommande kraven i dagsläget utformades detta arbete för att 

skapa en bättre kunskap kring de suspenderade ämnena och vattenreningens möjligheter att 

reducera mängden suspenderade ämnen. Målsättningen är sedan att BillerudKorsnäs utifrån den 

skapade kunskapsgrunden kan gå vidare med process- och vattenreningsförändringar som kan sänka 

halten små suspenderade ämnen till recipient.  

För att bidra till en bättre förståelse av de suspenderade ämnena i avloppsvattnet utfördes arbetet i 

tre delar där den första delen bestod av att undersöka företagets insamlade datamateral för halter av 

bland annat suspenderade ämnen, syreförbrukande ämnen (mätt i TOC), pH, konduktivitet och 

temperaturen kring vattenreningen över tid. Utvärderingen av datamaterialet visade på en stigande 

halt av små suspenderade ämnen till recipient, det gick även att se en stigande temperaturtrend i 

ingående avlopp till den luftade dammen som är den huvudsakliga av de två 

vattenreningsprocesserna.  

Nästa steg var att undersöka vilka analysmetoder som kunde användas för att för att undersöka de 

suspenderade ämnena. Utförandet av analysmetodiken resulterade i analysförfaranden som kan 

bidra med kunskap kring suspenderade ämnen. Frystorkning visade sig vara en lämplig process för att 

extrahera suspenderade ämnen ur vätska. Vidare visade sig zeta potential och 

partikelstorleksfördelningsanalyser med Dynamic Light Scattering (DLS) kräva suspenderade partiklar 

mindre än 10µm i diameter. Försök med FTIR och ICP-AES visade att dessa analyser kan svara på 

intressanta frågor kring suspenderade ämnen. 

Arbetets sista och huvudsakliga del var att analysera de suspenderade ämnena i avloppsvattnet för 

att finna kunskap och samband. Analys av partikelstorleksfördelningen med hjälp av filtrering visade 

att cirka 86 % av de utgående suspenderade ämnen har en partikelstorlek i spannet 1,6 – 11 µm 

vilket är intressant då det är fråga om mycket små svårsedimenterande partiklar i närheten av den 

kolloidala regionen. In- och utgående flöde till den luftade dammen jämfördes för spannet 1,6 – 11 

och det visade sig att en anmärkningsvärd del av de partiklarna bildats i den luftade dammen. Även 

andra resultat i kombination med teori pekar mot att vissa mängder av partiklar som går till recipient 

bildas i den luftade dammen i form av biomassa.  

Zetapotential- och DLS-analyserna visade på ett negativt laddat partikulärt material i avloppsvatten 

med varierande partikelstorlek. Den negativa ytladdningen är väntad då det är fråga om organiskt 

material, laddningen innebär också att det är möjligt att flocka partiklarna med hjälp av positivt 

laddade partiklar. Glödgningsförsök visade att alla utom ett undersökt avlopp dominerades av 

organiskt suspenderat material. De suspenderade ämnena i avloppet till recipienten bestod till cirka 

80 – 90 % av organiskt material.  Med hjälp av ICP-AES analyserna undersöktes den oorganiska 

fraktionen och den visade bland annat att stora delar av det partikulära oorganiska materialet består 

av kalcium och kisel beroende på avloppsposition testad. FTIR analyserna uppvisade intressanta 

likheter och skillnader i kemisk uppbyggnad av de olika avloppsvattnen. Det var till exempel möjligt 
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att ana att avloppet till recipient hade likheter med det sura avloppsflödet från blekeriet. Från FTIR 

analysen går det också att ana att det partikulära materialet i vattnet till recipienten bland annat 

innehåller cellulosa. 

Slutsatserna från arbetets tre huvuddelar dataanalys, analysmetodik och analyser av suspenderade 

ämnen har bland annat resulterat i utvecklandet av metoder för att analysera suspenderade ämnen i 

framtiden, en koppling mellan stigande temperatur till den luftade dammen och stigande halter 

suspenderade ämnen till recipient samt ett antal förslag till framtida arbeten. Förslagen till de 

framtida arbetena baseras bland annat på resultaten att det finns en stor fraktion små organiska 

suspenderade ämnen i fraktionen 1,6 – 11 µm och att en del av dem bildas i vattenreningen.   
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Abstract 
BillerudKorsnäs pulp and paper mill in Karlsborg produce dried pulp, paper and coated paper. The 

production of these products consumes vast amounts of water which after the production processes 

are purified in a two stage water purification process before going to the recipient. The emissions to 

the surrounding environment are regulated by a number of emission directives for different kinds of 

emissions. By October 1, 2018 a new emission directive is introduced, the new emission directive 

regulates the amount of suspended solids going to the recipient with the waste water. The current 

water purification process does not meet this new directive as it is operated today.  Based on this 

fact this work was design to create a better knowledge about the suspended solids and the water 

purifications possibility to reduce the amount suspended solids. Based on the knowledge background 

this project aims to produce possibilities for continual work with different kinds of process water and 

purification alternations, to reduce the amount of suspended solids in the wastewater of 

BillerudKorsnäs Karlsborg. 

To contribute to a better understanding about the nature of the suspended solids in the waste water 

the work was divided into three parts, where the first part was an evaluation of the available data 

material to get to know more about the suspended solids and the water purification process. Some 

of the data was available for the amount of suspended solids, Total Organic Content (TOC), pH, 

conductivity, and temperature for the waste streams around the water purification. The evaluation 

of the data material showed an increasing trend of small suspended solids in the waste water to the 

recipient along with a rising trend of the temperature for the waste water stream going in to the 

aerated lagoon, which is the main water purification step.  

The second step of the project was a number of method trials, the trails were performed to evaluate 

the possibilities to examine and extract the suspended solids. The evaluation of the analytical 

methods rendered in a number of analyzes that can be used to get to know more about the 

suspended solids. Freeze-drying proved to be a suitable process to extract suspended solids from 

liquid. The zeta potential and particle size distribution measurements with Dynamic Light Scattering 

(DLS) showed that the particle size must be below 10 µm to allow reliable measurements. Trials with 

ICP-AES and FTIR showed that these methods are possible to use to get interesting results regarding 

the suspended solids.  

The third and final step of the project was to analyze the suspended solids. The suspended solids 

were analyzed either within the wastewater or separated from the wastewater. Particle size analysis 

of the suspended solids showed that 86 % of the suspended solids in the final waste stream were in 

the size range of 1.6 – 11 µm which is interesting since the particles in this span are small, difficult to 

sediment and close to the colloidal region. The in- and outgoing flow around the aerated lagoon was 

evaluated and this showed that a notable portion of the suspended solids in the range 1.6 – 11 µm 

was formed within the aerated lagoon. Other results in combination with presented theory indicate 

that a part of the suspended solids which goes to the recipient are formed in the aerated lagoons in 

form of bio sludge. The zeta potential and DLS measurements showed waste water with negatively 

charged particles and varying particle size. The fraction of organic contra inorganic particles was 

examined in the different waste streams. The suspended particles in the waste water going to the 

recipient were 80 – 90 % organic material. The inorganic part of the suspended solids in the waste 

water was examined with ICP-AES and the result showed that the main inorganic particle was 

calcium and silica. The FTIR analysis showed some interesting similarities and differences between 
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the suspended solids in the waste water streams. It was possible to see a similarity between the 

waste water from the bleaching section and the wastewater going to the recipient. The FTIR analysis 

showed that the particles in the waste water going to the recipient contained some cellulose.  

The conclusions from the three main parts of the project data analysis, method trials and analysis of 

the suspended solids has among other resulted in a number of methods to use to examine the 

suspended particles, a connection between a temperature change and the change in amount of 

suspended solids going to recipient and a number of suggestions of future work. The suggestions to 

future work is among other results based on the fact that a large portion of the suspended solids are 

small organic particles in the size range 1.6 – 11 µm and that some suspended solids are formed 

within the water purification process itself.  
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1 Inledning  

1.1 Bakgrund 
2010 inledde EU kommissionen ett arbete som syftade till att undersöka industriutsläpp för att se hur 

det går att skapa en utsläppsreglering utifrån rådande tekniska möjligheter att minimera sina 

utsläpp.  Den använda termen för den tekniska möjligheten att köra en process kallas BAT som är en 

förkortning av Best Available Technique (bästa tillgängliga teknik). BAT beskriver den bästa möjliga 

tekniken att utföra en process. Till exempel kan BAT vara den bästa möjliga teknik att rena rökgaser 

från stoft. Utredningens grund var, till likt alltid i miljöfrågor där för att skapa ett hållbart 

miljöutnyttjande så människor nära och långt ifrån processen ska påverkas så lite som möjligt.  

2014 var EU kommissionens utredning klar och nya BAT-villkor klubbades för massa- och 

pappersindustrin (kommissionen, 2014). Dessa villkor sattes att börja gälla från den 1 oktober 2018. 

Utsläppsvikoren innefattade flera områden men det villkor som visat sig skapa problem för 

BillerudKorsnäs Karsborg är utsläpp till vatten villkoret, eller mera specifikt villkoret för utsläpp av 

suspenderade ämnen gf/a till vatten problemet. Suspenderade ämnen gf/a är ett begrepp som 

används inom massa- och pappersindustrin och syftar på de suspenderade ämnen som fastnar i ett 

glasfiberfilter med nominella masköppningar på 1,6 µm. Detta så kallade SÄ gf/a krav är ett nytt krav 

som inte funnits tidigare, de gamla villkoren som gäller idag har endast restriktioner för 

suspenderade ämnen som fastnar i ett polyamid filter med 70 µm maskvidd och TOC (Total Organic 

Carbon).  

BillerudKorsnäs Karlsborg har fått ett tillstånd att släppa ut 1,53 kg gf/a per ton producerad produkt. 

Då, 2014, låg bruket på en utsläpps nivå kring 2,0 kg gf/a per ton produkt, alltså väl över. 

Inledningsvis fanns tanken på att investera i en modern BAS eller LAS anläggning då dessa visat sig 

klara av dessa krav på andra bruk där de används. Dock fanns en önskan om att inte göra en så stor 

investering om det var möjligt att modifiera nuvarande anläggning för att klara de nya kraven. För att 

klara de nya villkoren med befintlig anläggning inleddes ett arbete för att minska partikelutsläppen, 

bland annat gjorde insatser för att minska punktutsläpp med toxisk påverkan på biomassan i 

dammen. Även en förändring i hur utgående flöde mäts infördes vilket hade en positiv effekt då 

tidigare mätning vart felaktig och gett för högt flöde. 

Efter bland annat dessa förändringar uppnåddes år 2015 målet då årsmedelvärdet för suspenderade 

ämnen gf/a till recipient var 1,5kg/ton produkt. Kraven uppfylldes och det fanns en positiv anda då 

anläggningen visat sig klara av de nya utsläppskraven.  

Nästföljande år 2016 kom dock ett bakslag då årsmedelvärdet för suspenderade ämnen gf/a till 

recipient uppmättes till 2,2 kg gf/a per ton produkt. Detta utan några uppenbara orsaker som stora 

förändringar i ingående flöde eller ingående halter till reningsanläggningen.  

I Figur 1 nedan visas SÄ gf/a kg/ton produkt för de senaste åren tillsammans med 

månadsmedelvärdena för 2017. 
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Figur 1: SÄ gf/a kg/ton produkt för 2017 månader och för de senaste åren 

Då befintlig avloppsvattenrening klarade av ett årsmedelvärde SÄ gf/a kg/ton produkt under 

gränsvärdet för år 2015 fanns en förhoppning att det den kan göra det igen. Vidare bör det nämnas 

att milligram per literhalterna av suspenderade ämnen var låg åren innan 2015 också. Hade det 

utgående flödet mäts korrekt åren innan 2015 hade de utsläppsvärdena för SÄ gf/a kg/ton produkt 

troligen sett bättre ut. 

Karlsborgs bruk har visat upp en kapacitet att kunna öka produktionen. Karlsborg har tillstånd att 

producera 320 000 ton pumpmassa per år vilket också uppnåddes under 2016 men då kördes bruket 

på reducerad fart under hösten för att inte överskrida målet. För tillfället arbetas det med en 

tillståndsansökan där Karlsborg kommer att ansöka om att producera 350 000 ton pumpmassa. En 

produktionsökning kommer troligen förändra avloppsflöden på något sätt, möjligen genom ett ökat 

flöde eller med en förändrad komposition av avloppsflödet. Sedan finns det alltid en möjlighet att 

vissa utsläppskrav skärps för att tillåta den ökade produktionen, det kan dock endast framtiden 

utvisa.  

Vidare är bakgrunden till att arbetet en brist på kunskap kring den befintliga 

vattenreningsanläggningen. Den luftade dammen i Karlsborg har av vissa inom brukets kallats den 

svarta lådan och då menat att det är ett kunskapshål. Ingående flöde blir renare i dammen men det 

finns ingen direkt koppling till hur mycket renare det blir och de betingelserna som mäts. 
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Denna gång är det de suspenderade ämnena som är det stora problemet och det är också därför 

detta projekt kommer att fokusera på att undersöka dessa ämnen. Sedan är all kunskap som erhålls 

kring vattenreningen till stor nytta då det möjligen kan användas i framtida projekt för att jobba med 

rening av andra vattenföroreningar, de luftade dammarna har även i funktion att reducera AOX och 

TOC (Total Organic Carbon).  

1.2 Syfte 
Målet med projektet var att skapa en möjlighet att klara de nya utsläppsmålen med befintlig 

anläggning, arbetet fokuserade dock inte på direkta utsläppsminskande försök utan syftade till att 

presentera en bättre kunskapsgrund och vidare utredningsförslag för BillerudKorsnäs Karlsborg att 

jobba vidare med. 

Arbetet syftade till att kartlägga de suspenderade ämnena och till viss del även vattenreningens 

funktion i stort. En viktig del i jobbet med att kartlägga de suspenderade ämnena var att utveckla och 

undersöka olika metoder för att studera de suspenderade ämnena, bland annat med hjälp av ett 

antal analysmetoder.  

Kartläggningen av de suspenderade ämnen och dess beteende i vatten är viktigt för 

vattenreningsprocessen. Steg ett är att förstå vad som måste renas från vattnet och hur 

vattenreningen verkar idag sedan följer steg två som är att styra vattenreningsprocessen mot det 

som sedan identifierats som positiva betingelser.  

För att förstå vad de suspenderade ämnena består av är det också av intresse att veta var i processen 

de kommer ifrån och hur de har bildats. Då reduktionen av suspenderade ämnen i vattenreningen 

har förändrats över tid bör någonting omkringliggande i en produktionsprocess eller 

vattenreningsprocess ha förändrats. 

1.2.1 Frågeställning  

För att uppfylla detta syfte formulerades följande enkla frågeställning. 

Varför har halten suspenderade ämnen till recipient förändrats? 

Vad består de suspenderade ämnena av i olika avloppsflöden? 

Var bildas de suspenderade ämnena? 

Hur ser partikelstorleksfördelningen ut?   

Hur påverkas partiklarna i avloppsvattnen av olika faktorer, hur attraherar de varandra?  

Vad är organiskt och vad är oorganiskt?  

Vad består den oorganiska fraktionen av och vart bildas den?  

Vad består den organiska fraktionen av och vart bildas den?  

Vad har de suspenderade ämnena för laddning och går det att flocka dem?  

Vilka analyser kan användas för att svara på ovanstående frågor?  
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Går det att besvara dessa frågor bör det finnas en bra grund för vidare arbeten som kan minska 

halten suspenderade ämnen till recipient. 
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1.3 Presentation Karlsborg  
BillerudKorsnäs Karlsborg producerar helblekt nyfiberbasserad massa av vilken 40 % säljs som papper 

konverterat på pappersmaskin 2 (PM2) och 60 % säljs som avsalumassa torkad på torkmaskin 3 

(TM3). I Karlsborg finns även en offline bestrykare, bestrykningsmaskin 1 (BM1), som bestryker eget 

och extern papper. Sedan ett antal år tillbaka används endast barrved i form av tall och gran som 

råvara i Karlsborg.  Vid produktion av massa och papper används stora mängde vatten i de olika 

processerna. I den mån det är möjligt cirkuleras vatten inom bruket för att minska vattenåtgången.  

Nedan följer en kortare beskrivning av BillerudKorsnäs Karlsborg och de delsteg som finns vid 

fabriken. Presentationen av de olika produktionsavsnitten inkluderar bland annat avloppsflödena, 

både vad gäller flödesintensitet, innehåll och uppkomst. Först en översiktsbild i Figur 2 nedan där 

Karlsborgs process visas. Presentationen av Karlsborg baseras på den interna processbeskrivningen 

(Hoffner, 2008). 

 

Figur 2:Processöversikt BillerudKorsnäs Karlsborg (BillerudKorsnäs, 2017) 

De huvudsakliga avdelningarna i Karlsborg är Renseriet, Fiberlinjen (Kokeri, sileri, tvätt och 

syrgasblekeri), Blekeriet, PM2, BM1, TM3 och kemikalieåtervinningen. Kemikalieåtervinningen är de 

ljusblå stegen i Figur 2. 

1.3.1 Renseriet 

Renseriet är den term som används för processteget där stockarna barkas och flisas, det kommer 

från att stockarna rensas på bark. Renseriet är det första steget från stock till färdig produkt. Till 

renseriet i Karlsborg anländer det dagligen stora mängder massaved, där den stora majoriteten 

levereras med lastbil. Den massaved som anländer lagras delvis på ett vedupplag, detta för att klara 

olika variationer i råvaruförsörjning och produktionsnivå. Från vedgården lastas stockarna in i 

renseriet där de först tvättas och tinas med hjälp av hetvatten. Efter detta går de in i en barktrumma 

vart de tumlar runt och barken slå/nöts bort mot väggar och andra stockar. De barkade stockarna 



6 
 

huggs sedan upp till flis i en flishugg. Flisen sållas för att endast mata kokeriet med en homogen 

storlek.  

Flisen mellanlagras och blandas upp med sågverksflis innan den går till kokeriet. Barken från 

stockarna pressas för att avlägsna vatten innan det går till bakpannan där den bränns för att alstra 

energi. 

1.3.2 Fiberlinje 

Fiberlinjen består av ett batch-kokeri med 8 stycken kokare, ett sileri, en massatvätt och ett 

efterföljande syrgasblekeri.  

Kokningen körs efter en kokcykel med följande steg; flisfyllning, basning, lutfyllning, uppkörning, 

förträngning, kylning och bottenblåsning. I kokaren löses ligninet i flisen upp och vid 

bottenblåsningen när en ventil i kontakt med en vakuumsatt blåstank öppnas sönderdelas flisen till 

massa.  

Från blåstanken går massan till två tvättfilter där massan delvis renas från lignin och kokkemikalier 

innan den går in till sileriet. Sileriet består av tre primärsilar där acceptet går vidare till ett tvättsteg 

till innan syrgasblekningen. Rejektet går till en sekundär- och alternativt tertiärsil. Finare rejekt 

återförs till kokeriet och kokas igen medan om det är allt för mycket stora rejekt så kan de behöva 

lämna processen. Tvätten efter sileriet består av ett tvättfilter följt av två parallella tvättpressar.  

Från sileriet går den tvättade massan till syrgasblekeriet där massan bleks med hjälp av syrgas. 

Syrgasblekningen sker i två steg följt av två tvättpressar. Från syrgasblekeriet går den semiblekta 

massan till blekeriet. Massatvättningen sker enligt motströmsprincipen vilket innebär att det renaste 

tvättvattnet möter den renaste massan och sedan går det vattnet till den lite orenare massan och så 

vidare, massan och tvättvattnet går motströms varandra. Detta för att minimera vattenåtgången för 

att i ett vidare steg minimera avloppsmängden.  

1.3.3 Blekeriet  

I Karlsborg slutbleks pappret i en fyrastegs ECF-process. ECF står för Elemental Chlorine Free och 

innebär att inget elementärt kol används i processen för att skona människa och miljö. De bleksteg 

som finns i blekeriet är följande  

D – Klordioxid 

P – Peroxid 

A – Alkali  

O – Syrgas 

De fyra stegen i blekeriet är kombinerade i följande sekvens OD(EPO)(DE)D. Före och efter varje steg 

finns ett tvättfilter, detta ger alltså 5 tvättfilter. Blekeriet ger upphov till både sura och alkaliska 

avlopps som går i olika avloppsströmmar innan de möts senare i avloppsreningen, detta klargörs i 

stycke 1.6.3, Avloppsnät med provpunkter i Karlsborg. Efter blekeriet är massan färdig för torkning på 

TM3 eller konvertering till papper på PM2. Massan går först till ett av två massalagringstorn på 

7500m3 som finns för att skapa en buffert så att produktionsvariationer i ett steg inte påverkar de 

andra allt för mycket. Massan i tornen har en koncentration på kring 4 %. 
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1.3.4 TM3 

Torkmaskin 3 är en fläkttorkmaskin där cirka 60 % av den massa som produceras i Karlsborg torkas, 

arkas och balas för vidare transport till kund. Massa från lagringstornen späds och silas innan den går 

till torkmaskinen, ingående massa till torkmaskinen har en fiberkoncentration på cirka 1,7 %. Massan 

torkas till cirka 90 %, detta innebär att stora mängder vatten dras av från massan. Det finns dock ett 

smart vattenkretslopp kring torkmaskinen vilket gör att stora mängde vatten återcirkuleras till 

massaspädningen antingen på torkmaskinen eller på pappersmaskinen. Vattencirkulationen finns till 

för att minska behovet av färskvatten samt för att minska mängde avloppsvatten.  

Vatten som går till avlopp är tätningsvatten från vakuumpumpar och spill- och spolvatten. 

1.3.5 PM2 

Vid pappersmaskin 2 konverteras resterande 40 % av massan producerad vid massalinjen till säck- 

och kraftpapper. När massan kommer till pappersbruket mals och renas den varpå ett antal 

mäldkemikalier tillsätts innan massan späds till en fiberkoncentration på cirka 0,2 – 0,4 % och går ut 

på maskinen. Maskinen består av viraparti, pressparti och torkparti. På virapartiet formas pappret 

samt avvattnas till cirka 20 % torrhalt, i presspartiet avvattnas pappret ytterligare till cirka 40 % 

torrhalt och avslutningsvis torkas pappret i torkpartiet till cirka 95 % torrhalt. 

