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S AMMANFATTNING
På senare år har det rapporterats från Nordamerika, Nord- och Centraleuropa, om ökad färg och naturligt organiskt material (NOM) i ytvattnet. Vad ökningen beror på vet man inte säkert men man tror att klimatförändringar i form av högre temperaturer och mer frekvent och
kraftigare nederbörd ligger bakom ökningen (Matilainen et al., 2011). När
halterna av NOM ökar blir belastningen på vattenverken högre eftersom
det kvantitativt blir mer föroreningar i vattnet som måste avskiljas. De
ökade halterna NOM har även en negativ inverkan på desinfektionen i
vattenreningsprocessen samt gynnar biologisk tillväxt i ledningsnätet.
På Lovö vattenverk har man idag svårt att avskilja vissa typer av NOM
och man söker därför nya reningsmetoder. På vattenverket finns en pilotanläggning som används för att studera nya eller modifierade processlösningar. Pilotanläggningen har en referenslinje som består av alla de delar som finns i Lovöverkets fullskaleprocess och flera experimentella
linjer som kan modifieras efter vad man vill undersöka. För att resultaten
från pilotförsök ska gå att överföra till vattenverket behöver man veta
hur pilotanläggningens referenslinje förhåller sig till fullskalan. Målet med
det här examensarbetet var att undersöka vilka fraktioner av NOM som
tas bort i referenslinjen respektive i fullskalan samt att:
 klarlägga hur referenslinjen skiljer sig från fullskalan med avseende på
dosering av aluminiumsulfat, driftparametrar och NOM- avskiljning.
 optimera referenslinjen för att uppnå stabil drift. Eventuella variationer
i processtegens effektivitet ska bero på kvaliteten på det intagna råvattnet
och inte på själva referenslinjen.
Examensarbetet delades upp i två perioder. Period 1 omfattade uppstarten
av referenslinjen, test av olika inställningar och installation av instrument.
För att kunna utvärdera resultatet av de olika inställningarna mättes i referenslinjen pH i tredje flockningskammaren och snabbfiltratet och turbiditet i sedimenteringen och snabbfiltratet. pH och turbiditet är parametrar som är enkla och snabba att mäta och används för att övervaka
mycket av driften på vattenverket. Under period 2 gjordes en komparativ
studie av reduktionen av NOM i referenslinjen och i vattenverket samtidigt som en successiv minskning av överdoseringen av aluminiumsulfat i
referenslinjen gjordes. Då mättes pH, turbiditet och UV254 på råvattnet
samt snabbfiltrerat vatten i vattenverket och i referenslinjen tre gånger i
veckan. Dessutom mättes en gång i veckan för dessa punkter TOC,
DOC och 3DEEM fluorescens, som är mer avancerade analyser och mäter förekomsten av NOM.
De skillnader som föreligger mellan vattenverket och referenslinjen med
avseende på avskiljningen turbiditet och NOM verkar främst bero på vilken överdos av aluminiumsulfat som används i referenslinjen. Vad gäller
turbiditeten gick det att konstatera att sedimenteringen inte fungerade
tillfredställande i referenslinjen i förhållande till vattenverket vid någon
överdos. Dock kompenserade snabbfiltret för mycket av detta och vid
överdoser över 25-30 procent var referenslinjen till och med effektivare i
avskiljning av turbiditet än vattenverket.
För de övriga parametrarna kunde det konstateras att vid överdoser över
10, 15 och 20 procent erhölls samma avskiljning i referenslinjen som i
vattenverket. Vad som kan vara intressant att notera är att avskiljningen
av NOM som kan utläsas ur indikatorerna fluorescence index, humification index och β:α (freshness index) för alla de uppmätta överdoserna var effektivare i referenslinjen än i vattenverket.

iii

Maria Rundqvist

LWR-EX-2014:14

iv

Utvärdering av avskiljning av naturligt organiskt material vid Lovö vattenverk – en pilotstudie

S UMMARY
In recent years an increase in color and natural organic matter (NOM ) in
surface waters all over the Northern Hemisphere: North America,
Northern and Central Europe has been reported. The reason for this increase is not known but climate change, in the form of higher temperatures and more frequent and heavier rainfall, has been put forward as a
possible explanation (Matilainen et al., 2011). Higher levels of NOM
does not only entail an increased load on the surface water works but it
also impacts negatively on the disinfection and promote biological
growth in the distribution network.
Lovö water works is experiencing difficulties with the removal of certain
fractions of NOM and is therefore looking for new treatment methods.
Thus there exists today a need to create ways of evaluating new process
steps, which in the future can be used to improve the removal of NOM.
At the water works there is a pilot plant that is used for studying new or
modified process solutions. The pilot plant has a reference line consisting of all elements present in the full-scale process and several experimental lines that can be modified according to what is to be investigated.
But, in order for the results from pilot studies to be transferable to the
water works there is a need to know how the different scales correspond
to one another. The aim of this thesis was to investigate which fractions
of NOM are removed in the reference line, respectively, in the full scale
and to:
 clarify which differences exist between the reference line and the full
scale with regards to the dosage of aluminum sulfate, operating parameters and NOM removal.
 optimize the reference line, to achieve stable operation. Any variations
in the efficiency of the different treatment steps should be due to changes in the quality of the incoming raw water and not unstable operation of
the reference line.
The thesis was divided into two periods. Period 1 covered the start-up of
the reference line, the testing of different settings and the installation of
instruments. In order to evaluate the performance of the reference line
different parameters were measured. pH was measured in one of the
flocculation chambers and after the rapid sand filter. Turbidity was
measured in the sedimentation and in the rapid sand filtrate. In period 2,
a comparative study of the reduction of NOM in the reference line and
the water works was carried out. During this period a gradual reduction
of overdoseage of aluminum sulphate in the reference line was made.
During period 2 pH, turbidity and UV254 were measured three times a
week on the raw water and rapid sand filtrate in the reference line as well
as in the water works. Once per week TOC, DOC and 3DEEM fluorescence were also measured at these points.
The difference in the reduction of turbidity and NOM between the water
works and the reference line appears to be mainly due to the overdoseage of aluminium sulphate in the latter. The sedimentation in the
reference line did not work satisfactorily in relation to the water works at
any overdose with regards to turbidity. However, the rapid sand filter
compensated the poor sedimentation in the reference line and at overdoses of 25-30 percent the reference line was working more efficiently in
the removal of turbidity than the water works. The NOM reduction,
which can be derived from fluorescence index, humification index and
β:α (freshness index), for all the investigated overdoses was more effective in the reference line than in the water works.
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A BSTRACT
Högre halter av färg och naturligt organiskt material (NOM) i ytvattnet har på senare
år blivit ett ökande problem på norra halvklotet och så även vid Lovö vattenverk. För
att utvärdera nya reningsmetoder som har kapacitet att avskilja dessa föroreningar vill
man använda sig av undersökningar i pilotskala. För att resultaten ska gå att överföra
till vattenverket behöver man först undersöka hur den befintliga pilotanläggningens
referenslinje, som ska användas som just referens vid framtida försök, förhåller sig till
fullskalan. Studien kom fram till att flödet kan ställas in så att ett reningssteg i taget går
med samma ytbelastning och uppehållstid i referenslinjen och i vattenverket, men aldrig alla samtidigt på grund av skillnader i skalförhållanden mellan de olika reningsstegen. Den mest kritiska parametern för avskiljningen av föroreningar som skapar turbiditet och NOM är dosen aluminiumsulfat (ALG).
För att avskiljning av NOM mätt som bland annat UV254, TOC, DOC och SUVA
krävs det i referenslinjen en överdosering av ALG på minst 15 procent för att denna
ska vara lika effektiv som den i vattenverket. I den kemiska fällningen i vattenverket
och i referenslinjen är det framförallt humusämnen med aromatisk struktur som tas
bort. Dessa är ämnen som är mer nedbrutna och äldre i sin karaktär. Det är alltså
samma fraktioner av NOM som avskiljs i de bägge processerna. Skillnaden i avskiljning mellan dem ligger i att det under studien avskildes kvantitativt mer NOM av äldre
mer nedbrutet, humöst material i referenslinjen än i vattenverket. Detta beror på att
det i referenslinjen doserades mer fällningskemikalie än i vattenverket.
Key words – Naturligt organiskt material, karaktärisering, pilotanläggning,
dricksvattenrening, kemisk fällning, aluminiumsulfat