Även på pappersmaskinen finns ett vattenåterföringssystem för att minimera råvattenåtgång och 

avloppsflöden. Vattenåterföringen finns i två steg, den direkta återföringen av ofiltrerat bakvatten till 

massa- och mäldspädningar och återföring av bakvatten renat över ett skivfilter som finns för att ta 

vara på fibrer som annars gått med avloppsvattnet. Överskottet av filtrerat bakvatten, rejekt från 

massareningen och vatten från filttorkarna går till avlopp. 

1.3.6 BM1  

På bestrykningsmaskin 1 bestryks papper med en smet bestående av fyllnadsmedel som bereds i ett 

smetkök, pappret bestryks i de flesta fall för att skapa en bättre tryckyta. Det går även att skapa ett 

mer fuktbeständigt papper med hjälp av bestrykning. BM1 är en offline bestrykare vilket innebär att 

det är färdigt papper på rulle som matas in i bestrykaren där det bestryks i två steg.  

Bestrykaren bidrar inte med några större avloppsflöden vid normal drift, dock finns det risk för vissa 

punktutsläpp av bland annat smetar vid vissa rengöringsprocesser.  

1.3.7 Kemikalieåtervinning  

Kemikalieåtervinningen är en komplicerad process bestående av två huvudcykler, lutcykeln och 

kalkcykeln. I lutcykeln återvinns kokkemikalien vitlut, under ett kok reagerar vitluten och löser upp 

ligninet och svartlut bildas, från svartluten avskiljs såpa som konverteras till tallolja och säljs för 

produktion av miljövänliga biodrivmedel. Svartluten indunstas för att höja torrhalten och möjliggöra 

en förbränning i sodapannan från vilken stora ångmängder och grönlut erhålls. Ångan trycksänks 

över en generator vilket bildar elektricitet innan ångan går till någon av de många förbrukarna som 

finns på bruket. Grönluten renas och kurtiseras, vilket ger vitlut. Vid kausticeringen går kalciumoxid 

(brändkalk) till kalciumkarbonat (mesa), därför används kalkcykeln för att regenerera kalciumoxiden 

från mesan. Mesan avvattnas och bränns i en mesaugn och brändkalk erhålls och kan gå till 

kausticeringen.  
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1.4 Trädets uppbyggnad 
Trä är huvudsakligen uppbyggt av fyra komponenter cellulosa, hemicellulosa, lignin och 

extraktivämnen. Förhållandet mellan dessa tre varierar med art, ålder och växtplats. I Tabell 1 nedan 

presenteras den genomsnittliga kompositionen för de tre vanligaste träslagen i norra Sverige, värden 

är angivna i procent av torrvikt.  Ett träd innehåller beroende på årstid mellan 40-50 % vatten 

(Stenius, 2000). 

Tabell 1: Samansättning av vanliga svenska träslag (Borg, 1991) 

Trädslag  Cellulosa % Hemicellulosa % Lignin % Extraktivämnen % 

Gran 42 28 27 3 
Tall 41 28 27 4 
Björk 41 34 21 4 

 

Av de fyra huvudsakliga fraktionerna är det cellulosan som är den huvudsakliga beståndsdelen i de 

fibrer som massa- och pappersindustrin extraherar från veden. En del hemicellulosa kommer gå med 

fibrerna i massan och en del kommer att avskiljas med ligninet. Extraktivämnen kommer också 

avföras i tvätt och sedan utvinns det för att skapa värdefulla biprodukter.  

1.4.1 Cellulosa  

Cellulosa är en polysackarid och har den kemiska formeln (C6H10O5)n. Träbasserad cellulosas 

molekyler kan bestå av upp till 10 000 D-glukos molekyler. I sulfatmassaprocess kan kedjorna dock 

reduceras till 500-2000 molekyler (Stenius, 2000). På grund av att D-glukos molekylerna binder β-

glykosidiskt via 4-hydroxylgruppen till varandra så erhålls långa linjära strukturer som kan lägga sig 

parallellt. Mellan de parallella strukturerna bildas det vätebindningar vilket är starka kemiska 

bindningar.  Nedan visas cellulosas strukturformel i Figur 3. 

 

Figur 3: Cellulosas strukturella uppbyggnad (Nationalencyklopedin, 2017) 

Cellulosa kommer att ge upphov till ett specifikt FTIR-spektra baserat på den kemiska uppbyggnaden 

visad i Figur 3, detta spektrum kan ses i Figur 4. 
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Figur 4: FTIR spektrum för standard cellulosa (Ibrahim, Ammar, Soylak, & Ibrahim, 2012) 

  

1.4.2 Hemicellulosa 

Hemicellulosa är ett samlingsnamn för en grupp högmolekylära kolhydrater. Hemicellulosan består 

av grenade polysackarider som är uppbyggda av olika monosackarider.  Exempel på monosackarider 

som återfinns i hemicellulosa är mannos, xylos, arabinos och galaktos. En hemicellulosakedja är 

betydligt mycket kortare än en cellulosa kedja då den bara består av cirka 100-200 molekyler 

(Stenius, 2000). Det faktum att hemiscellulosa består av grenade kedjor gör att de inte kan bilda de 

starka strukturerna som cellulosa kan.  

De två vanligaste typerna av hemicellulosa i barrved är glucomannan och xylan (Stenius, 2000). De 

finns att se i Figur 5 nedan. 
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Figur 5: Strukturformel för glucomannan och xylan (Lee, Hamid, & Zain, 2014) 

1.4.3 Lignin 

Likt hemicellulosa är lignin ett samlingsnamn, lignin är dock ett samlingsnamn för ett antal amorfa 

polymerer. Lignins struktur domineras av fenolpropanenheter men infattar även koniferylalkohol, 

sinapylalkohol och 4-kumarylalkohol (Stenius, 2000). Lignins strukturella uppbyggnad varierar 

givetvis mycket men en bas i hur den kan se ut visas i Figur 6 nedan.  

 

Figur 6: Strukturformel för lignin (Moore, 2011) 
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Lignin kommer likt cellulosa att ge upphov till ett specifikt FTIR-spektra baserat på den kemiska 

uppbyggnaden visad i Figur 6. Dock gäller att lignin kan ha olika strukturer och FTIR- spektrumet för 

lignin visat i Figur 7 är en möjlig komposition för lignin.  

 

Figur 7: FTIR spektrum för lignin (Sharma, Wooten, Baliga, & Hajaligol, 2004) 

 

1.5 Fraktioner i avloppsvattnen 
Föroreningarna i avloppsvatten klassificeras på ett sätt baserat på hur de påverkar miljö. En lista på 

med 9 klassificeringar innehåller bland annat lösta organiska ämnen som förbrukar syre och skapar 

syrefattiga miljöer eller tungmetaller, cyanider och giftiga organiska ämnen (Eckenfelder, 1989) för 

att nämna två.  

Att tänka något enklare är att se fraktionerna som löst i vätskan eller olöst, alltså som en homogen 

eller heterogen blandning. Den heterogena blandningen kan enkelt beskrivas som en blandning där 

de rena ämnena visuellt går att utskilja från varandra. I en homogenblandning är det inte möjligt att 

visuellt utskilja de rena ämnena. Suspenderade partiklar faller under heterogen blandning medan det 

lösta materialet på molekylär och atom nivå tillhör homogenblandning. (Nationalencyklopedin, 2017) 

Denna förenklade syn av vad som finns i ett avloppsvatten kan i sin tur omvandlas till en förenklad 

syn på vattenrening, partiklar går att separera från vätska och det kräver vissa typer av tekniska 

lösningar. Det lösta materialet däremot går inte att separera från vätskan utan att först omvandla det 

till exempelvis koldioxid eller biomassa.  

Det finns dock någonting mer än heterogen och homogen blandning och det är kolloiderna. En 

kolloid är ett ämne som är ytterst finfördelat i ett annat medium, ett ämne som är dispergerat i ett 

annat medium. Kolloiderna finns i system där den dispergerade fasen är i storleksordning mellan en 
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mikrometer (10-6) och en nanometer (10-9) i minst en dimension (Shaw, 1992). Ett försök att beskriva 

kolloider med ett ord är mikroheterogen (Shaw, 1992). Kolloider kan existera i alla kombinationer 

mellan de tre faserna utom för gas-gas. För en vattenrening är kombinationen fasta partiklar 

dispergerade i vätska, kallad suspension, intressant. I Figur 8 nedan går det att se en storleksskala där 

de tre faserna nanostrukturer/löst material (nanostrukturers), kolloidala (colloids) och partikulärt 

(particles) finns med.  

 

Figur 8: Storleksfördelning nanostrukturer, kolloider & partiklar (Lower, 2017) 

I figuren går att se att det kolloidala spannet går en bit över den tidigare nämnda 1 µm och detta är 

inte underligt då det kolloidala spannet inte har en klar definition i storlek utan det handlar mer om 

hur den dispergerade fasen beter sig i dispersionsmediet. Även större partiklar kan uppvisa 

beteenden som liknar de kolloidala även om de inte klassas som kolloidala. Ett exempel på detta är 

pollen som är en partikel, vilket ses i Figur 8 ovan, men det var efter observationer av pollen i vatten 

som den skotska botanisten Robert Brown introducerade konceptet Brownsk rörelse 

(Nationalencyklopedin, 2017) (Shaw, 1992). Han såg hur partiklarna rörde sig oregelbundet i vattnet 

och förstod att det finns krafter utöver tyngdkraften som påverkar partiklarna. 

Kolloidala partiklar dispergerade i vätska har så liten massa att de påverkas mer av interaktionen 

med varandra och omkringliggande vätska än av tyngdkraften, vilket gör att de inte kommer att 

sedimentera (Shaw, 1992). Ett kolloidalt system hålls konstant av partiklarnas elektiska ytladdning, 

kallat elektrostatisk stabilisering eller om partiklarna har adsorberat makromolekyler på ytan, kallat 

sterisk stabilisering. Den elektrostatiska stabiliseringen grundar sig på att två lika laddade partiklar 

kommer att repellera varandra. Den steriska stabiliseringens repulsion styr istället av att de oladdade 

molekylerna ”skyddar” partiklarna från att kollidera och aggregera. Krafterna som verkar för att 

destabilisera kolloidala system är de van der Waals – krafter som finns som en attraherande kraft för 

alla partiklar, dock i olika stor utsträckning beroende på ämne. Det är en kamp mellan van der Waals-

kraften och antingen elektrostatiska stabiliseringen eller steriska stabilisering, den starkaste avgör 

om det är ett stabilt eller ostabil kolloidalt system. (Shaw, 1992) 

Van der Waals-kraften verkar för att aggregera de kolloidala partiklarna och skapa voluminösa 

aggregat som påverkas av tyngdkraften och kan sedimentera i fallet, partiklar-vätska. 
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Den elektrostatiska kraften som verkar mot aggregation påverkas av mängden joner i en vätska. En 

stor mängd joner i vätska kommer att ta ut partiklarnas laddningar och ge låg repulsionskraft och kan 

då resultera i aggregering. pH påverkar också laddningen på partiklarna, ett högt eller lågt pH 

kommer att ge mer repulsion mellan dispergerade partiklar.  

1.6 Vattenrening  
Vattenreningen i Karlsborg syftar till att rena det vatten som kommer från de olika processerna inom 

massa- och pappersbruket. Avloppsvatten har olika karaktär beroende från vilken processavdelning 

det kommer.   

Avloppsreningen i Karlsborg består av två steg. En primär rening i form av två 

försedimenteringsbassänger följt av ett sekundärt steg i form av luftade dammar och en 

eftersedimenteringsbassäng. Det primära och sekundära reningssteget presenteras mer ingående i 

senare stycken.   

 

Figur 9: Översikt avloppsvattenreningen Karlsborg (BillerudKorsnäs, 2017) 

Ovan i Figur 9 ses en förenklad översiktsbild av avloppsvattenreningen i Karlsborg.  

1.6.1 Bakgrund till vattenreningen 

Vattenreningen finns naturligtvis till för miljöns skull. Vattnet renas för att inte belasta 

omkringliggande miljö mer än den klarar av och i förlängningen skapa en bra miljö för de människor 

som lever och verkar, först och främst i närområdet men även i andra länder för att jorden delas av 

alla. Avloppet från ett massa- och pappersbruk består av organiskt material, oorganiska material, 

närsalter, fast substans, metaller och övriga kemikalier. Det organiska materialet kommer till största 

del från vedråvaran. Det lösta organiska materialet i avloppsvattnet övervakas med hjälp av total 

organic carbon (TOC) och absorbable organic halides (AOX) mätningar som finns presenterade i 

styckena: 1.6.2.1 och 1.6.2.2. Det fasta materialet följs genom mätningar av suspenderade ämnen, 

metoden presenteras i stycke 1.6.2.3.   

Mesafilterhus/ Nya mixeriet 

Kondensat 

Surt blekeriavlopp 

Lakvatten fr. tipp 

Bl. kammare 

Anox 

Fiberförande 
avlopp Till 

recipient 
Renseriavlopp 

Bioslam 

Rejektvatten 
Till barkpanna 

Slamavvattning 

Försedimentering Eftersedimentering Luftad damm 

Luftning  

del 1 

Luftning  

del 2 
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Suspenderat material kan ha ett antal negativ effekter om det går till omkringliggande miljö i allt för 

stor kvantiteter. En problematik är de större partiklarna som sedimenterar och kan förändra 

bottenmiljön. En annan möjlig problematik är att vattnet blir grumligare vilket direkt har negativa 

effekter på akvatiska ekosystem (Djodjic, Hellgren, Futter, & Brandt, 2012). 

1.6.2 Analysmetoder avloppsvatten  

För att se att de givna utsläppskraven följs är det intressant att övervaka ett antal parametrar. Utöver 

att bara övervaka att utsläppskraven uppfylls finns ett intresse i att följa avloppen för att skapa en 

bild av hur processen påverkar olika avlopp. Hade endast utgående avlopp övervakats hade det vart 

svårt att koppla olika förändringar i utgående avlopp med förändringar av processerna i bruket. 

Vidare är fördelen med kontinuerliga mätningar av ett antal provpunkter att det skapas en databank 

som det med hjälp av går att spåra förändringar i efterhand. Analyserna utförs på de vattenprov som 

hämtas in från provpunkterna nämnda i stycket ”avloppsnät med provpunkter i Karlsborg”. 

Analyserna utförs på laboratoriet i Karlsborg. De som övervakas kontinuerligt och har vikt i detta 

arbete är följande tre: TOC, SÄ och AOX. Utöver de tre mäts även klorat, metaller och närsalter i 

avloppsvattnet ut.  

1.6.2.1 Totalt Organic Carbon (TOC)  

Total Organic Carbon benämns oftast i dess förkortade form, TOC. TOC är ”summan av allt organiskt 

bundet kol som finns i vattnet, bundet till löst eller suspenderat material. Cyanat, elementärt kol och 

tiocyanat kommer också att ingå” (SS-EN 1484, 1997). TOC mäts huvudsakligen för att se hur mycket 

syre förbrukande ämnen som går ut till recipient. Går det mycket syreförbrukande ämnen ut till 

recipient riskerar recipienten att bli syrefattig med negativa påföljder. TOC kan via olika faktorer 

räknas om till andra ”mått på syreförbrukande ämnen” som Biological Oxygen Demand (BOD) eller 

Carbon Oxygen Demand (COD). De två namngivna metoderna är dem som använts tidigare och i vissa 

fall är det fortfarande COD som ska rapporteras till myndighet. 

1.6.2.2 Absorbable Organic Halides (AOX) 

AOX är ett mått på halogener som är bundna till organiskt material (Stenius, 2000). En AOX mätning 

inkluderar klor, jod och brom. Halogenerna binds i olika processer till organiskt material, till exempel 

i blekningen på ett massabruk som inte använder TCF processen. TCF står för Total Chlorine Free 

vilket är den term som används inom industrin för de massabruk som bleker massan helt utan klor. 

1.6.2.3 Suspenderade ämnen (SÄ) 

De suspenderade ämnena övervakas genom filtrering över två olika filtertyper bestämda enligt 

standarder. Det ena filtret är ett vävt polyamidfilter med en maskvidd på 70 µm, detta filter är tänkt 

att ta de större partiklarna som kommer att sedimentera snabbare. Filtreringen följer den metodik 

som är bestämd enligt svensk standard (SS 02 81 38, 2004). På ett massa- och pappersbruk är det 

bland annat fibrer från processen som fastnar i detta filter. Det andra filtret som används är ett 

bindemedelfritt glasfiberfilter med nominella filteröppningar på 1,6 µm, tanken med detta filter är 

att det ska ge en bild av mängden suspenderade ämnen i avloppsvattnet. Även denna filtrering och 

filtertyp följer svensk standard (SS-EN 872:2005). Filtreringsproceduren kommer att beskrivas i 

metoden då det är denna metod som använts i ett flertal försök. Båda dessa filtreringar utförs idag 

men det är bara för suspenderade partiklar större än 70 µm som det finns ett utsläppstak. 



15 
 

1.6.3 Avloppsnät med provpunkter i Karlsborg 

BillerudKorsnäs Karlsborg har fyra huvudsakliga avloppsflöden från bruket, ett sanitärt avlopp som 

går till Kalix kommun, två dagvattenavlopp med vissa rena processvatten som går direkt till recipient. 

Samt det stora flödet vilket är processvatten renat i den biologiska avloppsvattenreningen. 

Avloppssystemets principiella uppbyggnad för huvudavloppen presenteras i Figur 10 nedan.  

 

Figur 10: Avloppssystemets principiella uppbyggnad i Karlsborg, Huvudavlopp (BillerudKorsnäs, 2017) 

Alla avloppen ovan varierar i flöde och partikelhalt från dag till dag men vid normal drift är 

fiberförande avlopp (A2) och surt blekeriavlopp (B) de största flödena in till vattenreningen. Enligt 

förklaringen i figuren är de inringade bokstäverna provpunkter, i Tabell 1 nedan visas en översikt av 

vilka prover som tas in för analyser fem dagar i veckan, om flödet mäts, om temperaturen mäts och 

det genomsnittliga flödet för 2016 för att skapa en ungefärlig bild av avloppsystemet. De tre 

punkterna Kondensatavlopp (BRK), Lakvatten fråntipp (D) och provpunkt (F) testas inte likt de andra 

och finns inte med i tabellen. BRK flödet bör vara litet eller obefintligt vid normalt fungerade drift. 

Flödet D mäts genom avläsning av flöde pumpat till damm cirka en gång i veckan, flödet är i 

storleksordningen från några kubikmeter per dag till ett tiotal kubikmeter per dag vilket inte är 
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nämnvärda mängder i detta sammanhang. Provpunkt F är en total för ingående till damm och 

beräknas utifrån ingående flöden till damm, den ligger alltså lite fel i schemat då B är inkluderad i F. 

En provpunkt där stickprov tagits för olika analyser är ingående vatten till eftersedimenteringen 

(INES). Renseriavloppet benämns inte R som är angett i Figur 10 utan Gev. 

Tabell 2: Avloppspositioner och dess benämningar 

  Flöde 
(m3/d) 

Flödesmätning Provtagare Temperatur 
mätning 

Vardaglig 
provtagning 

Surt blekeriavlopp B 16 200 Ja Ja Ja Ja 
Fiberförande avlopp A2 43 000 Ja Ja Nej Ja 
Från 
försedimenteringen 

A1 43 700 Ja Ja Ja Ja 

Mesafilterhus MFH 1000 Nej Ja Nej Ja 
Renseriavlopp Gev 2000 Ja Ja Nej Ja 
In 
eftersedimenteringen 

INES 44 700 Nej Nej Nej Nej 

Till recipient G 44 700 Ja Ja Ja Ja 
       

 

För att vidare följa förändringar i avloppsflödet följs ett antal flöden uppströms det stora 

avloppsflödet Fiberförande avlopp, A2. I Figur 11 nedan visas den principiella uppbyggnaden för 

delavloppen anslutna till fiberförande avlopp.   
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Figur 11: Avloppssystemets principiella uppbyggnad i Karlsborg, Delavlopp anslutna till fiberförande avlopp 
(BillerudKorsnäs, 2017) 

Det enda avloppflöde uppströms A2 som mäts är pappersbrukets avlopp (Pb), pappersbrukets avlopp 

inkluderar utsläpp från både PM2 och BM1. Pb-flödet för 2016 var 12 400 m3/d. Provpunkten från 

syrgasblekeriet analyseras inte. Provpunkt A5, A11 och A12 tas in som stickprov en gång i veckan och 

analyseras. Övriga avlopp samlas in och analysera varje vardag på laboratoriet i Karlsborg.  

1.6.4 Sedimentation 

Sedimentation är en process där partikulärt material separeras från en vätska med hjälp av 

gravitationen. Partiklar kommer att sjunka till botten om de ligger i en nog stilla vätska och har en 

partikelstorlek som medför att gravitationen har större påverkan på partikeln än ytladdningen. 

Sedimentation kan bara ske i de fall där partiklarna har högre densitet än mediet. Sedimentation är 

den äldsta och mest spridda metoden för att rena avloppsvatten (Crittenden, 2012). I litteratur 

nämns att de sedimenterbara suspenderade partiklarna är i storleksordningen 0,05-10mm (Horan, 

1990). Dock bör partiklar något mindre än det även kunna sedimentera så länge som de inte faller 

inom kategorin kolloidalt material beskrivet i stycke 1.5. 

Beroende på teori finns det tre eller fyra typer av sedimentation, dock är de tre första typerna 

samma oavsett teori och utöver de tre finns möjligheten att beskriva en hög koncentrations typ till. 
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Typerna definieras av en kombination mellan partikelkoncentration och partiklarnas morfologi 

(Crittenden, 2012). Typ ett och två är för låga partikelkoncentrationer i områden upp till cirka 500 

mg/l, eller de skiljs då åt av sin morfologi. De två typerna är Diskret sedimentation och Flockulerande 

sedimentation. Sedan finns det även en tredje typ som benämns Zonsedimentering som definieras av 

högre koncentrationer, cirka 500 mg/l och uppåt (Eckenfelder, 1989). Den fjärde typen som 

Crittenden tar upp är Kompressionssedimentation för koncentrationer i storleksordningen 1000 – 

3000 mg/l beroende på morfologi (Crittenden, 2012), denna typ av sedimentation kommer inte 

vidare behandlas i denna rapport. 