1. I NLEDNING
På senare år har det rapporterats från olika delar av norra halvklotet
(Nordamerika, Norra- och Centraleuropa) om ökad färg och naturligt
organiskt material (NOM) i ytvattnet. Man inte säker på vad ökningen
beror på men man tror att klimatförändringar i form av högre temperaturer och mer frekvent och kraftigare nederbörd ligger bakom den (Matilainen et al., 2011).
Sedan 2010 har Stockholm Vatten deltagit i ett FORMAS- finansierat
projekt kallat Color of Water i samarbete med Uppsala universitet och Sveriges Lantbruksuniversitet. Projektet syftar övergripande till att öka kunskapen om naturligt organiskt material (NOM) i ytvatten och dess betydelse för dricksvattenrening. För Stockholm Vattens del handlar det om
att undersöka hur NOM påverkar dricksvattenproduktionen idag och i
framtiden. Högre halter NOM innebär en ökad belastning på vattenverket då det kvantitativt blir mer föroreningar i vattnet som måste avskiljas
men det kan också ha en negativt inverka på desinfektionen och gynna
biologisk tillväxt i ledningsnätet.

1.1. Syftet med undersökningen
Det finns idag ett behov av att skapa underlag för att kunna utvärdera
nya processteg som i framtiden kan användas för att förbättra avskiljningen av NOM. På Lovö vattenverk finns en pilotanläggning för studier
av exempelvis nya eller modifierade processlösningar och doseringsförfaranden. Piloten har en referenslinje bestående av alla de delar som finns i
Lovöverkets fullskaleprocess samt flera försökslinjer som kan modifieras
efter vad man vill undersöka. För att kunna utvärdera experimenten och
dra giltiga slutsatser om hur en viss teknik skulle fungera i fullskala i vattenverket behövs en förståelse av hur pilotens referenslinje fungerar i
förhållande till fullskaleprocessen i de olika processtegen. På detta sätt
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kan giltig deduktion av resultat från experiment i pilotskala göras. För att
piloten ska kunna användas i framtida forskning behövs även drifterfarenheter av den. Fokus under det här arbetet kommer att ligga på fällningssteget i referenslinjen, då detta steg vid tidigare försök visat sig vara
svårast att uppnå stabil drift med.

1.2. Målet med examensarbetet
Målet med det här examensarbetet var att undersöka vilka fraktioner av
NOM som tas bort i referenslinjen respektive i fullskalan. Det praktiska
arbetet fokuserades på att få referenslinjen att efterlikna fullskala så långt
som möjligt, med avseende på reduktion av olika fraktioner av naturligt
organiskt material och andra driftparametrar. Delmålen var att:
 klarlägga hur referenslinjen skiljer sig mot fullskala med avseende på
dosering av aluminiumsulfat, driftparametrar och NOM- avskiljning.
 optimera referenslinjen för att uppnå stabil drift. Eventuella variationer i processtegens effektivitet ska bero på kvaliteten på det intagna
råvattnet och inte på driften av referenslinjen.

1.3. Frågeställningar

 Vilka fraktioner av NOM tas bort i det kemiska fällningssteget i vattenverket respektive i referenslinjen?
 Hur skiljer sig referenslinjen och vattenverket åt, rent fysiskt (uppehållstider, volymer) och vad får detta för konsekvenser?
 Hur skiljer de sig åt i effektivitet, i de olika stegen och totalt sett?

2. B AKGRUND
I dagsläget använder man på Lovö vattenverk aluminiumsulfat som huvudsaklig komponent för att avskilja NOM, partiklar och andra föroreningar från dricksvattnet. I detta avsnitt kommer reningsprocessens utformning och funktion, i vattenverket och i referenslinjen, att beskrivas
samt en genomgång av vad NOM är göras.