Sedimentation beror inte direkt på faktorer som till exempel pH, salthalt och temperatur. Men då 

sedimentation är beroende av faktorerna viskositet och densitet på vätskan vilka givetvis ändras med 

temperatur så är även sedimentation beroende av temperatur. Faktorerna pH och salthalt påverkar 

inte sedimentationen men de påverkar flockning av kolloider och liknande vilket kommer att påverka 

sedimentationen.  

1.6.4.1 Diskret sedimentation  

Denna sedimentations är den enklaste typen av sedimentation då det är enkla partiklar som 

sedimenterar utan att interagera med varandra i form av till exempel flockning. 

Sedimentationshastigheten för partiklar ges av följande samband (Crittenden, 2012) (Eckenfelder, 

1989) 

𝑣 = √
4𝑔(𝜌𝑝−𝜌𝑣)𝐷

3𝐶𝑑𝜌𝑣
     1 

där g  = tyngdaccelerationen  (m/s2) 

 ρp = densiteten för partikeln (kg/m3) 

 ρv = densiteten för vätskan (kg/m3) 

 D = partikeldiameter  (m) 

 Cd =dragkoefficient  (dimensionslöst) 

Dragkoefficienten beräknas utifrån Reynoldstal med hjälp av en faktor och det är därför det är 

dimensionslöst. Beroende på Reynoldstalets storlek används olika beräkningar för dragkoefficienten, 

för låga Reynoldstal, mindre än 1.0 används  

𝐶𝑑 =
24

𝑁𝑅𝑒
      2 

Låga Reynoldstal innebär att det handlar om små partiklar vid låga hastigheter och vid dessa 

betingelser är det de viskösa krafterna som dominerar. Vid högre Reynoldstal ökar tröghetens 

inverkan och en annan beräkning för dragkoefficienten bör användas (Eckenfelder, 1989). Då 

sedimentationen i vattenreningar behandlar små partiklar vid låga hastigheter behandlas bara 

dragkoefficienten visad i ekvation 2 i denna rapport.  

Reynoldstal bestäms med följande ekvation 

𝑁𝑅𝑒 =
𝑣𝐷𝜌𝑣

𝜇
      3 

där ρv = densiteten för vätskan (kg/m3) 

 v = sedimentationshastigheten (m/s) 
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 µ = vätskans viskositet (kg/m*s) 

 D = partikeldiameter  (m) 

Genom att sätta in ekvation 3 och 2 i 1 erhålls Stokes’ lag vilken är följande 

𝑣 =
(𝜌𝑝−𝜌𝑣)𝑔𝐷

2

18µ
     4 

Baserat på den diskreta sedimentationen är det möjligt att beräkna den kritiska 

seminationshastigheten för en partikel. Det vill säga den sedimentationshastigheten en partikel 

måste ha för att hinna sjunka till botten från den tiden då den kommer in till 

sedimentationsbassängen tills den når slutet av sedimentationsbasängen.  

Den kritiska sedimentationshastigheten vo erhålls av sambandet 

𝑣𝑜 =
ℎ

𝜏
      5 

där vo = kritiska sedimentationshastigheten (m/s) 

h = sedimentationsbassängens djup (m) 

τ = hydrauliska uppehållstiden för sedimentationsbassängen (s) 

Den kritiska sedimentationshastigheten är lika med bassängens ytbelastning (YB) enligt 

följandesamband  

𝑣𝑜 =
ℎ

𝜏
=

ℎ𝑄

ℎ𝐴
=

𝑄

𝐴
= 𝑌𝐵     6 

där  yb = ytbelastning (m/s) 

Q = flödeshastigheten (m3/s) 

A = sedimentationsbassängens area (m2) 

I de fall där sedimentationshastigheten är större än den kritiska sedimentationshastigheten, alltså då 

v>vo kommer alla partiklar att sedimentera. I de fall då v<vo kommer mängden partiklar som 

sedimenteras styras av kvoten v/vo (Eckenfelder, 1989). 

1.6.4.2 Flockulerande sedimentation  

En sedimentationsprocess faller under typen flockulerande om partiklarna under sin sedimentation 

interagerar med varandra, flockas och bildar större partiklar vilket kommer att öka 

sedimentationshastigheten. Sedimentationen i det diskreta fallet är linjär då alla påverkande faktorer 

är konstanta. Den flockulerande sedimentationshastigheten är istället en exponentiellt ökande 

funktion, partiklarna blir större med tiden och större partiklar sedimenterar fortare enligt ekvation 4 

(Eckenfelder, 1989).  

Då flockulerande sedimentation beror mycket på partiklarna som ska flockas så saknas det allmänna 

modeller som beskriver sedimentationen, ska flockulerande sedimentationshastigheten utvärderas 

måste experimentella försök med vätskan och partiklarna i fråga utföras. 

Allmänt går att säga att industriellt avloppsvatten ofta innehåller flockande suspenderat partikulärt 

material (Eckenfelder, 1989). 
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1.6.4.3 Zon sedimentering  

När partikelhalterna i vätskan ligger kring 500 mg/l börjar interaktionen mellan partiklarna bli en 

viktig faktor för sedimentationen.  

Partiklarna i vätskan flockas direkt i storutsträckning och sedimenterat som en sammanhängande 

massa. Vid zon sedimentation är det möjligt att se en skillnad mellan flocken och vätskan som lägger 

sig i ett skikt ovanpå (Eckenfelder, 1989).  

Med en höjd partikelkoncentration kommer en högre procentuell avskiljning av de suspenderade 

partiklarna att erhållas. Detta på grund av den sammanhängande massan som bildas och tar med sig 

partiklar mot botten. Dock är förhållandet initial koncentration mot partikelreduktion en 

exponentiellt avtagande funktion. Vilket innebär att en högre ingående partikelhalt ger en högre 

procentuell reduktion men en lägre mg/l reduktion.  

1.6.5 Försedimentering 

Försedimenteringar används primärt för att separera större suspenderade partiklar från 

avloppsvatten. Försedimenteringar är utformade på ett sådant sätt att de klara av de slammängder 

som bildas och de tas ut kontinuerligt. Det är fördelaktigt att ta ut partikulärt material innan vidare 

vattenreningssteg då biologiska vattenreningssystem påverkas negativt av högre partikelhalter 

(Horan, 1990), till exempel kan det i en luftad damm läggas stora slammängder på botten vilket 

försämrar funktionen.  

Försedimenteringen kan ske i olika typer av bassänger baserat på ändamål och avloppsvattnets 

karaktär.  

Eftersom TOC inkluderar partikulärt kol kommer en försedimentering även att reducera TOC till 

reningssteg 2 som ofta har i funktion att reducera just TOC, detta gör att hela vattenreningen har 

möjlighet att uppnå en lägre TOC halt ut (Horan, 1990). 

1.6.5.1 Föresedimenteringen Karlsborg 

Försedimenteringen består av två cirkulära sedimentationsbassänger vilka är cirka 40 meter i 

diameter. Försedimenteringens syfte är att separera de större suspenderade partiklarna från 

avloppsvattnet. De stora suspenderade partiklarna består främst av cellulosafibrer.  

Sedimentationsbassängerna matas med vatten igenom den lodräta centrumaxeln. Inloppet ligger just 

under ytan. När vattnet gått in i bassängen sedimenterar då en del av de större partiklarna medan 

vattnet går ut kring bassängens yttre ring. Det renade vattnet tas ut en bit under ytan för att undvika 

att få med eventuellt flytslam.  

Det material som sedimenterar lägger sig på den koniska botten, varpå en skrapa sakta för materialet 

mot centrum där det tas ut och matas vidare till en avvattnare där materialet avvattnas. Efter 

avvattningen går slammet till en slampress där det avvattnas ytterligare för att nå en så hög torrhalt 

som möjligt. Det avvattnade slammet går till barkpannan där det bränns och genererar energi till 

andra processer på bruket. Vattnet som erhålls från slampressen går tillbaka till avloppet. Pressen 

arbetar stundtals med tvivelaktig funktion vilket innebär att stora mängder suspenderade ämnen kan 

pressas ut med vattnet och gå tillbaka till avloppet.  
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1.6.6 Luftade dammar 

Luftade dammar är en biologisk reningsmetod som primärt finns till för att reducera biokemiskt 

nedbrytbara substanser i avloppsvattnet. De luftade dammarna kommer med hjälp av primärt 

bakterier att bryta ner syreförbrukande ämnen (BOD/COD/TOC) och klorerad organisk substans 

(AOX). Dammarna kan även reducera toxiska utsläpp, dem är en buffert innan recipienten (Hultman, 

1998). 

Namnet luftade dammar kommer från att vattnet syresätts, med ytluftare eller bottenluftare. Istället 

för att de syreförbrukande ämnena förbrukar recipientens syre får de istället förbruka det tillsatta 

syret i den luftade dammen. Syret förbrukas av bakterierna när de konsumerar löst kol och 

producerar biomassa och koldioxid (Horan, 1990). För varje kilo TOC reducerat av bakterier i en 

luftad damm bildar de 0,24 kg biomassa/slam (Stemme & Ericsson, 2011). 

Den övervägande delen av den bildade biomassan återvinns inte utan får sedimentera i 

eftersedimenteringen eller gå till recipient. I en del anläggning finns det en slamåterföring som för 

tillbaka en litendel av vätskan med biomassa från eftersedimenteringen till steg 1. Slamåterföringen 

är bra då viktiga näringsämnen och bakterier i tillväxtfas kan föras tillbaka.  

Dammarnas storlek varierar mycket men deras storlek är gjord efter en önskad uppehållstid. 

Uppehållstiden i en luftad damm kan vara allt från 2-20 dagar, dock är en uppehållstid kring 5 dagar 

vanligt för den svenska massa- och pappersindustrin (Hultman, 1998). De stora avloppsmängderna 

och den önskade uppehållstiden på 5 dagar innebär att luftade dammar i många fall behöver vara 

rätt stora och således platskrävande. 

Reduktionsgraden över den luftade dammen beror främst på pH, temperatur, uppehållstid, 

syremättnad, avkylningsfaktor, mängd näringsämnen i form av kväve och fosfor och ingående halt 

syreförbrukande ämnen (Hultman, 1998) (Halén, 2012). Reduktionsgraden är samtidigt 

proportionerlig mot bakteriernas välmående då det är dem som utför reduktionen. Det är även en 

positiv faktor att minimera toxiska chocker, då det kan skada biomassan i de luftade dammarna. 

Temperatur är en viktig faktor för en luftad damm, temperaturen påverkar bland annat olika 

sedimentation betingelser, biomassans tillväxthastighet och vilken typ av biomassa som bildas. Det 

kommer att finnas årsvariationer för en luftad damm då omgivande temperatur kommer att påverka 

den luftade dammens temperatur. Årstidsvariationer för reduktion kan vara upp till 30 % (Hultman, 

1998). 

Olika bakterietyper föredrar olika omgivande betingelser, det är dock möjligt att säga att en stor 

andelbakterier trivs i samma miljö som en människa: kring 37°C, neutralt pH och bra med mat och 

syre.  

Biomassans sammansättning är komplex, det kommer alltid att finnas ett antal olika bakterietyper 

och vid olika temperaturer bildas det olika typer av bakterier, vid högre temperatur (40-45°C) och 

hög ingående halt av syreförbrukande ämnen kommer det att bildas mera svårsedimenterade 

frisimmande bakterier (Horan, 1990).  

Luftade dammar har ofta lite motsägelsefullt syrefria zoner där det endast finns omrörare istället för 

luftare. Dessa syrefria zoner finns till för att främja en miljö där kloratreducerande bakterier trivs och 

reducerar kloratrester. 
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De luftade dammarna avslutas ofta med en eftersedimentationsbassäng för att låta suspenderade 

partiklar tillförda till dammen eller bildade i dammen att sedimentera. Partiklar kan ha svårt att 

sedimentera i den luftade delen då de hålls i suspension av luftarna och omrörarna.  

1.6.6.1 Karlsborgs luftade damm och eftersedimentering 

I figuren nedan visas BillerudKorsnäs Karlsborgs luftade dammar vilka består av 2 steg följt av en 

eftersedimenteringsbassäng. Den första delen av steg 1 är en syrefri zon för nedbrytning av klorater. 

Resterande del av steg 1 och hela steg 2 är luftade med hjälp av ytluftare. I figur syns det hur den 

första delen av steg 1 endast har omrörare för att inte lufta vattnet medan resten av steg 1 och två 

täcks av ytluftare.  

 

Figur 12: Översikt av Karlsborgs luftade damm (BillerudKorsnäs, 2017) 

I Figur 12 syns det var de två huvudsakliga avloppen går in i dammen, det sura blekeriavloppet (B) 

kommer att ha en längre uppehållstid i den syrefria zonen än det fiberförande avloppet (A1). 

Avloppet B innehåller AOX som renas/reduceras i den syrefria zonen, där av konstruktionen som ger 

B en längre uppehållstid i den syrefria zonen.   

Dammarnas yta är cirka 50 000 m2 och av den ytan är eftersedimenteringens yta cirka 9 500 m2. 

Volymen för anläggningen är cirka 290 000 m3 där steg 1 omfattar cirka 130 000 m3 var medan 

eftersedimenteringen beräknas uppgå till cirka 30 000 m2. Då dammarna inte likt en 

försedimentering har något kontinuerligt slamuttag så kommer bassängerna sakta att slamma igen 

och volymerna kan förändras. Omrörarna och luftarna håller en stor del av det finare suspenderade 

materialet i vätskan till eftersedimenteringen så får det sedimentera där. Eftersedimenteringen kan 

sedan muddras vid behov.  

Dygnsflödet till damm ligger i storleksordningen kring 60 000 m3 vilket baserat på volymen motsvarar 

en uppehållstid på cirka 4,8 dygn. År 2007 gjordes en upphållstidsundersökning där uppehållstiden 
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som erhölls var 4,2 dygn, dock med aningen mindre slam än idag. Det är i alla fall möjligt att få en 

ungefärlig bild av en uppehållstid på 4-5 dygn. 

Utgående flöde från dammen ligger idag kring 48 000 m3 per dygn, detta bland annat på grund av 

avdunstning. Detta ger att ingående flöde till eftersedimenteringen är mindre än ingående till damm.  

1.7 Analyser 
För att säga mera om ett ämne eller problem går det med hjälp av analys att bryta ner det i mindre 

beståndsdelar och undersöka dem. De undersökta beståndsdelarna kan då skapa en bättre bild av 

det ursprungliga ämnet eller problemet.  

1.7.1 Frystorkning 

Frystorkning är en process där vatten avlägsnas genom sublimering. Metoden fungerar genom att 

provet som ska avvattnats fryses vartefter det utsätts för vacuum för att möjliggöra sublimering av 

det frysta vattnet. Sublimering är en fasövergång där materialet går direkt från fast till gas utan vara i 

vätsketillstånd där emellan. 

  

Figur 13: Fasdiagram för vatten (Brune, 2017) 

I bilden ovan ses vattnets tre faser fast, vätska och gas. Ice är is och representerar den fasta fasen, 

liquid är vätska och vapour är vattenånga och representerar gasfasen. Punkten där de tre möts kallas 

trippelpunkten och i den punkten är det möjligt att ha alla tre faser. ”Nedanför” trippelpunkten är 

det direkt koppling mellan fast och gas, alltså finns det en möjlighet att gå direkt från fast till gas om 

temperaturen och trycket är det rätt, sublimering (Elding, 2017).  

1.7.2 Dynamic Light Scattering  

Dynamic Light Scattering eller DLS som det förkortas är en analysmetod som kan ge svar på 

molekylstorlek och partikelstorlek. På svenska kallas metoden dynamisk ljusspridning. Metoden går 

att implementera på små partiklar eller mycket stora molekyler i lösning (Berne & Pecora, 

(2000[1976])). DLS är en metod som riktar sig mot undersökning av kolloider vilka ligger i gränsskiktet 

mellan partiklar och molekyler. 

Partikelstorleken bestäms genom att vätskan med partiklarna placeras i kyvett och belyses, ofta med 

en laser. Sedan finns det sensorer som mäter den reflekterade ljusmängden eller ljusspridningen.  

Ljuset kommer att krocka med partiklarna i vätskan och beroende på ljusspridningen går det att 
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bestämma partikelstorleken. Stora partiklar kommer att ge ett mindre intensivt reflektionsspektrum 

då det är stabilare partiklar. De små partiklarna som påverkas mer av den Brownska rörelsen 

kommer att reflektera ljus mer intensivt vilket ger ett intensivare spektrum. 

Utifrån reflektionsspektrumen finns det mjukvara som kan presentera partikelstorlek och 

partikelstorleksspridning. 

DLS har vissa svagheter då ljusspridningen kan påverkas av ett antal faktorer. En problematik kan 

vara ifall det finns en allt för differentierad partikelstorlek i vätskan och spridningsintensiteten inte 

går att korrelera till korrekta storlekar. Även färg på vattnet kan möjligen påverka ljusspridningen. 

Partiklarnas morfologi kan också vara en felkälla med avseende på ljusspridningsintensitet.  

Ytterligare en svaghet med DLS är att större partikulärt material inte går att mäta, detta då allt för 

stora partiklar kommer att reflektera allt för mycket ljus för denna typ av mätning. Ett vidare problem 

med större partiklar är att de sedimenterar och då det oftast utförs ett antal mätningar i serie 

kommer ljusspridningsintensiteten förändras eftersom en del av partiklarna sedimenterar. 

Annars är ett sätt att minimera felkällornas påverkan att köra ett antal serier med flera belysningar.  

Instrument vilka används för mätning av partikelstorlek kan i vissa fall även användas för bestämning 

av zeta-potential, dessa mätningar utnyttjar belysningen från DLS -instrumentet.  

1.7.3 Zeta-potential 

Zeta-potentialen är ett mått på en kolloid dispersions elektriska potential. Det går att säga att zeta-

potentialen är differensen mellan en kolloidal partikels stationära lager och det omgivande mediet 

(Nationalencyklopedin s. , 2017). Detta innebär att en större potential oavsett laddning ger mera 

repulsion mellan partiklarna vilket ger mer stabil dispersion.  

Mätningen av zeta-potentialen sker inte direkt i instrumentet utan den beräknas av mjukvara utifrån 

de erhållna värdena i mätningen. Mätningen sker genom att ett elektiskt fälls etableras över 

provcellen med det dispergerade mediet. Sedan belyses provet likt i DLS fallet och detta ger upphov 

till en doppler effekt som påverkas av elektroforesens rörlighet. Utifrån detta är det möjligt att 

beräkna bland annat zeta-potentialen. 

1.7.4 FTIR 

FTIR är den förkortning som används för analysmetoden Fourier Transform Infrared Spectroscopy. 

Metoden är som beskrivet i namnet en typ av spektroskopi där infrarött ljus används för att skapa ett 

spektrum från vilket det är möjligt att dra slutslater kring kemiska sammansättningar och 

koncentrationer. För att omvandla erhållen rådata till ett adsorptionsspektrum utnyttjas en 

mattematisk process kallad Fourier transformation, vilket gett analysen sitt namn. 

Analysen går ut på att en infraröd ljuskälla emitterar ett ljus med ett brett spektra innehållande ett 

antal våglängder, vilket ger att provet belyses med ett antal ljus frekvenser vilka kommer att 

absorberas i olika utsträckning i provet. Ljuset från ljuskällan delas innan den möter provet upp i en 

stråldelare vart på de olika strålarna möter speglar och går tillbaka till stråldelaren och vidare mot 

provet. En av speglarna är rörlig och kommer att varieras mellan olika belysningar, detta ger att 

prover kommer att belysas med ett antal olika ljus frekvens kombinationer. De olika 
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kombinationerna kommer att adsorberas olika i provet och ge olika spektrum. När ljuset passerat 

provet går det till en detektor som mäter vilket ljus som gått igenom provet.  

Belysningen kommer att skapa ett interferogram, vilket är ett förhållande mellan spegelns avstånd till 

ljuskällan och den av detektorn uppmätta ljusintensiteten i volt. Interferogramet är en ett stort antal 

sinusformade signaler kombinerade. Fouriers sats säger att alla matematiska funktioner kan 

uttryckas som summan av sinusformade kurvor. Detta ger att Fouriertransformen omvandlar 

summan av de sinusformade signalerna i interferogramet till ett infrarött spektra. Det infraröda 

spektret kommer att visa våglängd mot de erhållna detektorvärdena.  

Alla detektorer kommer att skapa ett bakgrundsspektrum, detta kommer att variera med olika 

materialval, atmosfären i apparaturen och provbelysningsmetod. För att detta bakgrundsspektrum 

inte ska påverka provspektrumet så körs alltid ett blankt prov just för att skapa detta 

bakrundsspektrum vilket sedan kan ställas i förhållande mot ett provspektrum för att få korrekta 

toppar. Ett spektrum i förhållande till bakgrundsspektrumet kallas för ett ”överföringsspektrum”, 

vilket beräknas enligt ekvation 1. 

𝑇% =
𝐼

𝐼0
      1 

Där T% är ”överföring”, I är intensiteten för ett provspektrum och I0 är intensiteten för ett 

bakgrundsspektrum. Utifrån ”överföringsspektrumet” är det möjligt att beräkna ett 

adsorptionsspektrum enligt ekvation 2. 

𝐴 = −𝑙𝑜𝑔10𝑇      2 

Där A är absorption och T är överföring. 

När denna omvandling är utförd erhålls ett spektrum med absorption mot vågtal.  

De olika topparna i diagrammet kommer att motsvara olika typer av bindningar, till exempel kol, syre 

bindning eller kol, kol dubbel bindning. Dessa olika toppar erhålls de olika bindningarna kommer att 

absorbera olika våglängder av ljus. Utifrån försök finns det tabulerat vilka toppar som motsvara olika 

bindningar. (Smith, 1996) 

Det finns olika metoder för att belysa provet, nedan kommer två att beskrivas, ATR och KBr pellets. 

KBr pellet tekniken går ut på att fasta prover blandas med kaliumbromid, mortlas och sedan pressas 

till en pellet vilken sedan IR ljuset kan ledas igenom. KBr används då det är inert och skapar en 

genomskinlig pellet när den pressats. Det är viktigt att hålla kaliumbromiden och provet torrt så att 

det inte erhålls en ”vattentopp” i mätningen. Provet bör vara ordentligt mortlat då större partiklar 

kommer att ge felaktiga värden. En KBr pellet utan prov i körs för att skapa ett bakgrundsspektrum.  

Attenuated Total Reflectance (ATR) är en teknik som använder en kristall för att reflektera ljuset in i 

provet som kan vara antingen fast eller i vätskeform. Kristallen sitter i en anordning som monteras i 

provkammaren på IR-utrustningen. Kristallen sitter på toppen och provet pressas ned mot kristallen 

så at det skapas en bra kontaktyta. Ljuset går in i kristallen och det bildas en dämpad totalreflekterad 

våg där kristallen är av ett material sådant att vågen går upp en bit ovanför ytan och således in i 

provet, se Figur 14 nedan. 
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Figur 14: ATR kristall (Cerruti, 2012) 

Detta gör att delar av ljuset kommer att absorberas beroende på provets kemiska sammansättning 

enligt IR metodiken beskriven. (Smith, 1996) Bakgrundsspektrumet skapas genom att köra kristallen 

utan prov på. 

1.7.5 Inductive Coupled Plasma Atomic Emission Spectroscopy (ICP-AES) 

Metoden är en optisk emissionsspektroskopi där spektret skapas av en induktivt kopplad plasma. 

Analysmetoden används för att kolla mängden spårmetaller och det är möjligt att erhålla mängden 

av flera element i en körning. 

Plasman skapas i en fackla där argon joniseras med hjälp av ett radiofrekvensfält med hög effekt. 

(Taylor, 2001). 

Metoden går ut på att en aerosol av fina vätskedroppar leds in i ett plasma. Vid den höga 

temperaturen på cirka 10 000°C kommer alla olika grundämnen att emittera ljus vilket får passera 

igenom ett gitter vilket resulterar i ljus i olika våglängder. Alla ämnen kommer att emittera ljus i 

specifika våglängder. Våglängden mäts och jämförs med en standard och utifrån den är det möjligt 

att bestämma ämne och halt. Standardkurvor skapas genom att vätskor med kända metallhalter 

analyseras och utifrån dessa kan standardkurvor formas. ICP-AES har typiskt en detektionsgräns på 

µg/l för prover i lösning. 

1.7.6 Filtrering 

Filtrering är en metod för att separera fasta partiklar från gas eller vätska med hjälp av ett poröst 

skikt. Vätskan eller gasen körs genom det porösa skiktet, oftast tvingas vätskan eller gasen igenom 

filtret till exempel med hjälp av vakuum under filtret, vilket då suger igenom väskan eller gasen. Det 

porösa skiktet, alltså filtret kan till exempel bestå av papper, glas, metall eller plast. Den vätska som 

passerar igenom ett filter kallas filtrat. Partiklarna som fastnar på filtret skapar en filterkaka. 

Beroende på filtertyp så finns det en risk att det följer med material från filtret ned i filtratet.  

Filtrering kan användas för att se hur mycket partikulärt material som finns i ett prov, för att detta 

ska vara möjligt krävs det att maskvidden eller den nominella poröppningen är känd. Detta för att 

veta vilka storleksfraktioner som fångats i filtret. För att få ett värde på hur mycket partiklar som 

finns i en vätska bör filtret vägas och sedan förs en känd volym prov igenom filtret. För filtrering av 

en vätska måste filtret torkas efteråt, fördelaktigt i torkskåp. Sedan vägs det torra filtret och 

differensen från innan är det partikulära materialets vikt plus eventuellt filtervikts förluster. Det är på 

grund av detta fördelaktigt att undersöka ifall filtret tappar i massa vid ovan beskriven procedur.  
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Detta utförs genom att väga in ett filter, utföra en filtrering med en partikelfri vätska eller gas och 

sedan kolla vikten på det torkade filtret så erhålls eventuell tvättförlust.  

1.7.7 Glödgning 

För att undersöka hur mycket som är oorganiskt kontra organiskt i ett partikulärt material kan 

glödningsmetoden användas, den beskrivs bland annat i standard (SS 02 81 38, 2004). Glödgning är 

en metod som går ut på att det partikulära materialet vägs upp och placeras i en muffelugn där det 

hettas upp till 550°C och temperaturen hålls konstant i minst 1h. Det organiska materialet kommer 

vid denna temperatur att förbrännas, kolet kommer alltså att oxideras och avgå som koldioxid och 

vatten. Temperaturen 550°C är vald så att inte oorganiska karbonater ska börja sönderdelas och avgå 

(Naturvårdsverket, 2003). När provet sedan svalat och erhållit samma temperatur och fukthalt som 

omgivande medium vägs provet igen. Viktskillnaden mellan vägningarna är den organiska fraktionen 

av det partikulära materialet.  

Används någon typ av bärarmaterial för det partikulära materialet, till exempel ett filter, bör 

bärarmaterialet glödgas för att se i vilken utsträckning som det tappar i vikt. Alltså undersöka 

bärarmaterialets glödgningsförlust.  
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2 Upplägg och genomförande av analyser 
Det experimentella arbetet har inkluderat tre huvuddelar. Arbetet inleddes med en analys av det 

befintliga datamaterialet och de analysmetoder som användes idag för att se vad det var möjligt att 

säga om de suspenderade partiklarna och vattenreningens påverkan utifrån dem. Den andra delen 

bestod av olika metodförsök som beskrivs i kapitel 3.3 där olika metoder utvärderades för att se om 

de skulle vara möjliga att använda för att lära sig mer om de suspenderade partiklarna i Karlsborgs 

avloppsvatten. Metodförsökens resultat ligger till grund för analys delen av arbetet. Den tredje delen 

av projektet bestod av att utföra de utvalda analyserna för att studera de suspenderade ämnena i 

avloppsvattnet. 

2.1 Provpositioner  
En viktig del i arbetet var att välja vilka avloppspositioner som skulle undersökas, det fanns inte 

möjlighet att undersöka alla avloppspositioner presenterade i 1.6.3 Avloppsnät med provpunkter i 

Karlsborg. 

Vattenrenings funktion var en central del av arbetet och därför analyserades de tre ingående flödena 

till damen A1, B och MFH samt flöde till recipient G. Då även försedimenteringen är en del i 

vattenreningen tog ingående till försedimenteringen A2 med. En biologisk avloppsrening är en 

process med flera steg där det hade varit intressant att kunna säga någonting om de olika delarna, 

därför valdes en provpunkt som ingående till eftersedimenteringen INES. För att möjliggöra en 

härledning av de olika suspenderade partiklarna som kom till vattenreningen valdes även 

pappersbrukets avlopp Pb och renseriets avlopp Gev som provpunkter. Utifrån övervakningen av Pb 

går det att se vad som kommer från massabruket då det i A2 som inte är från Pb kommer därifrån. 

Detta resulterade i åtta provpunkter. Antalet analyser per provpunkt ökade då det visade sig vara 

svårt att extrahera partiklarna och de flesta använda metoderna förlitar sig på att analyser med och 

utan partiklar utförs. Därefter jämfördes resultaten mot varandra för att skapa en bild av partiklarnas 

kemiska sammansättning. 

2.2 Dataanalys 
Dagligen analyseras avloppsvatten från ett antal provpunkter för att övervaka utsläppsvärden i form 

av bland annat TOC, SÄ gf/a, SÄ 70, konduktivitet, pH, temperatur och flöde. Detta innebär att det 

finns stora mängder data som kan undersökas för att försöka finna bakgrunden till dammens 

förändrade reduktion av suspenderade ämnen. Förhoppningen var att koppla förändringarna till 

partiklarnas egenskaper och möjliga bakgrund.  

Dataanalysen begränsades till att enkelt utvärdera mängden suspenderade ämnen och de 

parametrar som påverkar dem kring den luftade dammen. Detta för att inte försumma analysen av 

de suspenderade ämnena som var prioriterat.  

2.2.1 Dygnsvariationer  

Arbetet inleddes med att undersök hur avloppens innehåll varierar mellan olika dagar. Detta gjordes 

enkelt genom att plotta värdena för SÄ gf/a mot tid och undersöka variationerna. Variationerna i 

dygnsvärden kan kopplas till hur provinsamlingen är utförd i detta projekt och till hur det möjligen 

går 
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2.2.2 Suspenderade ämnen till recipient kontra ingående till damm, månadsmedelvärden 

Datamaterialet behandlades i formen månadsmedelvärden för att minska påverkan av 

processtörningar och analyser. Mängderna av TOC och SÄ gf/a beräknades som ton per dygn. Denna 

beräkning utfördes med hjälp av det uppmätta mg/l värdet och det uppmätta dygnsflödet. En 

presentation där mg/l visades utfördes för att visa på skillnaden mellan mg/l och ton per dygn. 

Dygnsflödet på utgående vatten beräknades utifrån ingående flöde för dammen. Detta då flödet 

innan november 2014 antogs vara ingående flöde, sedan har flödesmätaren på utgående vatten haft 

vissa variationer som på så sätt undveks. Data utvärderades från januari 2014-april 2017. 

Då vattenreningens funktion förändrats över tid avsattes först parametrarna SÄ gf/a, TOC och SÄ gf/a 

– SÄ 70 till och från damm för att se om det var förhöjda värden till damm som gett de högre värdena 

ut från damm.  

Efter detta plottades slamproduktionen per ton TOC reducerat baserat på teorin.  

Avslutningsvis undersöktes de ingående värden för pH, konduktivitet och temperatur för att se ifall 

de förändrats i likhet med SÄ gf/a reduktionen.  

2.3 Analysmetodik 
En stor del av arbetet gick ut på att undersöka och utvärdera olika metoder för att undersöka de 

suspenderade partiklarna i vattnet. Detta då det inte fanns en befintlig metodik för att utföra de 

undersökningarna som ansågs intressanta för att skapa en bra grund för fortsatta arbeten. De olika 

försöken inkluderar olika provpunkter för testanalyserna men alla försök inkluderar provpunkt G då 

den anses vara den viktigaste att följa då det är utgående flöde. 

Resultaten av försöken presenteras i kapitel 3.2. 

2.3.1 Provtagning  

Det fanns två huvudsakliga frågetecken kring provtagningen. Ska proverna samlas från provtagarna 

som är ett dygnsmedelvärde eller ska det tas stickprov på avloppen. Dygnsprovtagningen kommer 

givetvis ge ett mera representativt prov då det tar prov var tionde minut under ett dygn. Ett stickprov 

blir bara vad som passerar provpunkten just då och avloppen i Karlsborg kan variera beroende på vad 

som körs eller om en tank breddas just då eller liknande.  

Problemet med dygnsproven är att delar av provet kommer att stå länge i provbehållaren, vilket i 

värsta fall kan leda till kemisk eller biologisk aktivitet som resulterar i ett annat prov än vad som 

egentligen går till avloppet.  

Dygnsprover är dock det prov på vilket det dagligen utförs ett antal analyser, vilket är positivt, då det 

finns data att jämföra resultat med samt att ett försök kan jämföras med de erhållna 

laboratorievärdena för samma prov.  

Utifrån dessa för och nackdelar har olika prov valts beroende på analysens natur.  

2.3.2 TOC 

Det utfördes ett försök för att se hur mycket av det partikulära kolet som mäts i TOC mätningen, 

detta för att skapa en grund för dataanalysen, kan de dagliga mätningarna av TOC, SÄ gf/a och SÄ 70 

utnyttjas för att lära sig mer om vattenreningen. 
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Filtrat erhållet efter en SÄ gf/A och en SÄ 70 filtrering placerades i vialer i en ASI-L autosampler och 

kördes i TOC instrumentet, Shimadzu TOC-L. Filtreringen var för att undersöka fraktionerna i 

avloppsvatten som sedan skulle frystorkas.  

2.3.3 Partikelextraktion 

Projektets huvudsyfte att undersöka de suspenderade ämnena i avloppsvattnet kunde utföras först 

efter att metoder för att utföra dessa analyser testats. Ett problem med att kolla på partiklarna är att 

vattnet i sig innehåller stora mängder löst material. Många analysmetoder där en vätska analyseras 

kommer att inkludera båda partiklar och löst material. På grund av detta undersöktes det vilka 

metoder som finns tillgängliga för att extrahera partiklarna från vätskan. Förhoppningen vad att finna 

en metod som inte förändrade förhållandet mellan det lösta och fasta materialet.  

De fyra metoder som fanns med i tankarna i ett initialt skede var förångning, centrifugering, filtrering 

och frystorkning. Försök utfördes för filtration och frystorkning medan alternativen centrifugering 

och förångning endast utvärderades i metoden nedan.  

2.3.3.1 Filtration 

Filtration var till en början det intressantaste alternativet då det är filtertyperna SÄ gf/a och SÄ 70 

som är de som styr utsläppsvillkoren. Detta då det är intressant att undersöka vad partikelutsläppen 

består av och partikelutsläppen definieras av vad som fastnar på de två olika filtertyperna. Försök 

utfördes där olika mängder filtrerades genom gf/a filter med två olika diametrar, ett med 55 mm i 

diameter och ett med 90 mm i diameter. Filtreringarna utfördes enligt den erkända standarden för 

bestämning av suspenderande partiklar (SS-EN 872:2005). Filtren tvättades i avjonat vatten för att 

avlägsna material ej bundet till filtret, efter tvätten torkades filtren i torkskåp på 105 ±2°C. När filtren 

var tvättade och torkade fick de acklimatisera vid vågen innan de vägdes in. Efter invägningen 

inleddes vakuumfiltreringen. Försöket började på 90 mm filtret med avloppsvatten från provpunkt G, 

provpunkt G valdes för att det är vatten till recipient vilket är den viktigaste punkten då det är detta 

som är Karlsborgs utsläpp till omkringliggande miljö i form av vatten. 860 milliliter vätska mättes upp 

i ett mätglas och började hällas genom filtret som var satt under vakuum. Efter att cirka en tredjedel 

av mängden hällts ner i filterhållaren så hade filtret satt igen så pass att det inte gick någon vätska 

genom. Den vätska som inte rann igenom filtret hälldes tillbaka till mätglaset. I mätglaset efter 

tillsatts av det som inte rann igenom filtret fanns 635 milliliter. Alltså gick 225 milliliter igenom filtret. 

Detta filter torkades i ett torkskåp på 105 ±2°C i en timme. När filtret var torkat, acklimatiserat och 

invägt undersöktes det ifall det var möjligt att extrahera partiklarna från filtret 

Samma försök som utförts på filtren med 90 mm i diameter utfördes sedan på filter med 55 mm i 

diameter med en förhoppning om att den minskade diametern skulle rendera i en tjockare filterkaka 

från vilken det borde vara lättare att extrahera partiklarna. 

2.3.3.2 Centrifugering 

Centrifugering var en av de andra metoderna som fanns med som alternativ för partikelextraktionen. 

Om avloppsvattnet centrifugeras bör partikulärt material sätta sig i botten på provbehållaren, 

därefter kan vätskan dekanteras försiktigt och det partikulära slammet i botten kan skapas ut och 

torkas ytterligare i rumstemperatur eller i torkskåp. En problematik med centrifugeringen är att det 

kan vara svårt att kontrollera vilka partikelfraktioner som går i slammet och inte. Det går att 

kontrollera både varvtal och tid i centrifugeringen för att försöka styra den mot de önskade 

fraktionerna. Det går att kolla om det är kvar partiklar i vätskan genom att filtrera den efter 
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centrifugeringen, tyvärr finns det dock problem med att kolla ifall partiklar mindre än den minsta 

filteröppningen gått i slammet. Vidare kan det i vissa fall vara svårt att extrahera det torkade 

slammet då torkat fast material gärna binder till behållarens yta. En fördel med centrifugering är att 

det finns centrifuger som klara stora volymer vilket är en fördel med låga partikelhalter. När 

metodens för och nackdelar summerats valdes det att inte gå vidare med försök, framför allt på 

grund av problematiken med att veta vad som går i slammfas och vad som är kvar i vätskan.  

2.3.3.3 Förångning 

En alternativ partikelextraktionsmetod var förångning. Förångningen var planerad att utföras med ett 

glaskärl i ett vattenbad eller alternativt i en rotationsindunstare. Båda metoderna borde klara av 

relativt stora volymer, det hade dock varit en rätt tidskrävande process. En problematik med 

förångning är att det partikulära materialet tenderar att fästa till ytan av provbehållaren. Under ett 

försök med frystorkningsmetoden erhölls några provrör där all is inte sublimerats utan istället fanns 

en liten mängd vätska med partiklarna i. Denna vätska avdunstades och partiklarna fästa till väggarna 

i provröret. I Figur 15 nedan syns det hur det frystorkade materialet i det vänstra provröret ligger 

som ett fritt lätt extraherat pulver medan det avdunstade materialet i det högra provröret är mycket 

kompaktare och var fäst vid väggarna.  

 

Figur 15: Differens mellan frystorkat och avdunstat material 

Även värmens alternativa påverkan på proven ansågs som en anledning att inte använda metoden 

förångning. Även om temperaturen i fråga, cirka 100°C, borde stoppa all biologisk påverkan så finns 

det en risk att den förhöjda temperaturen påskyndar olika kemiska reaktioner som då kan förändra 

förhållandet mellan den partikulära och lösta fasen. 

2.3.3.4 Frystorkning 

Den sista metoden som utvärderades och även valdes för partikelextraktionen var frystorkning. 

Frystorkning bygger på sublimering, vilket är ett ämnes direkta övergång från fast- till gasform. 

Fördelen med denna metod bedömdes vara att alla biologisk aktivitet fort hindrades genom 

nedfrysning till -80°C i en Panasonic MDF-394-PE frys. Även den kemiska aktiviteten borde bromsas 

rejält i och med en nedfrysning. Ett försök med frystorkning utfördes med avloppsvatten från 

provpunkterna G och INES för att se vilka mängder partiklar som var möjligt att extrahera. En nackdel 

med frystorkningen var att det inte var möjligt att köra så stora volymer per körning och då en 

körning tog cirka 24 timmar så skapade detta vissa funderingar. Efter försöken visade det sig att 

frystorkningen hade möjlighet att extrahera nog stora mängder partikulärt material för FTIR. Vidare 

var en fördel med frystorkningen var att det skapade ett poröst pulver som inte var bundet till 
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frystorkningsprovrörens sidor, vilket redan nämnts ovan i stycket om avdunstning. Den stora 

nackdelen med frystorkning och även avdunstning är att metoderna extraherar allt fast material, 

partikulärt, kolloidalt och löst. Detta medför problem då det är partiklarna i spannet 1,6 µm och 

uppåt som är intressanta att undersöka. Lösningen på detta problem blev att frystorka filtratet från 

SÄ 70 och SÄ gf/a filtreringar. Detta medför att det ena pulvret innehåller partiklarna och det andra 

inte, vilket ger att alla skillnader i efterföljande analyser borde utgöras av partiklarna. 

2.3.4 DLS för partikelstorleksfördelning  

Försök utfördes där möjligheten att utvärdera partikelstorleksfördelning med DLS utreddes. Försöken 

utfördes på avdelningen för kemiteknik på LTU. Försöken utfördes med en Malvern Zetasizer nano 

ZS. Försöken utfördes med avloppsvatten från tre provpunkter, A1, B och G. Försöken utfördes för 

att se huruvida det gick att erhålla rimliga resultat även då det fanns större sedimenterande partiklar 

i vätskorna. För att se om de större partiklarna i vätskan påverkade resultaten utfördes tre mätningar 

per prov för att se om resultaten varierade mellan de tre mätningarna. Det utfördes även analyser en 

dag och sedan fick kyvetterna stå till dagen efter för att låta eventuella partiklar sedimentera.  

Försöket inleddes med att provet skakades väl då vätskan innehöll partiklar som sedimenterar. Efter 

detta pippeterades en provmängd på cirka 1-1,5 ml och fördes ner i en engångskyvetter. Kyvetten 

placerades i instrumentet varpå provprogrammet startades. Sedan utfördes samma procedur med de 

tre andra avloppsvatten.  

Vidare försök utfördes där det utvärderades ifall det var möjligt att utföra filtreringar med filter med 

olika maskvidder för att erhålla en översiktlig bild av partikelstorleksfördelningen för de större 

sedimenterbara partiklarna, vidare kan DLS användas för att analysera den intressanta fraktionen 

under 11 µm. Metoden att kolla partikelhalter i vatten med nylonfilter med olika maskvidder kan ge 

en bra bild av inom vilka spann partiklarna finns (Rao, 1993). Avloppsvattnet undersöks dagligen med 

två olika filtertyper ett med 1,6 µm nominell öppning och ett med 70 µm i maskvidd. För att skapa 

fyra spann introducerades två filtertyper med 11 respektive 30 mikrometers maskvidd. De fyra 

fraktionerna som erhålls blir då 1,6 – 11µm, 11 – 30µm, 30 – 70µm samt > 70 µm. 

Filtreringar utfördes med två olika filtreringsmetodiker för att se vilken som var mest lämplig. En 

metod var att först filtrera lösningen genom filtret med den största maskvidden och ta tillvara på 

filtratet och sedan hälla filtratet genom filtret med näst störst maskvidd och så vidare. Detta försök 

utfördes med avloppsvatten från G enligt tidigare beskriven metodik (SS-EN 872:2005), där filtret 

vägs före och efter den uppmätta mängden vätska passerat. Mellan varje körning tvättades 

filtreringsutrustningen och vakuumflaskan med destillerat-vatten. 

Det andra alternativet som utreddes var att filtrera över de fyra filtertyperna för sig och sedan 

beräkna hur mycket partiklar som fanns inom varje spann. Även denna filtrering följde 

standardmetodik där filtren vägs torra före och det mäts hur mycket vätska som passerat filtret (SS-

EN 872:2005). Med denna metod tvättades bara filtreringsutrustningen mellan körningarna då 

filtratet inte ska extraheras från vakuumflaskan.  