2.1. Naturligt organiskt material - NOM
2.1.1. Vad är NOM?
I allt sötvatten och framförallt i ytvatten förekommer det naturligt organiskt material (NOM) som är en form av nedbrytningsprodukter av växter, mikroorganismer och alger. Eftersom NOM är produkter av olika
typer av nedbrytningsprocesser av olika typer av material är det en mycket heterogen grupp av olika organiska beståndsdelar (Matilainen et al.,
2011). Det naturliga organiska materialet i vattnet kan vara dittransporterat med nederbörden och är då ett resultat av det omkringliggande landskapet, dess geologi, markanvändning och hydrologi. Detta NOM kallas
alloktont (Hong et al. 2008). Hit räknas även sådant NOM som härrör
från antropogena källor genom direktutsläpp, läckage via grundvattnet eller som deposition via luften (Hudson et al., 2007). Annat NOM,
autoktont, skapas i vatten av den mikrobiologiska aktivitet som pågår där
då bakterier och alger växer och dör under utsöndrandet av nedbrytningsprodukter (Hong et al. 2008). Förutom att klassificera NOM efter
ursprung kan det delas in i många olika grupper och subgrupper beroende på dess egenskaper. Den viktigaste uppdelningen som kan göras av
NOM är den mellan hydrofobt och hydrofilt NOM. Den hydrofoba
gruppen, bestående av humusämnen, är den största gruppen av akvatiskt
NOM och utgör mer än hälften av den lösta organiska kolen (DOC)
som finns i vattnet (Thurman, 1985). Humusämnena består av kärnor
med aromatiska kolringar som sammanlänkas av alifatiska kolkedjor
2
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(Kleja et al., 2009.) Humusämnena utgörs av humussyror, fulvosyror och
huminer. Förutom att vara den mest vanligt förekommande typen av
NOM har kolloiderna i den hydrofoba gruppen dessutom en högre specifik laddning än den hydrofila gruppen (Bose och Reckhow, 2007). Den
hydrofila gruppen innehåller mer alifatiskt kol (kolväteföreningar i kedjor) och kväveföreningar så som kolhydrater, proteiner, olika typer av
socker och aminosyror. Även molekylvikten skiljer dessa grupper åt: den
hydrofoba gruppen tenderar att till större del än den hydrofila utgöras av
molekyler med högre vikt, medan den hydrofila gruppen till större del
utgörs av molekyler med lägre vikt (Matilainen et al., 2011).

2.1.2.Vattenrening och NOM
Problemet med förekomst av NOM i råvattnet beror i första hand inte
på att det är skadligt för människor utan framförallt på att det ger dricksvattnet färg, dålig lukt och smak. Om det hamnar i ledningsnätet kan det
även bidra med material för bakterietillväxt när vissa fraktioner av NOM
bryts ned och på så sätt ge vattnet lukt och smak. Trots det är kanske de
allvarligaste problemen med förekomst av NOM i råvattnet att det försvårar de olika reningsstegen i dricksvattenproduktionen och bidrar till
skapandet av desinfektions biprodukter (DBPer), vilka kan vara skadliga
för människor (Jacangelo et al., 1995). På Lovö vattenverk där UV desinfektion används finns det även risk för att NOM kommer i vägen för
strålningen och absorberar den ljusenergi som är tänkt att oskadliggöra
parasiter och bakterier och på så sätt försämrar desinfektionen.
Vid all desinfektion skapas olika typer av DBPer som är specifika för just
den typ av desinfektion som används, till exempel klor, kloramin, ozon,
UV-desinfektion (Richardson et al., 2007). Det har visat sig att vissa typer av NOM - de hydrofoba med hög molekylvikt - är en av de största
bakomliggande orsakerna till skapandet av DBPer, framförallt med klor.
Men även det hydrofila materialet kan skapa DBPer och reagera med jod
och bromin och skapa DBPer som är betydligt mer toxiska än klorinerade DBPer (Matilainen et al., 2011).
Redan 2006 hade över 600 DBP:er orsakade av NOM identifierats enligt
Richardson et al. (2007) och fler upptäcks allteftersom tiden går. Bland
annat i en studie utförd av Lavonen et al. (2013) upptäcktes 230 nya
DBP:er vid fyra olika svenska ytvattenverk som det aldrig tidigare rapporterats om.
När förekomsten av NOM ökar i råvattnet kan det även bli nödvändigt
att öka dosen av fällningskemikalie för att bibehålla samma rening som
tidigare. Detta resulterar i större kemikalieåtgång men även en ökad
slammängd vilket är problematiskt både ur ett ekonomiskt såväl som ur
ett resurs- och miljöperspektiv då ökad kemikalieåtgång betyder ökade
kostnader dels för själva kemikalien men även för transporten av densamma. Det innebär dessutom att mer slam produceras vilken måste
fraktas bort från vattenverket och tas om hand vilket i sin tur medför
ökade kostnader och ökad miljöpåverkan. Dessutom har man märkt att
det finns vissa fraktioner av NOM, framförallt de hydrofila och lågmolekylära fraktionerna, som inte tas bort trots de ökade doserna av aluminiumsulfat (Matilainen et al., 2011).

2.2. Analysmetoder för NOM
Eftersom olika typer av rening behövs för att få bort de olika fraktionerna av NOM är det viktigt att varje vattenverk vet vilka fraktioner av
NOM som just deras råvatten innehåller så att lämpliga reningsmetoder
kan appliceras. Eftersom koncentrationen av NOM i ytvatten är väldigt
låg och det förekommer så många olika typer av NOM är det svårt att
3
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mäta (Matilainen et al., 2011). Det finns många olika tillvägagångssätt att
analysera förekomsten och fördelningen av NOM i vatten. Bulkparametrarna totalt organiskt kol (TOC) och löst organiskt kol (DOC) till exempel används för att bestämma den totala mängden NOM i vattnet. Men
vill man veta vilka fraktioner av NOM som finns i vattnet och i vilka
mängder måste man använda sig av andra fraktioneringsmetoder eller
UV-absorbans vid olika våglängder. En teknik som har kommit starkt på
senare år är olika fluorescensmätningar med 3DEEM i spetsen. 3DEEM
tekniken tillåter en snabb scanning av fluoroscensintensiteten vid ett
stort spektra av emissions och excitations våglängder vilka sedan presenteras i en tredimensionell matris. 3DEEMerna kan analyseras på olika
sätt. Ett tillvägagångssätt är peak picking. Vid peak picking identifierar
man visuellt områden med hög intensitet och kopplar samman dessa
med olika ämnens egenskaper (Hudson et al., 2007). Andra analyser är
olika index och fraktioner där intensiteten vid specifika våglängder normaliseras mot intensiteten vid andra. Exempel på sådana förhållanden
och indikatorer är SUVA, humification index och fluorescens index (Fellman
et al., 2010). I avsnittet metoder kommer dessa och andra analysmetoder
av NOM som har använts i det här arbetet att beskrivas ytterligare.

2.3. Kemisk fällning
För att avskilja NOM, mineralpartiklar, mikroorganismer, bakterier, parasiter och virus ur ytvatten används ofta kemisk fällning. Föroreningar i
form av färg, humus och oorganiska partiklar är så pass små att de skulle
behöva från en dag till oändligheten för att sedimentera (Johansson
(red.), 2010). Det har att göra med att sedimentationshastigheten går mot
noll när partikelstorleken är nära noll vilket framgår i Stokes lag som beskriver sedimentationshastigheten.