2.3.5 ICP-AES 

För att utvärdera ifall det var möjligt att se skillnader mellan avloppsvatten med och utan partiklar 

kördes ett ICP försök där två avloppspunkter undersöktes Pb och G. Proverna uppslöts först för att 

lösa upp partiklarna för att möjliggöra ICP. Dubbelprov av tre fraktioner av varje provpunkt kördes, 
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alltså 12 prover. De tre fraktionerna var ofiltrerat avloppsvatten, filtratet från ett SÄ 70 filter och 

filtratet från ett SÄ gf/a filter. Fungerar teorin borde det då finas mindre metaller i de filtrerade 

proven än i de ofiltrerade då partiklarna i det ofiltrerade provet borde innehålla metaller. 

Uppslutningen utfördes som en salpetersyralakning enligt standarden (SS-EN ISO 15587-2, 2002). 

Testuppslutningen kördes också för att undersöka om syratillsatsen var tillräcklig för att sönderdela 

partiklarna samt för att se att det fanns mätbara kvantiteter av de metaller som önskades mätas.  

Uppslutningen inleddes med att 15 ml avloppsvatten mättes upp i ett kärl designat för att köras i en 

Mars 6 mikrovågsugn i vilken uppslutningen skedde. Efter provet tillsattes 5 ml salpetersyra i ett 

dragskåp då det finns risk för att det bildas nitrösa gaser vid syratillsatsen. Efter syratillsatsen 

monterades ett lock och kärlet med lock placerades i en kärlhållare och locket spändes fast för att 

skapa ett slutet utrymme. Kärlhållarna placerades sedan i mikrovågsugnen och 

uppslutningsprogrammet startades. Proverna kördes vid 180°C i 30 minuter varpå de fick svalna. När 

proverna svalnat fördes över till en mätkolv i vilken provet sedan späddes upp till 25 ml med milliQ-

vatten så att inga metaller tillfördes proven. De 25 millilitrarna av de 12 proven fördes över till 

provrör designade för provkarusellen till ICP instrumentet.  

För själva ICP mätningen placerades endast de 12 provrören i provkarusell varpå 

provtagningsprogrammet startades i instrumentet som var av typen Varian Vista-MPX. Instrumentet 

körde självständigt och resultat erhölls i form av mg/l värden baserat på spädningsfaktorn som 

matades in i instrumentet.  

2.3.6 FTIR 

Även för FTIR analysen gjordes det först ett försök för att se att metoden fungerade som önskat med 

de frystorkade proverna i pulverform. Försöket utfördes med partiklar från två olika avloppspunkter 

INES och G. Försöket utfördes med KBr metoden i en FTIR analysator vid avdelningen för kemiteknik 

på LTU. FTIR analysatorn var av typen Bruker vertex 80v. Endast KBr metoden utvärderades då ATR 

apparaturen inte var fungerande vid detta tillfälle.  

Analysen inleddes med att 0,3g ± 10 % torr KBr vägdes in och överfördes till en mortel, sedan vägdes 

0,003g ± 10 % prov in och överfördes även det till morteln. Allt mortlades till ett fint pulver och 

placerades i en stålcylinder och pressades i en Specac press till en platt så kallad KBr pellet. I pressen 

hölls 10 tons tryck i 30 sekunder för att pelletsen skulle skapas. Pelleten placerades senare i 

provhållaren vilken placerades i provutrymmet i FTIR analysatorn. Därefter stängdes 

provhållarutrymmet och det skapades ett vakuum både i instrumentets optiska del och i 

provhållarutrymmet. När ett vakuum på 1,9 Pa uppnåtts startades provningen där pelleten belystes 

med infrarött ljus i olika frekvenser.  

En programvara användes i vilken Fourier transformationen utfördes och värden erhölls i form av 

absorption mot våglängd. 

2.4 Analyser av suspenderade ämnen 
I ett försök att svara på några av de frågeställningar som angavs i inledningen utfördes ett antal 

analyser baserat på teori och de metodförsök som beskrivits innan.  

De analyser som utförts har inte utförts på samma dag då det inte är möjligt, då proven förändras 

med tiden är det inte heller möjligt att ta ut ett prov och använda det till alla försök. 
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2.4.1 Suspenderade partiklar över eftersedimenteringen 

Vid ett antal tillfällen hämtades prover in från ingående flöde till eftersedimenteringen (INES) för 

olika typer av analyser. Varje gång provet hämtades utfördes filtration och glödgning enligt 

metoderna (SS-EN 872:2005) (SS 02 81 38, 2004). Vid några tillfällen hämtade laboratoriet i Karlsborg 

provet och analyserade det. Detta resulterade i 11 mätningar olika dagar. Dessa värden 

kombinerades med en försöksserie från hösten 2016 där mängden suspenderade ämnen mättes 10 

dagar.  

2.4.2 Glödgning  

För att undersöka kvoten mellan organiskt och oorganiskt material utfördes två försök där alla de 

åtta intressanta provpunkterna glödgades för att få en bild av mängden organisk och oorganiskt 

material > 1,6 µm. 

Innan själva försöket undersöktes tvätt- och glödningsförlusterna beskrivna i teorin. Tvätt- och 

glödgningsförlustkontrollen inleddes med att ett filter klimatiserades vid vågen och vägdes in. Efter 

detta hälldes 150 ml destillerat-vatten igenom filtret vart på det torkades en timme i 105 ± 2°C. Det 

torkade filtret fick klimatisera sig vid vågen, vägdes in och tvättförlusten erhölls. Filtret placerades 

efter detta i en muffelugn som hettades upp till 550°C, temperaturen uppehölls i 1h. När filtren 

svalat och klimatiserat sig vägdes de in och glödgningsförlust beräknades. 

Filtreringen och glödningen följer samma metodik som förlustförfarandena förutom att det är ett 

avloppsvatten med partiklar som häll igenom filten istället för destillerat-vatten.  

2.4.3 Frystorkning 

För att extrahera partiklarna från vattnet utfördes fyra frystorkningar på 18 olika avloppsfaktioner. 

De 18 proverna var SÄ gf/a filtrat och SÄ 70 filtrat för det åtta intressanta provpunkterna plus 

ofiltrerad väska från G och A1. 

Inför frystorkningen utfördes testades filtrerades alla prover enligt beskriven metodik för att erhålla 

en mängd suspenderade ämnen per liter. Filtraten togs till vara på både för SÄ gf/a- och SÄ 70 

filtreringen. De 16 filtraten placerades i vialer och analyserades för TOC med en Shimadzu TOC-L.  

Frystorkningarna inleddes med att vätskan med partiklarna vägdes in i provrör, cirka 5 ml per 

provrör. Dessa provrör frystes sedan i en Pansonic MDF-394-PE frys i -82°C vart efter dem var redo 

att placeras i frystorken av typen Toption TOPT-10C, vacuum freezing dryer. Innan proverna 

placerades i frystorken startades frystorkens kondensor och fick gå i en timme för att proverna inte 

ska hinna tina när dem placeras i frystorken. Proverna placerades i frystorken enligt bild i Figur 16.  
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Figur 16: Frystorknings uppställning 

Med provrören på plats och kåpan väl försluten startades vakuumpumpen och ett vakuum på cirka 

20-50 Pa uppnåddes tillsammans med en temperatur på cirka -15°C för proverna medan kondensorn 

låg på en temperatur kring -44. Korkarna behölls på provrören lätt uppskruvad för att tillåta vattnet 

att sublimeras utan att prov sugs ut ur provröret på grund av vakuumet. Frystorkningen kördes till all 

vätska sublimerats vilket tog mellan 24-26 timmar per körning.  

Med proverna frystorkade extraherades partiklarna enkelt genom att vända ut dem ur provrören. 

Partiklarna vägdes även när de togs om hand.  

2.4.4 Partikelstorleksfördelning 

Undersökningen av partikelstorleksfördelningen undersöktes enligt de två metoder beskrivna i teorin 

vilka sedan senare testades i metodförsöken, Filtrering och DLS. Provtagningen togs dygnsproverna 

förutom i punkt INES där provtagare saknades.  

2.4.4.1 Filtrering 

För att skapa en grov uppfattning om inom vilket spann de suspenderade partiklarna i de olika 

avloppsflödena finns utfördes filtreringar med filter i fyra olika maskvidder. Två av filtreringarna 

utfördes med standardfiltrena på 1,6 µm och 70 µm masköppning som används dagligen vid 

BillerudKorsnäs Karlsborg för at övervaka avloppsvattnens partikelinnehåll. De två andra filtren som 

användes var vävda nylonfilter med 11 respektive 30 mikrometers maskvidd.   
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Filtreringar utfördes på alla åtta intressanta provpunkter tid två olika tillfällen för att erhålla en något 

mer mångsidig bild av hur partikelstorleksfördelningen ser ut vid olika dagar. Avloppsvatten från 

provpunkt G filtrerades fyra olika dagar då det anses vara den intressantaste punkten då det är innan 

den punkt som partiklarna ska separeras från vätskan.  

Filtreringen inleddes med att filtren fick klimatisera sig vid vågen för att uppnå samma luftfuktighet 

som rummet varpå de vägdes. Sedan utfördes filtreringen där uppmätta mängder hälldes igenom de 

vägda filtren. Filtren torkades efter detta i ett torkskåp i cirka en timme i en temperatur på 105 ±2°C. 

De torra filtren vägdes och filtrets vikt drogs av och mängden suspenderade partiklar erhölls. För att 

få en halt i (mg/l) dividerades mängden suspenderade partiklar med mängden vätska som hällts 

igenom filtret. 

2.4.4.2 DLS 

DLS metodiken för att undersöka de suspenderade partiklarna som passerat ett filter med 11 µm 

maskvidd följer den i analysmetodiken testade metoden.  

Filtratet skakades för att röra upp eventuella små långsamt sedimenterande partiklar och sedan 

pipeterades mellan 1-1,5 ml upp och fördes ner i en kyvett. Kyvetten placerades i instrumentet, en 

Malvern Zetasizer nano ZS. Instrumentets provprogram startade och tre belysningsserier utfördes för 

vart och ett av de åtta proven. 

2.4.5 Zeta-potential  

Mätningarna av zeta-potentialen inleddes med att en zeta-potentialcell rengjordes med etanol och 

sköljdes med milliQ-vatten. Med cellen och instrumentet en Malvern Zetasizer nano ZS till hands 

skakades det första provet och sedan fylldes cellen och korkades igen. Cellen fylldes så att inga 

luftbubblor bildades varpå cellen torkads torr så att ingen vätska fanns på utsidan av cellen. 

Den fyllda cellen placerades i instrumentet och mätningsserien med tre serier med ett antal 

mätningar i varje utfördes. Samma procedur upprepades för alla 8 prov med tvätt av cellen emellan. 

Även pH mättes på proverna samma dag för att se att dem inte förändrats allt för mycket sedan 

proverna togs ut då pH också mättes. 

2.4.6 ICP-AES  

För ICP mätningarna användes dygnsprov vilket möjliggjorde att mängder suspenderade partiklar och 

glödningsdata från den dagliga avloppsövervakningen kunde användas. Några avloppspunkter 

glödgas i vanliga fall inte men denna dag placerades även dessa filter med suspenderade partiklar i 

muffelugnen i 1h och vägdes ut dagen efter. Då fanns det önskat datamaterial för alla provpunkter 

utom för INES där en filtrering med över SÄ gf/a och SÄ 70 filter utfördes och sedan glödgades SÄ 

gf/a filtret. Allt enligt tidigare beskriven metodik. 

Då de mindre partiklarna identifierats som den intressantare fraktionen kördes ICP-AES för alla åtta 

SÄ gf/a och SÄ 70 filtrat men bara för några ofiltrerade prover. Enligt analysmetodiken var 

dubbelprov inte nödvändigt, dock utfördes det dubbleprov på några viktiga punkter. Det utfördes 3 

dubbelprov och 5 ofiltrerade prov utfördes vilket ger en total om 24 prov.  

Det var bra möjligt att utföra 12 prover per gång vilket resulterade i två körningar som utfördes enligt 

metodiken testad i metodförsöket.  
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Provet skakades och 15 milliliter prov pipeterades och överfördes till provkärlet vartefter 5 milliliter 

salpetersyra tillsattes. Kärlet riggades med lock i en ställning som satte tryck på locket så att det 

bildades ett tryckkärl. De 12 proverna preparerades på samma sätt och sedan placerades alla 12 

riggar i en mikrovågsugn av typen CEM Mars 6 för uppslutning. Uppslutningen inleddes med en 

temperaturökning upp till 180°C där temperaturen sedan uppehölls under 30 minuter och sedan fick 

proverna långsamt svalna.  

De uppslutna proverna slogs över till en mätkolv på 25 ml där provet späddes upp med milliQ-vatten. 

Provet blandades och slogs upp i provrör som passade i ICP-AES instrumentets automatiska 

proväxlare.  

När alla provrör var uppradade placerades ett blankt prov i form av milliQ-vatten först. Innan 

proverna placerades provrör med standarder för metallerna, Mg, Al, Ca, Fe, Mn och Si i provväxlaren. 

ICP-AES instrumentet av typen Varian Vista-MXP startades och körde autonomt standarder och 

prover. Provets spänningsfaktor matades in i mjukvaran så presenterar mjukvaran uppräknade mg/l 

värden direkt.  

2.4.7 FTIR  

Med FTIR analyserades de 18 prover som erhölls vid frystorkningen. De frystorkade proverna 

torkades innan mätningarna i ett vakuum torkskåp i 60 °C över en natt för att minimera risken för att 

det skulle finns fukt som kan påverka resultaten i provet.  

Analysutförandet för FTIR utfördes till en början inte med KBr metodiken som utvärderades i 

metodanalysen utan med ATR-metodiken beskriven i teorin. Detta på grund av att antalet prover 

stigit till 18 stycken då det visade sig att metoden för att utvärdera de suspenderade partiklarna var 

att köra ett prov med och utan partiklar. 

ATR är snabbare än KBr och utfördes enligt följande upplägg:  

Försöket inleddes med att ATR modulen med kristallen placerades i provutrymmet på FTIR 

analysatorn av modell, Bruker Vertex 80v. Med ATR modulen på plats kördes en bakgrunds mätning 

där kristallen endast täcktes med ett glas. Den optiska delen och provutrymmet ventilerades och ett 

vakuum skapades och belysningsprocessen inleddes. 

Med en bakgrund klar analyserades de 18 proven. Utförandet var sådant att en liten mängd pulver 

placerades på kristallen, täcktes av ett glas och klämdes fast mot kristallen. När provet var på plats 

utfördes en mätserie av instrumentet enligt FTIR teori. Mellan proverna trycksattes provutrymmet 

och kristallen tvättades med etanol.  

Med analyserna utförda kollades resultaten och de stämde inte överens med önskade FTIR resultat, 

detta presenteras senare i rapporten. Försöken fortsatte med metoden som prövats och visat sig 

vara fungerande, KBr 

Provberedning i form av KBr pelletar följer beskrivningen i teorin och tidigare metodförsök.  

KBr och prov vägs in i ett 100:1 förhållande där riktvärdet för KBr valdes till 0,3 mg ± 10  % och 

mängden prov 0,003 mg ± 10 %. Med materialet invägt morlades pulvren till fint pulver vart på de 
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placerades i en stålcylinder med jämna ytor. Cylindern placerades i en press i vilken 10 tons tryck 

byggdes upp och hölls i 30 sekunder vilket kompakterade pulvren till en pellet, en KBr pellet.  

Pelleten placerades i en provhållare och placerades i provutrymmet på Bruker Vertex 80v FTIR 

analysatorn. Optik och provutrymme evakuerades vilket gav ett vakuum. När nog lågt vakuum 

uppnåtts startades provprogrammet. 

Provmetodiken upprepades för alla 18 prover men för fyra av proverna fanns för lite mängd torkat 

pulver för att nå det korrekta 100:1 förhållandet. De fyra proverna var Pb GFA, Pb 70, MFH GFA och 

MFH 70. 

Innan det första provet analyserades utfördes en bakgrundskalibrering där en KBr pellet analyserades 

utan prov. Denna kalibrering dras automatiskt av från de värden som presenteras av mjukvaran.  
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3 Resultat 
Resultaten är uppdelade i tre delar och inleds med resultaten från den översiktliga dataanalys som 

utfördes, efter det flöjer resultaten från analysmetodiken och sist presenteras analyserna av de 

suspenderade ämnena.  

3.1 Dataanalys 
Dataanalysens resultat presenteras alla i form av grafer över tid. Det som skiljer de två 

underrubrikerna åt är i vilken tidsskala de är presenterade, dygnsmedelvärden gäller lika namnet 

avslöjar dygnsmedelvärden. Suspenderade ämnen till recipient kontra ingående till damm är en 

presentation av månadsmedelvärden för ett antal parametrar. 

3.1.1 Dygnsmedelvärden 

I Figur 17 presenteras dygnsmedelvärdena av SÄ gf/a för de fyra avloppen A1, A2, B och G för 

perioden 1 januari 2017 – 31 mars 2017. Värden presenteras i milligram per liter.  

 

Figur 17: Dygnsmedelvärden SÄ gf/a (mg/l) A1, A2, B & G 

Nästa graf, Figur 18, visar de resterande tre utredda avloppen som mäts dagligen Pb, Gev och MFH. 

Observera skalskillnaden för y-axlarna i figur och figur. Det är även på grund av den stora 

partikelhaltskillnaden som avloppen presenteras i olika figurer.  
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Figur 18: Dygnsmedelvärden SÄ gf/a (mg/l) Pb, Gev & MFH 

3.1.2 Suspenderade ämnen till recipient kontra ingående till damm, månadsmedelvärden 

Följande grafer presenteras alla som månadsmedelvärden och som tid mot annan variabel. I Figur 19 

syns hur mängden suspenderade ämnen i milligram per liter förändrats över den luftade dammen 

den senaste tiden.  

 

Figur 19: Suspenderade ämnen till och från den luftade dammen (mg/l), månadsmedelvärden 

Följande graf, Figur 20 visar hur dygnsflödet förändrats över tid som ett månadsmedelvärd de.  
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Figur 20: Flöde till och från den luftade dammen (m
3
/d) 

Utifrån mg/l litervärdena och flöden kan ett ton per dygn flöde beräknas och detta går att se i Figur 

21 nedan. Grafen visar in och utgående flöde från de luftade dammarna.  

 

Figur 21: Suspenderade ämnen till och från den luftade dammen (t/d) 

Det ingående flödet är en summering av det tre ingående huvudflöden A1, B och MFH. De ingående 

halterna suspenderade partiklar för de tre nämnda positionerna presenteras tillsammans med G i 

Figur 22.  
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Figur 22: Suspenderede ämnen G, B, A1 & MFH (t/d) 

Utifrån de dagliga mätningarna av suspenderade ämnen på gf/a och 70 µm filter är det går det att 

skapa en bild av hur mängden partiklar i spannet 1,6 – 70 µm ser ut, detta värde presenteras i Figur 

23.  

 

Figur 23: Suspenderade ämnen 1,6 - 70 µm till och från den luftade dammen (t/d) 

Mängden syreförbrukande ämnen i Karlsborg mätt i TOC övervakas vid ett antal positioner. Dessa är 

över vattenreningen indirekt kopplade till mängden suspenderade ämnen och presenteras därför i 

Figur 24 som t/d mot tid.  
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Figur 24: TOC till och från den luftade dammen (t/d) 

Enligt metoden beräknades från TOC reduktionen en slambildnings i t/d mängd som i Figur 25visas 

mot tid, även denna i månadsmedelvärde.  

 

 

Figur 25: Slambildning i luftad damm (t/d) 

De till dammen ingående värdena för konduktivitet och pH visas i Figur 26 och Figur 27nedan. 

Mängden suspenderade ämnen visas på den primära y-axeln medan pH och konduktivitet visas på 

den sekundära y-axeln.  
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Figur 26: De primära flödenas pH till den luftade dammen 

  

Figur 27: De primära flödenas konduktivitet till den luftade dammen 

Temperaturförändringen till den luftade dammen i Karlsborg för de två flödesintensivaste avloppen 

A1 och B presenteras i Figur 28 tillsammans med SÄ gf/a halten ut för att det ska vara möjligt att 

jämför de två. Den primära y-axeln visar suspenderade ämnen medan den sekundära visar 

temperaturen för de två ingående avloppen.  
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Figur 28: De primära flödenas temperatur till den luftade dammen 

3.2 Analysmetodik 

3.2.1 TOC 

Resultaten från TOC mätningarna tillsammans med partikelmängden erhållen från filtreringarna 

presenteras i Tabell 3. I Tabell 3 Visas först TOC mätningarna på ett SÄ gf/a och ett SÄ 70 resultat, 

utöver detta presenteras differensen mellan dessa mätningar kontra mängden suspenderade ämnen 

i spannet 1,6 till 70 µm.  

Tabell 3: TOC mätning SÄ gf/a & SÄ 70 filtrat 

 TOC GFA TOC 70 Diff TOC (mg/l) Diff SÄ (mg/l) (Diff TOC)/(Diff SÄ) (%) 

A2 175,9 194,7 18,8 94,1 20,0 

A1 165,3 175,5 10,2 39,5 25,8 

B 277,2 288,4 11,2 13,1 85,4 

MFH  7,3 7,4 0,2 32,8 0,6 

Pb 24,0 39,5 15,4 97,2 15,9 

Gev 347,9 433,0 85,1 316,4 26,9 

G 89,7 98,0 8,3 47,6 17,5 

IN E.S. 87,6 95,4 7,8 62,4 12,6 

 

3.2.2 Partikelextraktion 

3.2.2.1Filtrering  

Filtrationen för 55 millimeters filter finns beskrivna i Tabell 4 nedan tillsammans med filtreringen på 

90 millimeters filter.   

Tabell 4: Partikelextraktionsförsök, filtrering  

Filterdiameter  Position Filter vikt 
innan tvätt  

Filter vikt 
efter tvätt 

Mäng 
prov 

Vikt 
efter  

Mängd 
(mg/l) 

Mängd 
(mg/filter) 

90 G 340040 338620 225 352950 63,7 14,3 
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55 G 117260 116660 100 123500 68,4 6,8 
55 Pb 116310 115800 208 176410 291,4 60,6 
55 Gev 117300 116590 86 152770 420,7 36,2 
55 A2 116030 115920 140 123980 57,6 8,1 

 

Det visade sig att den lilla mängd som fastnat i filtret hade satt sig i porerna så det var inte möjligt att 

extrahera dem utan att få med filtermassa. Det var endast 14,33 milligram som krävdes för att filtret 

skulle sätta igen.  