(ekv. 1)
där
v = sedimentationshastigheten
R = partikelradien
g = gravitationskonstanten
ppart = partikelns densitet
pvätska = vätskans densitet
u = vätskans viskositet
För att skynda på sedimenteringen tillsätts en fällningskemikalie som får
föroreningarna att bilda större och tyngre flockar så att de kan sedimentera snabbare. Vanliga fällningskemikalier är olika typer av aluminiumoch järnsalter med olika hög positiv laddning. I Sverige använder sig de
flesta ytvattenverk av kemisk fällning och då med aluminiumsulfat medan det i Finland är mer vanligt förekommande med järnklorid (Blomberg, 1996; Johansson (red.), 2010).
De flesta partiklar och kolloider (partiklar med en diameter mindre än
0,1 µm) som finns i vattnet har en negativ ytladdning vilket gör att de repellerar varandra (Johansson (red.), 2010). Fällningskemikalien, som är
ett positivt salt, neutraliserar partiklarnas ytladdningar så att de kan
komma närmare varandra och Van der Waals-krafterna kan verka så att
större flockar av föroreningar skapas. Fällningskemikaliens laddning har
betydelse för koaguleringen och ju högre laddning den har desto bättre
kan den neutralisera partikelladdningarna. Är laddningen lägre sker
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mindre av denna neutralisering och en annan flockning kallad svepkoagulering sker i större utsträckning (Hansen, 1997). Även andra faktorer
påverkar flockbildningen och dessa är:
 Utformningen på flockningsanläggningen.
 Inblandning av fällningskemikalien.
 Fällningsdos.
 Vilken sorts fällningskemikalie som används och eventuell hjälpkoagulant.
 pH-värde under flockning.
 Omrörarnas periferihastighet
 Uppehållstid.
 Temperatur (Johansson (red.), 2010).
Nedan beskrivs vissa utvalda faktorer mer ingående.
Utformningen av flockningsanläggningen har inverkan på hur strömningsmönstret igenom dem blir och det påverkar i sin tur flockbildningen. Om flockningsanläggningen består av flera seriekopplade flockningskammare fås en bättre flockning eftersom kortslutna strömmar undviks
och vattnet får den avsedda uppehållstiden i anläggningen.
För att uppnå optimal flockning genom laddningsneutralisering krävs en
god inblandning. Detta beror på att då koagulanten blandas i vattnet
upphör processen för flockbildning genom laddningsneutralisering efter
endast en sekund, därefter sker istället svepkoagulering. Svepkoagulering
sker då aluminiumsulfaten blandas i vattnet och dissocierar och bildar
hydroxider. Metallhydroxiderna blir till stora flockar som är synliga för
ögat och i dem fastnar små partiklar och viss löst substans (Hansen,
1997). Dessa flockar är mycket känsliga för mekanisk åverkan och för att
göra dem stabilare kan man tillsätta till exempel aktiverad kiselsyra, även
kallad vattenglas, efter fällningskemikalien. Den aktiverade kiselsyran är
en så kallad hjälpkoagulant och den ersätter hydroxidjonerna i flocken
som på så sätt får en fastare konsistens, lägre vattenhalt samt sedimentera lättare. Förutom att den aktiverade kiselsyran gör sedimenteringen
effektivare bidrar den till att skapa fastare flockar så att den restflock
som inte sedimenterar utan går vidare till nästa reningssteg, snabbfiltren,
lättare avskiljs i dessa (Häggström, 2006).
Mellan pH 6,2 - 6,7 är aluminium som minst lösligt och eftersom man
vill att så lite aluminium som möjligt ska finnas kvar löst i vattnet efter
koagulering är detta det optimala pH- intervallet för fällning med aluminiumsulfat (Hansen, 1997). För att uppnå optimalt fällnings pH kan man
föralkalisera vattnet genom att tillsätta en syra så att vattnets buffertförmåga sänks. Men eftersom även aluminiumsulfat fungerar som en syra då
den kommer i kontakt med vatten i och med att den släpper ifrån sig sina
vätejoner använder man på Lovö vattenverk en högre dos aluminiumsulfat istället och låter den verka både som pH sänkare och som fällningskemikalie (Enkel, 1997; Eriksson, 20131).
Optimalt fällnings-pH för aluminiumsulfat, med avseende på löslighet,
sammanfaller dock inte med det pH-intervall som är mest optimalt för
laddningsneutralisation som är 4,2 - 5,2. För svepkoagulering är pHintervallet större, mellan 5,5 och 8, varför det antagligen är mest svepkoagulering som förekommer i kemisk fällning med aluminiumsulfat (Enkel, 1997).
1

Ulf Eriksson utvecklingsingenjör på Lovö vattenverk, konversation den 7 maj 2013.
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2.4. Vattenverkets funktion och utformning
Lovös vattenverk som ligger vid Mörbyfjärden i Mälaren stod klart för
invigning 1933. Det byggdes eftersom Norsborgs vattenverk inte längre
kunde producera tillräckligt med dricksvatten till Stockholm som växte i
en rasande fart. Idag försörjer Lovö vattenverk de norra och västra delarna av Stockholm med dricksvatten. Eftersom Mälarens vatten har hållit och håller väldigt hög kvalitet på vattnet kunde en relativt enkel reningsprocess byggas baserad på kemisk fällning följt av snabbfiltrering.
Men redan 1938 var man tvungen att bygga ut reningsprocessen genom
att lägga till långsamfilter då vattnet hade problem med smak och lukt.
1959 var det dags för nästa utbyggnad vilken var nödvändig på grund av
kapacitetsskäl. Sedan dess har nya reningssteg lagts till vattenverket så
som UV-desinfektion för att kunna möta de ökade kraven på rening
(Stockholm Vatten, 2011).
I vattenverket finns det två olika råvattenintag med tillhörande pumpverk som förser varsin processlinje i vattenverket med råvatten. Dessa
linjer, linje 1 och 2, hålls så gott som helt åtskilda genom de olika reningsstegen i vattenverket. Det är viss skillnad i utformningen mellan
dem men reningsprocessen ser ut på samma sätt i bägge. Nedan följer en
beskrivning av hur den processen ser ut. De olika reningsstegen är numrerade så att de ska vara lätta att identifiera i figur 1 där processen är illustrerad (Stockholm Vatten, 2011).
1. Råvattenintag: Råvatten från Mälaren tas in på ett djup av 5, 10
eller 23 meter beroende på vid vilket djup vatten med bäst kvalitet vad gäller främst temperatur, alkalinitet och turbiditet går att
få. Därefter passerar det genom en sil för att få bort växtdelar,
alger och fisk.
2. Kemisk fällning: I den kemiska fällningen tillsätter man ett kemiskt fällningsmedel, aluminiumsulfat samt en hjälpkoagulant,
aktiverad kiselsyra, som binder olika typer av föroreningar till sig
så att dessa går att avskilja i den efterföljande sedimenteringen.
Dosen aluminiumsulfat (ALG från Kemira Kemi AB) bestäms
främst av vattnets alkalinitet och pH och har under senare år
ökat och låg under examensarbetet uppskattningsvis i genomsnitt på 57 g/m3 (Hallberg, 2013)2. Iblandningen av ALG i linje
1 sker i en ränna. Därefter fortsätter råvattnet att blandas med
aluminiumsulfaten och vattenglasen med hjälp av propelleromrörare, som alla har samma hastighet, i fyra seriekopplade kammare innan det leds vidare till sedimentering.
3. Sedimentering: Flockarna som skapats i den kemiska fällningen
avskiljs genom sedimentering i dubbelbottnade sedimentationsbassänger som kallas Lovöbassänger. Här sjunker merparten av
flockarna och resterande partiklar till botten och bildar slam som
tas bort av slamsugar och slamskrapor.
4. Snabbfiltrering: Efter sedimenteringen finns det fortfarande restflock i vattnet som måste avskiljas från vattnet för att det ska nå
acceptabel dricksvattenkvalitet. Därför filtreras vattnet genom
en sandbädd med effektiv kornstorlek om 0,8-1,0 mm.
5. Höjning av pH: När aluminiumsulfaten tillsätts i den kemiska
fällningen sänks pH:t som en följd av detta. För att skapa gynn2