3.2.3Partikelstorleksfördelning 

3.2.3.1 Partikel storleksfördelning DLS 

I Tabell 5 presenterats resultaten från DLS försöken i form av medel partikeldiameter mätt i 

nanometer (nm). Proverna benämnda 1. är prover analyserade dag 1 och proverna nämnda 2. är 

utförda dagen efter. 

Tabell 5: Metodförsök DLS 

 Medl. Diam. 
nm 

  Medl. Diam.  
nm 

 Medl. Diam. 
nm 

B 1.1 1762  G 1.1 1424  A1 1.1 992 

B 1.2 1303  G 1.2 2017  A1 1.2 1156 

B 1.3 1144  G 1.3 1332  A1 1.3 574 

        

B 2.1 740  G 2.1 568  A1 2.1 232 

B 2.2 524  G 2.2 704  A1 2.2 242 

B 2.3 810  G 2.3 797  A1 2.3 237 

 

3.2.3.2 Filtrering och DLS i kombination 

Resultaten från de två filtreringsvarianterna presenteras i Tabell 6, filtrat är 

partikelstorleksfördelningen för metoden där filtraten omhändertogs och filtrerades genom nästa 

filterstorlek.  

Tabell 6: Filtreringsundersökning 

 1,6µm-11µm 11µm-30µm 30µm-70µm >70µm GFA ut 

Filtrat (mg/l) 44,4 3,6 3,4 2,6 54,0 

Separat 
(mg/l) 

46,8 3,4 2,9 1,9 55,0 

 

3.2.4 Metodförsök ICP-AES 

Resultaten av metodförsöket för ICP redovisas i Tabell 7.  

Tabell 7: Metodförsök ICP-AES  

  Mg 
(mg/l) 

Al 
(mg/l) 

Ca 
(mg/l) 

Fe 
(mg/l) 

Mn 
(mg/l) 

Si 
(mg/l) 

1 G.OF 4,0 0,7 48,0 0,7 0,4 6,7 

2 G.OF 4,0 0,6 48,5 0,7 0,4 5,5 
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3 G.70 3,9 0,7 46,5 0,7 0,36 5,4 

4 G.70 3,9 0,7 47,6 0,7 0,36 5,5 

        

5 G.GFA 3,8 0,4 46,1 0,5 0,33 5,1 

6 G.GFA 3,7 0,5 45,7 0,5 0,32 5,1 

        

7 Pb.OF 1,6 11,2 40,5 2,3 0,03 13 

8 Pb.OF 1,6 11,1 41,7 2,2 0,04 13,1 

        

9 Pb.70 1,4 6 28,7 1,2 0,02 8,8 

10 Pb.70 1,4 5,9 28,9 1,1 0,02 8,9 

        

11 Pb.GFA 1,4 0,7 13,5 0,1 0,03 4,7 

12 Pb.GFA 1,3 0,6 13 0,1 0,02 4,6 

 

3.2.5 Metodförsök FTIR-transmission 

Metodförsöket första körning resulterade i värden som plottats i Figur 29 nedan.  

 

Figur 29: FTIR metodförsök INES & G 

Då en tydlig OH- topp observerades utfördes även ett försök med torkade prover, resultatet från 

detta försök visas i Figur 30. 
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Figur 30: FTIR metodförsök INES & G torkade 

3.3 Suspenderade ämnen 

3.3.1 Frystorkningen 

Frystorkningen hade ett extra intressant syfte förutom att extrahera partiklarna från vätskan. En del 

av det intressanta låg i att se vilka mängder fast material som skulle erhållas efter att vattnet 

sublimerats. Nedan ses Figur 31, i vilken de 8 provpositionerna finns representerade. För varje 

position visas; 

 ”SÄ 1,6 -70 µm” är partiklarna större än 1,6µm som finns i SÄ 70 filtratet. 

 ”Filtrat SÄ gf/a” är TOC värdet på filtratet från en SÄ gf/a filtrering. 

 ”Filtrat SÄ 70” är TOC för ett SÄ 70 filtrat plus SÄ 1,6 -70 µm minus den mängd partiklar som 

mäts i TOC-mätningen.   

 ”Filtrat SÄ gf/a erhållet” är den mängd material som erhölls från SÄ gf/a filtratet vid 

frystorkningen 

 ”Filtrat SÄ 70” erhållet är den mängd material som erhölls från SÄ 70 filtratet vid 

frystorkningen 
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Figur 31: Fasat material (mg/l) 

Alla värden är omräknat till mängd suspenderade ämnen i mg/l för att förenkla jämförelse.  

Mängden material erhållet i frystorkningen presenteras i Tabell 8. 

Tabell 8: Differens i halt suspenderade ämnen mellan SÄ gf/a och SÄ 70 filtrat 

 Partiklar från SÄ gf/a filtrat (mg)  Partiklar från SÄ 70 filtrat (mg)  

A2 14,9 12,2 

A1 21,6 12,8 

B 44,1 37,0 

MFH  2,0 0,8 

Pb 1,8 2,8 

Gev 21,4 14,1 

G 41,6 37,7 

IN E.S. 40,0 26,1 

 

 

3.3.2 Partikelstorleksfördelning 

Storleken på de suspenderade ämnena presenteras separat för filtreringen och för DLS mätningarna. 

Försöken utfördes vid två tillfällen för filtrering och DLS mätningen utfördes en gång med 11 µm 

filtraten från försök 2. 

3.3.2.1 Filtrering 

De två försöken presenteras i samma tabell, Tabell 9, för att underlätta jämförelse mellan de två 

försöken. 

Först presenteras mängden suspenderade ämnen i mg/l som fastnade i varje filter. 

Tabell 9: Partikelstorleksfiltrering  

Försök 1  70µm 30µm 11µm 1,6µm Försök 2 70µm 30µm 11µm 1,6µm 

Pb 330 290,3 448,9 490  160 118,6 196,3 460 
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Gev 250 411,0 421,8 580  300 556,2 473,2 580 

A2 49 61,0 84,3 120  26 32,3 43,5 79 

MFH  2340,4 2569,6 2300   621,5 675,9 650 

B 20 22,5 25,1 31  20 23,3 25,1 31 

A1  26 35,5 44,7 74  15 20,2 26,5 50 

IN ES 15,7 30,0 42,8 98,2  7 14,5 22,7 76 

G 1,5 5,7 9,1 51  0,5 3,3 5,7 54 

 

Utifrån mg/l mängden per filter beräknades mängden suspenderade ämnen i de olika fraktionerna, 

vilka presenteras i ett stapeldiagram där varje position inkluderar de fyra spannen samt en total.  

 

 

Figur 32: Partikelstorleksfördelning försök 1, åtta positioner 

 

Figur 33: Partikelstorleksfördelning försök 2, åtta positioner 
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Utifrån tabellerna med alla provpunkter skapades två stapeldiagram med de intressanta, något 

stabilare avloppen kring vattenreningen. Dessa tabeller presenteras i Figur 34 och Figur 35 för de två 

försöken.  

 

 

Figur 34: Partikelstorleksfördelning försök 1; de stora avloppsflödena i vattenreningen 

 

Figur 35: Partikelstorleksfördelning försök 2; de stora avloppsflödena i vattenreningen 

För vattnet till recipient (G) presenteras medlet för de fyra mätningarna av de suspenderade ämnena 

för de olika fraktionerna i tårtdiagrammet nedan. Ha i åtanke att de fyra fraktionerna inte täcker ett 

lika stort spann.   
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Figur 36: Partikelstorleksfördelning G, medelvärde av fyra försök 

Utifrån den intressantaste fraktionen 1,6µm-11µm utfördes beräkningar som ställde till och från 

damm mot varandra för de båda försöken, detta finns presenterat i Tabell 10. 

Tabell 10: Små suspenderade partiklar till och från luftad damm 

Försök 1  Flöde 
(m3/dygn) 

1,6µm-11µm 
(t/d) 

Försök 
2  

Flöde 
(m3/dygn) 

1,6µm-11µm 
(t/d) 

B 18098 0,1  17816 0,1 

A1 42498 1  43434 1,3 

MFH 1000 0  1000 0 

Till 
damm 

61596 1,1  62250 1,4 

      

G 46197 2,2  46688 1,9542709 

 

 

3.3.2.2 DLS 

För utvärdering av den intressanta fraktionen 1,6µm-11µm presenteras nedan resultaten för DLS 

försöket. Resultaten presenteras som medeldiameter i nanometer för de suspenderade partiklarna. 

Även mängden suspenderade ämnen i mg/l finns representerade i Tabell 11. 

Tabell 11: DLS partikelstorleksmätning 

 Medel. Diameter (nm) 1,6µm-11µm (mg/l) 

G 1553,3 41,9 

INES 1348,7 55,4 

A2 931,3 35,7 

A1 694,0 29,3 

MFH 539,0 -269,6 

B 1155,3 5,9 

Pb 2837,3 35,7 

2% 

6% 
6% 

86% 

Suspenderade Ämnen i G (%) 

> 70 µm 30µm-70µm 11µm-30µm 1,6µm-11µm
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Gev 2809,3 158,2 

 

3.3.3 Zeta-potential 

Zeta-potential mätningen av de åtta provpunkterna presenteras tillsammans med partikelstorleken i 

Tabell 12.  

Tabell 12: Zeta-potential försök 

 Zeta-potential (mV)  Medel. Diameter (nm) 

G -19,1  1553,3 

INES -19,4  1348,7 

A2 -29,2  931,3 

A1 -27,6  694,0 

MFH -20,9  539,0 

B -13,8  1155,3 

Pb -17,4  2837,3 

Gev -22,9  2809,3 

 

Då pH har en påverkan på zeta-potentialen mättes pH samma dag som zeta-potentialmätningen 

utfördes samt att några punkter mättes då provet togs ut. pH värden visas i Tabell 13.  

Tabell 13: pH mätning 

 pH provutag pH mätdag 

G 8 7,6 

INES  7,3 

A2  9,1 

A1 9,6 9,0 

MFH  8,7 

B 2,8 2,2 

Pb 8,1 7,6 

Gev 7,1 7,2 

 

3.3.4 Glödgning  

Glödningen presenteras som ett medelvärde av de två filtreringar som utfördes. Värdet för B är dock 

bara från en filtrering då det ena värdet vart negativt vilket inte är möjligt så därför exkluderades 

detta värde. Resultaten presenteras i procent oorganiskt av totalen och den totala mängde 

oorganiskt material i mg/l i Tabell 14. 

Tabell 14: Glödgningsresultat 

 Oorganiskt (%) Oorganiskt (mg/l) 

G 17,6 9,5 

INES  19,5 16,0 

A2 11,8 11,5 

A1 14,8 12,0 

MFH 90,4 562,8 

B 1,6 0,5 

Pb 13,9 14,0 
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Gev 2,3 10,5 

 

 

3.3.5 FTIR 

Resultaten från försöken med FTIR presenteras separat för de två metoderna, ATR och KBr. 

3.3.5.1 ATR  

Tre grafer presenteras där delar av resultaten från ATR försöken finns att se. Först presenteras 

mätningen för de tre olika fraktionerna av vattnet till recipient (G) i Figur 37. Värden för G visas över 

hela mätspannet från 4000 till 400 ca-1. 

 

Figur 37: FTIR ATR, tre fraktioner av G 

Vidare presenteras två grafer för samma mätningar men med olika mätområden, Figur 38 visar hela 

det uppmätta våglängdsspannet medan i Figur 39 visas endast spannet med de toppar och dalar.  
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Figur 38: FTIR ATR SÄ 70 hela våglängdsspektret 

Med ett kortare våglängdsspann är det möjligt att lättare identifiera olika toppar.  

 

Figur 39: FTIR ATR SÄ 1700 - 500 cm
-1

 

 

3.3.5.2 KBr 

Resultaten för KBr metoden presenteras i ett antal grafer nedan. Alla grafer presenteras i samma 

enheter, våglängd mot absorbents. 

Först visas två grafer med alla provpunkter för respektive filtrat, SÄ gf/a och SÄ 70 i Figur 40 och Figur 

41 nedan. Båda presenteras för hela det uppmätta våglängdsspannet.  
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Figur 40: FTIR KBr suspenderade ämnen gf/a alla 8 provpunkter 

 

Figur 41: FTIR KBr suspenderade ämnen 70 alla 8 provpunkter 

För att möjliggöra utvärdering av de olika positionerna och dess toppar plottades resultaten ämne för 

ämne. I rapporten presenteras G och A1 medan de andra ämnenas grafer återfinns i Bilaga 1. För G 

och A1 provades även ofiltrerat material. G presenteras först i Figur 42 och sedan i Figur 43 där det 

toppintensivare våglängdsspannet visas. 
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Figur 42: FTIR KBr suspenderade ämnen gf/a alla 8 provpunkter 

 

Figur 43: FTIR KBr suspenderade ämnen tre fraktioner av G 

I figur är det möjligt att se de tre fraktionerna för A1. 
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Figur 44: FTIR KBr suspenderade ämnen tre fraktioner av G 

Avslutningsvis kombinerades de fyra intressantaste avloppen kring avloppsreningen, A1, B, INES och 

G i Figur 45 nedan.  

 

Figur 45: FTIR KBr suspenderade ämnen 70, de flödesintensiva positionerna kring luftad damm 

3.3.5.3 Absorbents topp identifikation, KBr 

De olika topparna representerar olika typer av kemiska bindningar enligt teori. De kemiska 

bindningarna kan i sin tur kopplas till olika kemiska ämnen.  

MFH och Pb utvärderas inte vidare på grund av bristen på prov och representativa kurvor. Då INES 

och G har samma toppar med någorlunda liknande intensitet utvärderas de tillsammans. A1 och A2 

har liknande kurvor och utvärderas under samma d. De två sista undersökta avloppsfraktionerna B 

och Gev har några unika toppar och utvärderas för sig.  
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Topparna identifieras utifrån två olika databaser där FTIR toppar kopplats till olika typer av kemiska 

bindningar i olika situationer (Larkin, 2011) (OChemOnline, 2014). 

A1 och A2 

De två positionerna uppvisar 7 toppar med liknande intensitet. A1 ses i Figur 44 Topparna från 

vänster till höger och motsvarande bindning presenteras i punktform nedan; 

 3400, O-H, sträckt  

 2940, C-H, sträckt 

 1600-1620, C=C, sträckt 

 1440, C-H, böjd 

 1120-1145, C-O, sträckt 

 975-995, C=C, böjd 

 620, C-Cl (kan även vara C-Br eller C-I), stäckt.  

Det var de tydligare topparna, sedan finns det tre mindre toppar i spannet 650-880 som kan vara 

C=C. Alternativt kan toppen vid 1120-1145 vara S=O.  

Gev 

Avloppet från renseriet (Gev) har 5 tydligare toppar. Grafen för Gev uppvisar i det lägre 

våglängdsspannet en platåliknande kurva med mindre tydliga toppar än till exempel A1. 

 3350, O-H, sträckt 

 2900, C-H, sträckt 

 1600, C=C, sträckt 

 1400, C-H, böjd 

 1020-1120, C-O, sträckt  

Det finns även en större otydligare topp som ligger kring 600, denna topp kan möjligen förklaras av 

kol till halogenbindningar eller av kol väte bindning.  

B 

Det sura avloppet (B) uppvisar fyra tydliga toppar där två är ”dubbeltoppar”, B uppvisar inte den 

platå liknande grafen som till exempel A1 och Gev. 

 3550 & 3410, N-H, sträckt (Kan vara O-H) 

 1740 & (1620), C=O,  

 1170, C-O, sträckt 

 620, C-Cl (kan även vara C-Br eller C-I), sträckt. 

INES & G  

Flödena till och från eftersedimenteringen INES och G är mer eller mindre identiska vad gäller FTIR 

resultat och presenteras därför tillsammans. Båda graferna uppvisar en lutande trend i det högre 

våglängdsspannet. Det finns för INES och G två tydliga toppar enligt; 

 1115-1170, C-O, sträckt 

 620, C-Cl (kan även vara C-Br eller C-I), sträckt. 
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Utöver dessa toppar finns en otydlig topp kring 3400 vilket bör vara O-H, sträckt. Det finns även en 

platå från 1400 – 1620 med tre svaga toppar på 1420, 1500 och 1600 som kan vara; 

 1420, C-H, böjd 

 1500, N-O, sträckt  

 1620, C=C, sträckt 

3.3.6 ICP 

ICP mätningarna resulterade i en stor mäng data där mätresultaten går att se i Bilaga medan 

mängden partikulära metaller i två olika spann kan studeras i Tabell 15. Resultaten presenteras i för 

de 6 ämnen som undersöktes i ICP-AES analysen magnesium (Mg), Aluminium (Al), Kalcium (Ca), Järn 

(Fe), Magnesium (Mn) och Kiser (Si). Även en total halt av de 6 uppmätta ämnena finns summerad 

för att ge en bättre översikt av den totala mängden av dessa 6 ämnen i partiklarna i avloppsvattnet.  

 

Tabell 15: ICP-AES mätning, Metall- och halvmetallmängder för olika partikelstorlekar 

 Mg (mg/l) Al (mg/l) Ca (mg/l) Fe (mg/l) Mn (mg/l) Si (mg/l) Total (mg/l) 

G > 1,6 µm 0,22 0,35 3,3 0,25 0,07 0,60 4,7 

G 1,6-70µm 0,09 0,20 1,8 0,20 0,03 0,30 2,6 

A1 > 1,6 µm -0,22 0,40 9,5 0,40 0,05 0,65 10,9 

A1 1,6-70µm -0,25 0,40 9,1 0,40 0,04 0,40 10,3 

B > 1,6 µm 0,37 0,00 3,3 0,10 0,06 0,50 4,3 

B 1,6-70µm 0,38 0,00 -1,5 0,00 -0,04 0,10 0,5 

INES > 1,6 µm 0,07 -0,15 0,8 0,05 0,01 -0,15 0,9 

INES 1,6-70µm 0,00 0,55 0,6 0,15 0,02 0,65 0,8 

Gev 1,6-70µm 1,36 2,60 3,4 4,50 0,16 5,90 17,9 

A2 1,6-70µm 0,34 0,80 11,5 0,40 0,03 1,10 14,2 

MFH 1,6-70µm 1,75 0,10 172,0 1,00 0,26 0,50 175,6 

Pb > 1,6 µm 0,14 2,60 9,6 0,30 0,00 2,80 15,4 

Pb 1,6-70µm 0,44 6,00 53,9 1,09 0,03 6,40 67,9 

 

På vattenproverna som testades med ICP-AES prövades även glödgningsförlus för att undersöka hur 

mycket av det oorganiska materialet som består av de 6 i ICP-AES uppmätta ämnena. Resultat och 

jämförelse för detta presenteras i Tabell 16.  

Tabell 16: Jämförelse ICP-AES och Glödgning  

 Glödgning (mg/l) ICP total (mg/l) Uppmät andel i ICP (%) kommentar 

G 10,3 4,7 46,0  

A1 12 10,9 91,2  

B 0,74 4,3 586,5  

INES 13,1 1,7 13,0  

Gev 111 17,9 16,1 1,6-70µm 

A2 32,8 14,2 43,2 1,6-70µm 

MFH 697 175,6 25,2 1,6-70µm 

Pb 200 83,3 41,7  
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3.3.7 Suspenderade partiklar över eftersedimenteringen 

I Tabell 17 visas medelvärden för de 10 mätningar som utfördes under hösten 2016 samt för de 10 

mätningar som utfördes under våren 2017.  

Tabell 17: Reduktion av suspenderade ämnen över eftersedimenteringen  

 Till E.S. (INES) Till recipient (G) Reduktion över eftersedimenteringen  

 SÄ 70 
mg/l 

SÄ gf/a 
mg/l 

SÄ 70 
mg/l 

GFA 
mg/l 

SÄ gf/a 
red E.S. 
mg/l  

SÄ gf/a red 
E.S. % 

SÄ 70 red % 

Hösten 2016 7,4 100,2 1,4 49,7 50,5 49,8 83,3 

Våren 2017 8,5 73,9 1,8 51,2 22,7 30,2 72,0 

 

Resultaten i Tabell 17 är för att ge en översiktlig bild, för att se alla mätningar och de datum de 

provade finns fullständig tabell i Bilaga 2.   
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4 Diskussion 

4.1 Dataanalys 
Dataanalysen var en intressant del som byggde vidare på bakgrunden med den öka partikelhalten till 

recipienten genom att se hur det förändrats över tid. Dataanalysen utfördes framför allt i början av 

projektet och visade sig vara både en bra bakgrund till metodförsök och metod men framförallt ett 

bra komplement till analyserna av de suspenderade ämnena.  

4.1.1 Dygnsmedelvärden 

Analysens första presentation av dygnsmedelvärden i Figur 17 och Figur 18 visar på ett antal problem 

med att övervaka och analyser avloppen vi massa- och pappersbruket i Karlsborg. Mängden 

suspenderade ämnen varierar mycket med dagarna, mer för vissa avlopp än andra.  

Anledningarna till variationerna är många men kan vara att olika produkter produceras på PM2 eller 

BM1 och det bidrar till olika utsläpp. Det finns alltid en risk för breddningar av olika tankar, till 

exempel fiberrikt bakvatten i pappersbruket eller en luttank i massabruket. Det finns dagar då 

försedimenteringen inte fungerar som den ska. En anledning som skulle kunna skapa större 

punktutsläpp av suspenderade ämnen är den rundgång kring slamuttaget som beskrivs i teorin 

angående försedimenteringen.  

Vidare går det i figur att se platta toppar eller platåer, oftast för tre dygnsvärden, detta är helg 

prover. Avloppsproverna tas ut och analyseras varje vardag, detta innebär att helproverna blir ett 

medelvärde för tre dagar vilket gör det svårare att analysera det erhållna datamaterialet. Sen är det 

först när data från vardagar ska analyseras som det blir uppenbart hur många långhelger, klämdagar, 

kursdagar och likande det finns för dessa skapar längre och fler glapp i datamaterialet. Vidare finns 

en problematik med helgproverna då delar av provet är i provbehållaren i tre dagar vilket innebär att 

risken för biologisk och/eller kemisk aktivitet som förändrar provet.  

En till anledning till de varierande värdena kan vara att mätmetodiken för suspenderade ämnen har 

en förhållandevis hög mätosäkerhet beroende på halt och typ av suspenderade ämnen.  

Det är möjligt att se hur G och B uppvisar aning stabilare värden. B är det sura blekeri avloppet och 

ska bara innehålla flöden med lite fibrer och suspenderade partiklar. Avloppen med fibrer och 

partiklar leds till försedimenteringen. G har en hyfsat jämn halt suspenderade partiklar och det beror 

mycket på att det är utgående från en vattenrening designad för att sedimentera de suspenderade 

partiklarna. Vattenreningen är designad för att klara av höga ingående halter bara partiklarna är 

möjliga att sedimentera. G är som nämnt hyfsat stabil förutom i slutet av mars då reningen uppvisar 

riktigt låga utsläppsvärden på kring 20 mg/l, under 30 mg/l räknas som bra och då är nivån sådan att 

BAT kraven uppfylls. De låga värdena beror dock mest troligt på en stor limdumpning till avloppet 

som skedde den 22/3. I pappret binder limmet ihop fibrer för att bilda ett starkt papper, enligt den 

teorin är det möjligt att limmet band ihop suspenderade ämnen i avloppet. Detta borde ge upphov 

till stora partiklar som sedimenterar.   

En till svår punkt med utvärdering av dygnsmedelvärden är den i teorin nämnda uppehållstiden på 

cirka 4 dygn i den luftade dammen, detta gör det svårt att jämföra in och utgående värden.  



63 
 

4.1.2 Suspenderade ämnen till recipient kontra ingående till damm, månadsmedelvärden 

För att klara sig undan de värsta fluktuationerna från dygnsvärden utfördes den andra delen av 

dataanalysen med månadsmedelvärden. Månadsmedelvärden innebär också problem men av andra 

typer, det är till exempel svårt att se hur olika punktutsläpp och liknande påverkar då deras påverkan 

försummas av medelvärdet. Månadsmedelvärde bör dock fungera utmärkt till att utvärdera långt 

gående trender som gjordes i detta fall. Då dammens reduktion av suspenderade ämnen förändrats 

under en tid bör någonting i processen eller avloppsrening ha förändrats över tid. 

Den första grafen, Figur 19, visar hur mängden suspenderande ämnen gf/a stigit ut över de senaste 

tre åren men på ingående till damm syns inte samma trend. Detta talar för att antingen har 

fraktionen av det ingående gått mot en mindre partikelstorlek vilket skulle innebära att reningen inte 

har nog låg ytbelastning, se sedimentationsteori, eller att någonting har förändrats i den luftade 

dammen. Det bör nämnas att det alltid finns årsvariationer i en luftad damm då temperaturen är en 

viktig faktor som förändras. 

Men då ingående och utgående flöde inte är desamma för dammen bör det räknas med värden som 

är mängd per tid då mg/l är beroende av att det är samma flöde på båda jämförda punkter. Därför 

räknas värdena om till ton per dyn.  

I nästa graf, Figur 20 presenteras det uppmätta flödet in mot det uppmätta ut sedan det började 

mätas i november 2014. Det finns där en del punkter där skillnaden mellan flödena är underligt stor 

eller underligt liten. Min och max differens är 4 % respektive 53 % vilket för månadsmedelvärden 

talar för att någonting med mätningen är underligt. För att värdena inte är densamma är väntat då 

det är fråga om vatten vid en hög temperatur, en lång uppehållstid, luftare som kastar upp vattnet i 

luften och inte en allt för hög luftfuktighet som alla kombinerat talar för en förhållandevis stor 

avdunstning. Det bör även nämnas att vatten möjligen kan lämna den luftade dammen genom 

penetration av invallningen.  

Utgående mätare är den som haft de största variationerna och den har också kalibrerats och vart 

utbytt under perioder så därför antas den vara den något mer opålitliga. Detta även i kombination 

med att A1 och A2 mäts så det är dubbel kontroll av det större ingående flödet.  

I Figur 20 går det att ana att de två större differenserna ligger kring fabrikens årsstopp som är kring 

månadsskiftet augusti och september och då kan flöden förändras.  

Utifrån detta har det utgående värdet beräknats vara 80 % av ingående då medelvärdet för de 

uppmätta G flödena var 77 %.  

Utifrån de två nästa graferna, Figur 21 och Figur 22 verkar det inte heller som att de ingående 

partikelhalterna SÄ gf/a kan förklara den stigande trenden för SÄ gf/a vid position G.  

Nästföljande graf, Figur 23, är intressant då den visare mängden partiklar i spannet mellan SÄ gf/a 

och SÄ 70 vilket motsvarar 1,6 – 70 µm. Denna fraktion innehåller mera svårsuspenderade ämnen då 

det är mindre andel stora lätt sedimenterande partiklar. Här är det möjligt att se hur utgående går 

upp till ingåendes nivå. Detta kan tyda på att allt ingående går ut, dock är detta väldigt otroligt. Detta 

då det alltid kommer att bildas suspenderade ämnen i dammen då det bildas biomassa från 

bakterierna som konsumerar syreförbrukande ämnen, mätt i TOC.  
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Baserat på detta presenteras Figur 24 där det är möjligt att se hur TOC värden in och ut för damm 

ligger på en hyfsat jämn nivå med hyfsat jämn TOC reduktion som följd. Mängden TOC som reduceras 

i den luftade dammen ligger i storleksordningen 6 ton per dygn. Beroende på hur mycket av de 6 

tonen som blir ny biomassa bildas det en del suspenderade ämnen i dammen. 

Utifrån faktorer från teorin beräknades mängden slam/biomassa som bildas i dammen, resultaten 

visas i Figur 25. Intressant att se hur pass stora mängder suspenderande ämnen som potentiellt 

bildas i dammen. Sedan är det intressant att fundera på vilken storlek den bildade biomassan har. 

Enligt teorin beskriven så bildas det olika typer av biomassa beroende på ett antal olika faktorer. 

Vissa faktorer som hög temperatur (40 – 45°C) gynnar så kallande frisammande små bakterier som 

har svårt att sedimentera då de är kolloidala eller på gränsen till kolloidala. Detta istället för de 

önskade flockande bakterierna som uppnår en sedimenterbar storlek enligt teorin.  

De vidare figurerna, Figur 26 och Figur 27 visade att pH och Konduktivitet verkar ligga på jämna 

trender som troligen inte haft en större påverkan på halten suspenderade ämnen gf/a ut från damm. 

Följande Figur 28 med temperatur visar däremot på en intressant trend då framför allt temperaturen 

på det stora flödet A1 från försedimenteringen har stigit med cirka 30 % över den plottade perioden. 

Temperaturen för A1 har likt SÄ gf/a för G stigit. Detta kan som nämnt ge att det bildas en större 

fraktion svårsedimenterade partiklar i dammen som gör att halten SÄ gf/a ut stiger.  

4.1.3 Summering 

Dataanalysen visade på några intressanta trender samtidigt som det utifrån den gick att identifiera 

ett antal felkällor. De största felkällorna för halten suspenderade ämnen var 

flödesmätningsproblematik, analysosäkerhet, provtagningsintervall, mycket punktutsläpp och brist 

på analyser. 

Vidare analyser kan förhoppningsvis ge mer klarhet i de samband som verkar finnas i dataanalysen.  

4.2 Analysmetodik 

4.2.1 TOC 

Att resultaten som visars i Tabell 3 varierar mellan de olika provpunkterna är väntat då de olika 

provpunkterna består av avlopp med väldigt olika karaktär. Att MFH innehåller så pass lite kol är inte 

heller oväntat då det är ett avlopp från byggnaden med mesaugnen där det inte bör finnas något 

organiskt material. Det som dock är aningen oväntat är att mängden partikulärt kol är så låg då 

partiklarna i avlopp som G består till 90 % av organiskt material vilket bör består av kol till cirka 30 – 

50 %. Detta kan indikera att TOC metoden inte klarar av att mäta allt partikulärt kol i proverna. 

4.2.2 Partikelextraktion 

Partikelextraktionen utvärderades kort i metoden förutom för filtreringen där försök utfördes och 

diskussionen kring resultaten presenteras under nästa rubrik.  

4.2.2.1 Filtrering  

Resultaten från filtreringen visas i Tabell 4 där det bland annat är möjligt att se att det endast gick att 

dra igenom en liten mängd vätska innan filtren satte igen. 

Oavsett om filterdiametern var 55 eller 90 mm visade det sig vara ytterst svårt att extrahera något 

material utan att få med filtermassa. Vissa avloppsvatten var enklare att filtrera, de satte inte igen 
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filtren lika lätt. Detta borde bero på att de avloppsvatten med större partiklar ofta i form av fibrer 

lägger sig och skapar en porös filterkaka som vätskan kan fortsätta att rinna igenom. Från denna 

porösa filterkaka var det även något enklare att extrahera en del partiklar utan att skada filtret. Dock 

finns det en risk att de extraherade partiklarna inte är representativa för provet då det blir lättare att 

extrahera de stora partiklarna som ligger överst medan de mindre partiklarna som satt sig i eller 

direkt på filtret blir kvar. Det bedömdes alltså inte möjligt att extrahera partiklarna från filter av 

typen gf/a  

Försök gjordes bara med filtertypen gf/a då denna identifierades som den svårare av de två 

filtertyperna att extrahera material från på grund av sin skörhet och små nominella öppningar. När 

det visat sig att det inte var möjligt att extrahera material från gf/a filtren gjordes således inga försök 

med SÄ 70 filtren då partikelextraktionsmetoden bör vara densamma för de olika fraktionerna och 

det var inte möjligt att göra med gf/a filtren.  

4.2.3 Partikelstorleksfördelning DLS  

Det är direkt efter att ha studerat Tabell 5 tydligt att det finns en problematik med de ofiltrerade 

avloppsvattnen då värdena för de tre körningarna för alla treprovpunkter varierar mycket. Det är 

önskvärt att de tre belysningsserierna presenterar likartade resultat. Sedan är det tydligt att det finns 

sedimenterande partiklar då värdena förändrats så pass mycket till dagen efter. De stora 

sedimenterande partiklarna kommer att ge en felaktig ljusintensitets spridning.  Det visade sig även 

att instrumentet var optimerat för partikelstorlekar upp till 10 µm. 

För att eliminera denna problematik vid fortsatta undersökningar av partikelstorleken av det 

intressanta spannet partiklar som ligger i gränslandet till kolloider introducerades en filtrering genom 

ett filter med 11 µm poröppning. Med denna förändring bör avloppsvattenprovet endas innehålla 

partiklar som går att mäta med en Malvern Zetasizer nano ZS. 

4.2.3.1 Partikelstorleksfördelning DLS i kombination med filtrering  

Försöket presenterat i Tabell 6 visade att båda metoderna verkade fungera väl då resultatet visade 

sig vara lika. Studeras rådata är det även möjligt att se att mängden partiklar ökade på filtren om de 

hade mindre maskvidd vilket är som sig bör. Metoden där filtreringarna utfördes separat valdes för 

vidare försök då den var något enklare att utföra och felkällorna reducerades. För behandlingen med 

filtratet skapade möjlighet för vissa felkällor som spädning av provet med tvättvatten av olika typer.  

4.2.4 Metodförsök ICP-AES 

Utifrån resultaten i Tabell 7 ses att för alla metaller och för båda provpunkterna minskar metallhalten 

från ofiltrerat till SÄ gf/a filtrerat vilket tyder på att det med denna metod är möjligt att utreda 

mängden partikulära metaller i de olika avloppen. Ett exempel på hur detta kan användas; i avloppet 

från pappersbruket fanns det dagen då dessa prover togs cirka 16 mg/l kalcium med en 

partikelstorlek i spannet 1,6 – 70 µm. 

Två andra intressanta resultat från detta metodförsök är att det inte är nödvändigt med dubbelprov 

då differensen mellan de två proverna var så liten. Det finns några fall där differensen är något hög, 

det är dock i fallen med låga koncentrationer och då en låg koncentration inte är lika intressant för 

vattenreningssynpunkt ansågs det okej att inte köra dubbelprov i vidare analyser. 

I första mätningen av kisel finns ett högt första värde och när resultaten från beräkningsmjukvaran 

studerades sågs att värdet var sjunkande för de 5 kiselmätningarna som gjordes på prov 1. Enligt 
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erfarna laboranter kan detta vara på grund av att kiselstandarden körs för höga kisel halter och 

därför lätt lämnar restkisel som mäts i det första provet. Restkislet borde då minska med varje prov 

då det hela tiden pumpas vätska genom systemet. För att eliminera detta problem till vidare analyser 

bör ett blankt prov bestående av milliQ-vatten köras innan första provet för att spola systemet rent 

på restkisel från standardkörningen.  

Sammanfattningsvis, ICP-AES på olika filtrat kompletterat med uppslutning med salpeterssyralakning 

en fungerande metod för att bestämma metallhalter i suspenderade partiklar, om än något 

tidskrävande. 

4.2.5 Metodförsök FTIR-BRr 

I Figur 29 syns en typisk FTIR kurva med de ett antal toppar som representerar olika typer av 

bindningar. Metoden ansågs fungerande men det som identifierades var att prover borde torkas 

innan det analyserades för att inte vattnet i provet skulle ge felaktiga resultat. Toppen som syns vi 

3400 cm-1 är för –OH och kan alltså vara vatten i provet, därför torkades provet och en ny körning 

utfördes och resultaten i Figur 30 erhölls. 

Efter torkning fanns inte toppen vid 3400 cm-1, alltså kan det bekräftas att vattnet fanns med i provet 

och gav ett felaktigt resultat varför det visade sig vara korrekt att torka proverna.  

4.2.6 Summering analysmetodik 

Delarna i analysmetodiken bestod av att finna vägar för att undersöka de suspenderade ämnena och 

inte vätskan. I flera av avloppen handlar det om partikelhalter och storlekar som gör dem riktigt 

svårseparerade.  

Analysmetodiken uppfyllde sitt syfte och visade sig vara viktig då en del analysmetoder fick förändras 

innan de huvudsakliga försöken. Det fanns även en nytta i att kolla på hur undersökningsmetodiken 

kan gå till ifall det i framtiden ska utvärderas andra analysmetoder för att undersöka suspenderade 

ämnen. 

Metoden för att separera partiklarna från vätska genom frystorkning visade sig fungera väl men 

tyvärr kommer det erhållna materialet att inkludera det fasta material som var löst i vätskan. Ett 

alternativ att utreda till framtiden kan vara att analysera filterkakan när den sitter kvar på filtret, en 

metod som studerats tidigare (Lundqvist, 1982). 

ICP metodiken visade sig fungerande för att undersöka oorganiskas fraktion av de suspenderade 

ämnen och kan vara intressant att utnyttja i framtiden. 

Zeta-potential och partikelstorleksfördelning är riktigt intressanta analyser i frågan kring 

avloppsvatten, det visade sig att de suspenderade ämnena måste fraktioneras för att det ska vara 

möjligt att utföra analysen. Dock är det den intressantaste fraktionen som det går att mäta med 

dessa analyser och därför kan det vara intressant att göra liknande försök i framtiden. Det kan kanske 

vara intressant att följa dessa parametrar kontinuerligt. 

Vad gäller FTIR analyserna så är det en intressant metod som visade sig fungera väl, dock bör 

materialet som analyseras innehålla mer av de suspenderade ämnena och mindre av de lösta, den 

problematiken ligger dock i partikelextraktionssteget.  
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Analysmetodiken visade sig vara ett riktigt viktigt steg i detta arbete då alla testa metoder 

förändrades till de primära analyserna av de suspenderade ämnena. Sedan då arbetets syfte är att 

skapa en grund att bygga vidare på så är det bra att lämna med metoder som är utvärderade och kan 

användas, för att med de avloppsvariationer som är i Karlsborg så krävs det data från en längre 

period och inte bara stickanalyser för att verkligen svara på den svåra frågan, vad ska förändras för 

att minska halten suspenderade ämnen ut? 

4.3 Suspenderade ämnen 
Analyserna för de suspenderade ämnen visade sig ge en del intressanta resultat vilket inte är helt 

otroligt då bakgrund undersökts genom att studera befintlig data och metoderna prövades i ett 

metodförsök för att se ifall att de verkade rimlig.  

4.3.1 Frystorkning 

Frystorkningen utfördes primärt på filtrat från SÄ gf/a och SÄ 70 då fraktionen 1,6 – 70 µm bedömdes 

vara den storlek som skapa problem för vattenreningen. Suspenderade ämnen större än 70 µm bör 

sedimentera utan större problem och genom att kolla SÄ 70 halten på G så syns det att dessa 

partiklar har sedimenterat. Två ofiltrerade prov kördes ändå för att se så att det inte var några 

oväntade skillnader för det ofiltrerade provet. För att utföra analyserna bra försökte antalet hållas 

nere.  

Frystorkningens huvudsyfte var att extrahera partiklar från vätskan men genom att volymen vätska 

och vikten efter kontrollerades så erhölls i figur en representation av mängden ämnen i vätskan. 

Resultaten i Figur 31 och Tabell 8 visade på oväntat höga värden okänt material, det var givet att 

vattnet innehåller mer än partiklar större än 1,6 µm och TOC men allt mellan 2 och 10 gånger högre 

var inte riktigt väntat. Sen är det stora variationer mellan de olika avloppspositionerna. Att det är 

variationer mellan avloppspositionerna är rimligt, som exempel är B är ett avlopp med låg SÄ gf/a 

halt men hög TOC. Det uppmätta kolet i TOC mätningen bör vara bunden till något som inte syns i 

TOC mätningen men som bör uppmätas i frystorkning. Om det TOC som mäts tillexempel är cellulosa 

så kommer 42 % av vikten utgöras av kol och resten av syre och väte.  

Den stora mängden okänt material kontra mängden partikulärt material var inte bra då det 

partikulära materialets inverkan på de kemiska analyserna blir liten i förhållande. 

Intressant att se att MFH och framförallt Pb innehåller så pass lite material som inte är partikulärt. 

Som en felkälla bör det nämnas att avloppen varierar för alla dagar och dessa prover togs som ett 

stickprov där framförallt mängden suspenderade partiklar i MFH var mycket lägre än i vanliga fall. 

Den stora mängden okänt material i vattnet är intressant att se, kan delar av detta flockas och bilda 

partiklar stora nog att fastna i ett SÄ gf/a filter och höja halten till recipient.  

I efterföljande tabell presenteras mängden partiklar som erhölls från frystorkning. Tillräckliga 

mängder för en körning FTIR men MFH och Pb räckte inte riktigt till.  
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4.3.2 Partikelstorleksfördelning  

4.3.2.1 Filtrering  

De två filtreringsförsöken visas först i Tabell 9 och i de två översiktliga figurerna, Figur 32 och Figur 

33, där det är möjligt att se att det finns en viss mätproblematik med avloppen Pb, Gev och MFH. De 

tre avloppen har gemensamt att de har högre halter av suspenderade partiklar och framför allt högre 

halter stora suspenderade partiklar, SÄ 70. Det är framför allt Pb avloppet som inte stämmer då det 

har en högre halt av partiklar större än 70 µm än halten 30µm. En av de få kopplingarna som är 

möjligt att göra till det resultatet är att vid höga fiberhalter i provbehållaren är det svårt att få en 

representativ blandning till varje prov.  

Vidare felkällor för allt filtreringar är att det är tre olika typer av filter och tre olika filterdiametrar. 

Olika mängder har hällts igenom filtrera och vid allt för stora mängder kan filtren börja sätta igen så 

att partiklar mindre än filtrets maskvidd fastnat i filterkakan och ger ett felaktigt resultat. Det är 

möjligt att provet inte skakats ordentligt så att partiklarna inte hälls igenom filtret.  

De två figurerna, Figur 34 och Figur 35, med de 5 avloppen kring de luftade dammarna visar på en 

partikelfördelning där en majoritet av de suspenderade ämnena är i spannet 1,6 – 11 µm vilket är 

riktigt intressant. Det är intressant för att det är en svårsedimenterad fraktion bestående av kolloider 

eller partiklar på gränsen till kolloidala. Det är även intressant att se hur de större partiklarna 

sedimenterar först i försedimenteringen och sedan i dammen för G är vilket också visas i 

cirkeldiagrammet, Figur 36, till cirka 86 % bestående av partiklarna i spannet 1,6 – 70 µm. Delar av 

den mindre fraktionen har dock sedimenterat i eftersedimenteringen men inte nog stora mängder 

för att klara BAT kraven.  

Den höjda temperaturen till dammen borde påverka sedimentation positivt och de större partiklarna 

verkar sedimentera i en stor utsträckning men de mindre som sedimenterar långsamt eller inte alls 

verkar skapa problem.   

Från dessa resultat skapades Tabell 10 där det är möjligt att se att mängden partiklar i detta spann är 

väsentligt högre ut än in för de luftade dammarna vilket stödjer den tidigare tesen om att det bildas 

fint partikulärt material i dammen. Det partikulära materialet i spannet 1,6 – 11 µm. 

4.3.2.2 DLS  

DLS försöken som presenteras i Tabell 11 gav aningen svårtolkade resultat. Det finns många möjliga 

felkällor enligt teorin då färg, större partiklar (i kolloidalt sammanhang >1µm) och höga partikelhalter 

kan ge felaktiga resultat. Alla dessa felkällor var närvarande vid de mätningar som utfördes. 

INES och G är rätt lika vilket är rimligt, desamma gäller A2 och A1. MFH innehåller som visat tidigare 

små mängder partiklar i detta spann så att de få som finns är små är rimligt. Gev innehåller störst 

mängd partiklar inom det undersökta spannet och då känns det rimligt med en stor medel storlek. 

För pappersbruket med en lägre halt är det istället möjligt att den större medel partikelstorleken 

beror på att det på PM2 används bland annat alun vilket är en kemikalie som flockar de negativt 

laddade partiklarna i avloppsvattnet och större partiklar erhålls.  