Jörgen Hallberg maskintekniker på Lovö vattenverk, konversation den 6 augusti 2013 då han uppskattade den
genomsnittliga ALGdosen under testperioden. Under tiden för examensarbete pågick arbeten med att byta ut
silorna för aluminiumsulfaten och dosen ALG loggades därför inte.
6

Utvärdering av avskiljning av naturligt organiskt material vid Lovö vattenverk – en pilotstudie

samma förhållanden för mikroorganismerna i det efterföljande
reningssteget i långsamfiltret måste vattnets pH höjas igen. Detta görs med hjälp av kalkvatten.
6. Långsamfilter: Långsamfiltren är uppbyggda av sandpartiklar
med olika kornstorlek i stora bassänger. Det är finkornigare sand
i långsamfiltret än i snabbfiltret och den effektiva kornstorleken
är 0,4 mm. Sandbäddens tjocklek varierar mellan 0,7 – 1,2 m
men överlag ligger den på 0,9 m (Stockholm Vatten, 2011; Bergström, 20133). Här har vattnet en lång uppehållstid på ca 4,5
timmar vilket möjliggör för bakterierna i filterhuden (ett skikt i
toppen av filtret där biologisk aktivitet förekommer) att bryta
ner organiska ämnen som orsakar problem med lukt och smak.
När vattnet har passerat filterbädden är det lukt- och smakfritt
samt i princip fritt från bakterier (Johansson (red.), 2010; Stockholm vatten, 2011).
7. Desinfektion med UV-ljus: Efter långsamfiltren passerar vattnet
rör med UV-lampor på sidorna. UV-ljuset tar effektivt död på
bakterier och mikroorganismer som parasiterna Giardia och
Cryptosporidium vilka är svåra att oskadliggöra med klordesinfektion (Johansson (red.), 2011; Stockholm vatten, 2011).
8. Höjning av pH. Innan vattnet kan distribueras till konsumenterna höjer man pH:t ytterligare en gång till 8,5. Det gör man framförallt för att förhindra korrosionsskador på ledningsnätet.
9. Hållbar desinfektion: Sist tillsätter man förtillverkad kloramin
för att det inte ska ske någon tillväxt av mikroorganismer i ledningsnätet innan vattnet kommit fram till konsumenterna.