4.3.3 Zeta-potential  

Zeta-potentialmätningarna redovisade i Tabell 12 visade att alla avloppspositioner var negativt 

laddade i olika utsträckning, vilket stämmer med teori då industriella avloppsvatten oftast ger 
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negativt laddade partiklar. Vilket också känns rimligt med tanke på de organiska material i avloppen 

vilka är negativt laddade med sina OH-grupper.  

Laddningarna var inte allt för starka men partiklarna kommer att repellera varandra.  

Vad gäller felkällor så gäller desamma som för DLS mätningen med ett tillägg vad gäller rengöringen 

av cellen mellan körningarna.  

I samband med zeta-potentialmätningen undersöktes det ifall pH värdena förändrats sedan prover 

togs ut i Karlsborg och dessa resultat visas i Tabell 13. pH värdena hade inte förändrats i någon allt 

för stor utsträckning. Det fanns en osäkerhet kring när pH-mätaren på LTU kalibrerades vilket kan ses 

som en felkälla.  

4.3.4 Glödning  

Glödgningsförsöken visade förhållande mellan organiska och oorganiskt material i avloppen. 

Resultaten presenteras i Tabell 14 Glödgningsmetodiken är en känslig mätteknik då filtren ofta 

tappar mera i vikt än materialet själv under glödgningen, så det är en felkälla. Halten oorganiskt 

material från MFH är hög men det är mest troligt frågan om större partiklar av kalciumkarbonat vilket 

kommer att ha lätt att sedimentera i dammen. Vilket stämmer bra med att MFH är riktigt hög och 

ändå är G låg vad gäller oorganiskt material.  

4.3.5 FTIR 

4.3.5.1 ATR 

ATR mätningarna gav helt felaktiga resultat, en FTIR graf ska likna KBr graferna med ett antal toppar 

som representerar olika bindningar. Mängden absorberat ljus vid en våglängd bör vara noll eller 

större och inte negativa tal. Anledningarna till de felaktiga värdena kan vara en metodproblematik 

med bakgrundsmätningar där delar av prov funnits kvar på kristallen och stört mätningen.  

Då antalet toppar är så få är det samtidigt inte mest troligt att det är en dålig bakrundsmätning som 

ligger bakom problematiken. Problematiken härleds troligen från en felaktig ATR utrustning, 

kristallen som används är känslig och kan ha skadats vid tidigare mätningar.  

Även om de tre mätningarna presenterade inte kan användas för att studera de kemiska 

komponenterna i provet så säger det os några intressanta saker. I Figur 37 syns det att de tre 

mätningarna av de olika fraktionerna av G ger riktigt lika värden så mätningen är konsekvent.  

I de två följande figurerna, Figur 38 och Figur 39 syns alla avlopp där den intressanta delen av 

våglängdsspannet visas och det enda som är möjligt att se är två toppar för två ämnen som skiljer sig 

från resten. De två topparna är för G och INES. Intressant att dessa två har några så egna egenskaper 

så det syns till och med i detta misslyckade försök. Att dessa toppar bara återfinns in och ut i den 

luftade dammens sista steg borde indikera att det är någonting som har bildats i dammen då det inte 

finns för ingående värden. Detta skulle vara i stil med tidigare teorier om att det bildas små (1,6 - 11 

µm) suspenderade partiklar i dammen.  

4.3.5.2 KBR 

KBr mätningar gav fina FTIR grafer vilket sys i resultaten. De två första graferna i Figur 40 och Figur 41 

visar på de olika topparna för alla 8 provpunkter både för SÄ gf/a- och för SÄ 70- filtrat. Det finns 

många likheter mellan de olika positionerna vilket är väntat då flera av avloppen kombineras på olika 
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sätt beskrivet i avloppsnät med provpunkter i Karlsborg. De fyra försöken med SÄ gf/a och SÄ 70 

filtrat för Pb och MFH där låga halter av prov kördes visar upp låga toppar vilket kan bero på den lilla 

provmängden, detta gör i sin tur resultaten från dessa mätpunkter svåra att utvärdera. A2 och verkar 

ha liknande kemiska strukturer för det undersökta spannet, detta är inte så underligt då skillnaden 

mellan de två propositionerna är  

I regionen för de längre våglängderna är det möjligt att se något negativa värden, det går även att 

ana att hela kurvan är stigande från vänster till höger. Detta kan enligt teori möjligen bero på att 

proven inte var tillräckligt finfördelade och det fanns aningen för stora partiklar närvarande vid 

mätningarna.  

Vidare presenters de tre olika fraktionsmätningarna för G och A1 i figurerna Figur 42, Figur 43 och 

Figur 44 där det är möjligt att se hur olika toppar i diagrammen toppas av olika fraktionen. 

Intensiteten för en topp ger en viss bild av kvantiteten av ett ämne, intressant då de är möjligt att se 

vissa toppar där SÄ 70 filtratet har högre intensitet än SÄ gf/a filtratet och utifrån det går det 

möjligen att få en uppfattning av ämnenas kemiska uppbyggnad. Utifrån de kemiska bindningarna 

funna kan utsläpp till recipient förhoppningsvis spåras bakåt och hindras vid källan. En problematik är 

dock den som uppvisades vid glödgningsutvärderingen där det stod klart att majoriteten av det 

partikulära materialet kommer från det lösta materialet och inte det partikulära. Exempelvis är cirka 

1 % av det testade materialet för B partikulärt. Detta för med sig att invägningsskillnader och 

liknande kan vara mer till grund för SÄ gf/a filtrat och SÄ 70 filtrat resultaten.  

Den sista figuren presenterad i resultatet, Figur 45, visar de fyra stora avloppen kring den luftade 

dammen, MFH är exkluderade på grund av den lilla provmängden. Det visas hur avloppen skiljer sig 

något åt där A1 verkar vara mycket annorlunda de andra. Att topparna från A1 inte återfinns hos de 

andra kan vara för att de ämnen som ger upphov till de topparna renas i vattenreningen.  

Topparna för INES och G visar stora likheter med topparna från B vilket talar för att en stor del av 

materialet som till recipient kommer från det sura avloppet B. Topparna från A1 går även de att ana i 

G men i reducerad intensitet. 

4.3.5.3 Absorbents topp identifikation, KBr 

Innan resultaten utvärderas bör det nämna att det är en svår process att bara utifrån ett FTIR 

spektrum utvärdera vilka kemiska bindningar som finns närvarande. Först finns som alltid en felkälla i 

mätmetodiken nämnd i tidigare stycken. Vidare är en felkälla att det är lätt att en topp kan stämma 

överens med flera olika bindningar då det kan uppvisas på samma våglängd. Topparna utvärderas 

också i form av intensitet där det undersöks om de är svaga, medium eller starka lika som det ses om 

toppen är smal, medium eller bred. Sådana bedömningar är ofta en möjligfelkälla.  

Toppen kring 600 cm-1 som identifierades som en halogen bundet till kol är förväntad då klor från 

blekprocessen går till dammen i form av AOX (organiskt bundna halogener) nämnt i teorin. Det 

suraavloppet från blekeriet uppvisar störst intensitet av halogener bundna till kol vilket är väntat då 

det är i blekeriet klor används i form av klordioxid. Sen är det rimligt att värdet för G är lägre då den 

anaeroba zonen i dammen finns till för att reducera AOX. Det fanns ingen tydlig topp vid 600 cm-1 för 

avloppet Gev vilket inte är oväntat då det inte används några halogena kemikalier i större mängder i 

renseriet. Detta talar även för att toppen är Cl-C då den syns i de avlopp där klor kan finnas och 

mängden förändras förväntat över den luftade dammen. 
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Förutom en topp som identifierades som en kväve-väte bindning är de andra identifierade som 

kombinationer av kol, syre och väte vilket är grundstenarna i organiska ämnen. Detta gör att det kan 

vara relativt att undersöka vilka organiska ämnen som finns i avloppen då många har komplexa 

strukturer. I fallet med avloppsvattnet från ett massa- och pappersbruk finns det en del ledtrådar att 

gå efter. Avloppen bör till exempel innehålla, lignin, hemicellulosa och cellulosa som avvikit från de 

processer där de hör hemma. Strukturerna för lignin, hemicellulosa och cellulosa presenteras i teorin 

tillsammans med FTIR plottar för cellulosa och en typisk ligninstruktur.  

Jämförs Gev med strukturer och plottar för cellulosa och lignin verkar de två topparna kring 2900 cm-

1 finnas för lignin, även den mer platå liknande strukturen på FTIR-grafen för Gev verkar passa bättre 

in på lignin än cellulosa. Om än Gev är långt ifrån att vara bara lignin då det mest troligt är en 

blandning av de tre trä beståndsdelarna så är det mera likt lignin är säg B. 

För A1 och A2 anas direkt ett samband mellan deras grafer och den allmänna presentationen av 

lignin. Det går att ana de dubbla topparna vid 2900 cm-1 även de tre-fyra topparna i platå kring 1000-

1600 cm-1 liknar lignin och till sist finns de två topparna i spannet 800-900 med liknande intensitet för 

A1, A2 och lignin. Än en gång inga klockrena samband men att det finns lignin i avloppet känns nu 

troligt båda baserat på teori och resultat.  

Avloppen B, INES och G har inte samma direkta kopplingar till lignin som de andra avloppen. Istället 

liknar de trepositionerna mer cellulosa med den tydliga toppen för O-C bindningen och de mindre 

intensiva topparna för C-h och C=C. 

Utgående avlopp vekar alltså delvis bestå av cellulosa och AOX vilket är inte är oväntat. Det är 

fortfarande ett frågetecken kring hur bakterier/biomassa går att påvisa i detta försök. Då biomassan 

kommer att bestå av större partiklar som till så liten del inkluderades i dessa mätningar är det svårt 

att säga något om. 

4.3.6 ICP-AES  

Resultaten från ICP-AES försöken svara delvis på vad som finns i den oorganiska fraktionen i de olika 

avloppsflödena. För alla presenterade värden har mängden metaller uppmätt i SÄ gf/a filtraten 

subtraherats vilket innebär att de angivna värdena bör representera metallhalten i de suspenderade 

ämnena  

I Tabell 15 syns det hur halten varierar mellan fraktionerna för fem av avloppen. För A1 verkar 

metallerna finnas i fraktionen 1,6 – 70 µm medan i B verkar majoriteten av metallerna återfinnas i 

fraktionen större än 70 µm. MFH innehåller väntat höga halter kalcium, detta då avloppet kommer 

från mesafilterhuset där det dammar kalciumkarbonat som spolas ned i avloppet.   

Tabell 16 visar hur glödgningen står sig mot mängden partikulära oorganiska ämnen uppmätt med 

ICP-AES. Då ICP-AES mätningen inte inkluderar alla oorganiska ämnen som kan vara i avloppsvattnen 

borde det oorganiska värdet vara högre i alla lägen. För B stämmer det inte då det uppmätta ICP-AES 

värdet är större vilket kan bero på mätosäkerheten för glödgningen eller problematik med 

avskiljningen av partiklar vi filtreringen. 

Det är intressant att se hur skillnaden hur andelen av det uppmätta värdet i ICP-AES analysen står sig 

mot glödgningen. I fallet för A1 verkar stora delar det oorganiska materialet bestå av någon av de 6 
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mätta oorganiska ämnena. I de andra fallen representeras betydligt mindre delar av de 6 uppmätta 

oorganiska ämnena. 

Pb innehåller oväntat stora mängder partikulärt material, främst kalcium. En teori är att kalciumet 

erhålls från läckage från BM1 där kalcium används vid bestrykningen. Det kan vara detta kalcium som 

återfinns i de efterföljande avloppen A2 och A1. Den höga mängden av de 6 oorganiska ämnen går 

inte igenom vattenreningen då de inte återfinns i G men de kan påverka vattenreningen på andra 

sätt, men vilka? Aluminiumet uppmätt kan vara positivt då det borde flocka material vilket kan 

sedimentera. 

Kalciumhalten för MFH och Pb ska undersökas med försiktighet då standarden provade upp till 40 

mg/l och efter det har kurvan extrapolerats. 

En felkälla kan vara att SÄ gf/a filtret är tillverkat av kisel och det finns en tvätt förlust så det kan 

möjligen finnas för mycket kisel i SÄ gf/a filtratet. Detta kan innebära att de presenterade 

kiselvärdena för partiklarna kan vara för låga. 

Som felkälla bör även nämnas att ett antal mätningar ligger i det under mätområdet för ICP-AES 

instrumentet vilket kan ge felaktiga värden för de låga halterna.  

4.3.7 Suspenderade partiklar över eftersedimenteringen 

De sista resultaten visar en förändring i eftersedimenteringens funktion för 10 dagar under höst 2016 

samt för 10 dagar under vården 2017. Inledningsvis bör det nämnas att det finns en del möjliga 

felkällor som är årstidsvariationer, eftersedimenteringen muddrades innan höstensmätningar samt 

att slamåterföringen har vart avställd sedan inledningen på 2017. 

I Tabell 17 syns det hur halten suspenderade ämnen in till eftersedimenteringen har sjunkit medan 

utgående till recipient ligger på en liknande nivå. Detta betyder att reduktionsgraden av 

suspenderade ämnen har försämrats, som presenteras. Vad kan eftersedimenteringens kraftiga 

reduktionsförsämring bero på? Det är möjligt att partikelstorleksfördelningen förskjutits mot mindre 

partiklar vilka i sin tur är svår sedimenterade, detta stämmer med tidigare teorier. En annan möjlig 

anledning är att eftersedimenteringen presterar sämre under vinter och vår då yttertemperaturen är 

lägre och en lägre temperatur påverkar viskositet och densitet på vattnet vilket förändrar 

sedimentationen.  

Att utgående mängd suspenderade partiklar är så lik trots den stora förändringen i ingående flöde 

talar för att en form av jämnvikt uppstår vid cirka 50 mg/l, det kommer inte sedimentera mera 

partiklar oberoende an ingående mängd och ytbelastning. Skulle så vara fallet bör det vara fråga om 

riktigt små partiklar. 

  



73 
 

5 Slutsatser 
Ett antal intressanta resultat producerade i ett intressant projekt med mål att skapa en 

kunskapsgrund att stå på inför vidare projekt. Projekt som kommer att jobba med reduktion av 

halten suspenderade ämnen till recipient. Intressant att arbeta med miljöförbättrande åtgärder som 

har ett större mål än att bara klara EU:s utsläppsvärden. Utan målet är att finna en lösning som inte 

innebär att investera sig ur problemet, lösningen att investera sig ur ett problem finns oftast där. I 

alla fall för att klara olika miljökrav, men hur hållbart är det att bara investera sig ur sina knipor. Alla 

investeringar och nybyggnationer kommer också att påfresta miljön och företaget vilket kan ge 

vidare effekter. Med kunskap och fördjupning kan det gå att förändra och förbättra existerande 

process för att på det hållbaraste av sätt värna om människa och miljö. 

Detta arbete hade en intressant ingång då vattenreningen visat sig klara av kommande 

utsläppsvärden för ett årsmedelvärde med liknande ingående halter av suspenderade ämnen. Det 

intressantaste som visats i analyserna är faktumet att det är fråga om partiklar i ett svår 

sedimenterat spann och detta kan bero på ett anta anledningar. Alternativt kan det bero på att det 

bildas små suspenderade ämnen i dammen eller att partikelstorleksfördelningen till damm har 

förändrats. Vad gäller den kemiska sammansättningen på det material som inte sedimentera så 

verkar det inte vara möjligt att dra några djupare slutsatser då de kemiska analyserna gett resultat 

som dominerats av det i vätskan lösta materialet.  

Den stora mängden löst material är intressant då det finns material i vätskan som på flera sätta kan 

påverka sedimentationen av det suspenderade materialet. Bland annat kan det material mindre än 

1,6 mikrometer flockas och på så sätt bilda mer suspenderade ämnen som kommer att fasta i filtren 

som används för att mäta mängden suspenderade ämnen som rapporteras till myndighet. Det lösta 

materialet kan på flera sätt påverka partiklar i den kolloidala regionen i form av elektrolyt förändring 

och pH förändring. Arbetet lyckats uppfylla en del syften medan en del delvis har uppfyllts. Det 

huvudsakliga målet att skapa en bättre kunskap kring vattenreningen för att möjliggöra framtida 

projekt med syfte att minska mängden suspenderade ämnen till recipient har uppfyllts då flera 

intressanta resultat har erhållits. Däremot har inte alla frågeställningar för att uppnå det 

huvudsakliga målet uppnåtts. Flera resultat pekar mot den intressanta frågan rörande hur mycket av 

den utgående mängden suspenderade ämnen som bildats i dammen men det finns inte ett direkt 

svar på frågan. 

Utifrån de erhållna resultaten presenteras i nästa stycke förslagen till de framtida arbetena som 

kommer att krävas för att uppnå de utsläpps krav som träder i kraft 2018 med befintlig anläggning.  
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6 Förslag på fortsatta studier och åtgärder  
Framtida arbeten bör inledas med att upprätta en översiktlig tidslinje över de stora kända 

förändringarna av vattenreningen och avlopps påverkande processer. Detta för att möjliggöra en 

enklare och snabbare överblick av vattenreningen för de projekt som ska jobbar vidare med frågan.  

Vidare kan arbetet ske i tre steg där det första steget är att fortsätta de inledda utredningarna kring 

de suspenderade partiklarna. Denna gång med ett fokus på mängden biomassa i utgående avlopp för 

att svara på hur mycket av de suspenderade partiklarna som bildats i dammarna. Detta kan möjligen 

utredas genom att undersöka hur mikrobiologin i dammen fungerar genom mikroskopering. 

Mikroskoperingen kan svara på hur bakteriekompositionen ser ut i dammen, bildas det mycket 

frisimmande eller flockande bakterier. För att kolla på mängden biomassa ut är troligen en typ av 

andra generationens ATP undersökning intressantare där det är möjligt att utreda mängden döda 

kontra levande biomassa vilket kontra mängden suspenderade ämnen kan svara på intressanta 

frågor. Ett annat sätt att mängden biomassa i avloppet är att gå bakvägen och kolla allt annat i 

avloppsvattnet. Det finns metoder för att bestämma mängden lignin och strukturella kolhydrater 

(cellulosa, hemicellulosa) genom att sönderdela strukturerna och mäta dem i dess beståndsdelar till 

exempel med hjälp av en HPLC. 

Steg två är att undersöka hur olika faktorer påverkar vattenreningen. Detta är möjligt att göra i full-, 

pilot- eller laboratorieskala. Dock bör det vara fördelaktigt att börja på laboratorieskala där det är 

enklare att testa ett större antal faktorer. De faktorer som det utifrån detta projekt är intressant att 

kolla på är pH, temperatur och konduktivitet till att börja med. Hur påverkar dessa faktorer den 

mikrobiologiska aktiviteten, flockningsegenskaper och sedimentationshastigheten  

Det tredje steget är att implementera resultat från de olika försöken, detta kan vara att sänka 

temperaturen in till den luftade dammen eller att justera pH.  

Skulle det inte vara möjligt att nå de önskade utsläppsvärdena med dessa steg borde det vara 

intressant att undersöka möjligheten att investera i en anläggning för kemiskfällning där de mindre 

suspenderade ämnen kan flockas med hjälp av metaller som aluminium och järn eller med olika 

polymerer. Flockarna blir då nog stora för att sedimentera vilket ger ett vatten med lägre halt 

suspenderade ämnen.    
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Bilaga 1: FTIR resultat 

 

FTIR KBr suspenderade ämnen två fraktioner av A2 

 

FTIR KBr suspenderade ämnen två fraktioner av B 
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FTIR KBr suspenderade ämnen två fraktioner av MFH 

 

FTIR KBr suspenderade ämnen två fraktioner av Pb 
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FTIR KBr suspenderade ämnen två fraktioner av INES 

 FTIR KBr suspenderade ämnen två fraktioner av Gev  
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Bilaga 2: Reduktion av suspenderade ämnen över eftersedimenteringen 

SÄ reduktions skillnad för höst 2016 & vår 2017 

  Till E.S. (INES) Till recipient (G) 
   

Datum 
SÄ 70 
mg/l 

SÄ gf/a 
mg/l SÄ 70 mg/l 

GFA 
mg/l 

GFA red 
E.S. mg/l  GFA red E.S. % 

SÄ 70 red 
E.S. % 

2016-09-28 9,3 84,0 1,8 62,0 22,0 26,2 80,7 

2016-09-30 8,7 140,0 0,5 55,0 85,0 60,7 94,3 

2016-10-03 4,2 110,0 0,5 56,6 53,4 48,5 88,1 

2016-10-03 3,7 94,0 0,5 56,6 37,4 39,8 86,5 

2016-10-04 4,8 110,0 0,5 56,6 53,4 48,6 89,6 

2016-10-13 8,3 92,0 1,9 51,5 40,5 44,0 77,4 

2016-10-14 8,2 100,0 1,5 40,6 59,4 59,4 81,6 

2016-10-20 8,5 92,0 1,8 39,8 52,2 56,7 78,8 

2016-11-01 7,7 100,0 0,5 46,5 53,5 53,5 93,5 

2016-11-08 11,0 80,0 4,1 31,5 48,5 60,7 62,5 

      
49,8 83,3 

          Till E.S. (INES) Till recipient (G) 
   

Datum SÄ70 mg/l 

SÄ 
gf/a 
mg/l SÄ 70 mg/l 

GFA 
mg/l 

SÄ gf/a red 
E.S. mg/l  

SÄ gf/a red 
E.S. % 

SÄ 70 red 
E.S. % 

2017-02-21 3,6 70,7 1,8 58,0 12,7 18,0 50,0 

2017-03-01 5,3 67,2 1,5 45,0 22,2 33,0 71,7 

2017-03-08 11,2 70,4 4,3 58,0 12,4 17,6 61,7 

2017-03-10   78,5 1,7 46,0 32,5 41,4   

2017-03-15 8,1 82,7 1,3 57,1 25,7 31,0 84,0 
2017-03-22 6,5 76,5 2,5 54,4 22,1 28,9 61,9 

2017-03-24 3,2 73,0 1,8 42,0 31,0 42,5 42,9 

2017-04-06 16,0 83,0 1,1 48,0 35,0 42,2 93,1 

2017-04-18 15,5 61,0 1,6 50,0 11,0 18,0 89,7 

2017-04-25 7,1 76,0 0,5 54,0 22,0 28,9 93,0 

      
30,2 72,0 

 