3

Åke Bergström enhetschef Lovö vattenverk, konversation den 22 mars 2013.
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2.5. Referenslinjens funktion och utformning
Lovös pilotanläggning består av olika försökslinjer för att man ska kunna
prova olika reningstekniker. Eftersom reningsfunktionerna och förutsättningarna skiljer sig mellan fullskalan och pilotskalan finns det i piloten en referenslinje som är utformad som vattenverket för att kunna utvärdera de olika pilotförsöken.
I referenslinjen gör man precis som i fullskalan och börjar med att tillsätta aluminiumsulfat (ALG) till det inkommande råvattnet som sedan
leds till fyra seriekopplade flockningskammare. Därefter leds vattnet till
sedimentering följt av snabbfiltrering. Det finns även möjlighet att låta
vattnet genomgå långsamfiltrering. Men det har visat sig i tidigare pilotförsök på Lovön att det är svårt att få långsamfiltren att fungera tillfredställande (Öman & Sundén, 2001). I figur 2 syns en modifierad anläggningsskiss av referenslinjen.
Referenslinjen är dimensionerad för ett medelflöde på 0,5 m3/tim för att
uppnå tillräckliga uppehållstider i de olika reningsstegen. Råvattnet
kommer från råvattenintag 1 (Rå1) och leds in i flockningsanläggningen.
Istället för en ränna tillsätts ALG respektive aktiverad kiselsyra precis
ovanför inloppet till flockningsanläggningen genom två slangar. Genom
att slangarna mynnar precis vid inloppsflödet är det tänkt att detta ska ge
en snabb inblandning av kemikalierna i råvattnet.
Flockningsanläggningen består av fyra kammare i serie med propelleromrörare. Omrörarna går växelvis moturs och medurs för att undvika
kortslutningsströmmar i flockningsbassängerna. I första och tredje kammaren går de moturs och i andra och fjärde kammaren medurs. Vattnet
leds in vid botten av den första kammaren och passerar därefter genom
de fyra kamrarna och leds ut genom ett koniskt utlopp i den fjärde kammaren som är anslutet till inloppet på sedimenteringstanken. Inloppet på
sedimenteringstanken är anslutet till ett centralrör som leder vattnet till
slutet av cylinderdelen på sedimentationstanken. Här sjunker flockarna
till botten på konen medan vattnet rör sig uppåt och dekanteras av i en
ränna försedd med v-formade överfall. Därefter genomgår dekantatet
snabbfiltrering i ett cylindriskt plexiglasrör med sand med effektivkornstorlek 0,8-1,0 mm, precis som i fullskalan. Efter snabbfiltret leds vattnet
antingen till avlopp eller till ett långsamfilter beroende på vilka processsteg man vill undersöka.

Fig 2. En schematisk bild av referenslinjens olika delar och utformning.
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I appendix 1, tabell 1 finns mer information om uppehållstider, mått och
teknisk information om vattenverkets linje 1 och referenslinjen.

2.6. Tidigare pilotprojekt vid Lovö vattenverk
På Lovö vattenverk har det i modern tid funnits två stycken pilotanläggningar som har varit i drift vid olika tillfällen. Den första pilotanläggningen var ett lån från Kemira Kemi AB och användes bland annat 1996 då
en examensarbetare, Johanna Blomberg, undersökte olika järnsalters reningseffektivitet. Blomberg (1996) kom fram till att
”järnsalter reducerade organiskt material, mätt som CODmn, TOC och UV254 betydligt effektivare än aluminiumsulfat på Lovö”.
Efter det tillverkades en egen pilotanläggning med olika testlinjer och en
referenslinje som hade Kemiras pilotanläggning som förlaga. Under 2001
provkördes pilotens referenslinje. Då lyckades man inte uppnå optimal
drift, det vill säga att referenslinjen gick stadigt och med samma ALGdos som vattenverket. Vid en 30 procentig överdosering av ALG i referenslinjen jämfört med i vattenverket (i medel 62 g/l i piloten mot 42 g/l
i vattenverket) kunde samma reningsresultat med avseende på UV254 och
turbiditet uppnås men då fick man bortse från vissa dagar då referenslinjen inte gick tillfredsställande. På grund av den mindre skalan och vattenvolymen är referenslinjen väldigt känslig för ändringar i till exempel
råvattenkvalitet och kemikaliedos. Under undersökningen hade man
bland annat problem med sedimenteringen vilket i sin tur påverkade
snabbfiltret, i form av hög belastning, och det i sin tur snabbfiltratet.
Snabbfiltret backspolades ungefär en gång per dygn men ibland oftare på
grund av den dåliga sedimenteringen och igensättningen av snabbfiltret.
Eftersom turbiditeten i snabbfiltratet är starkt beroende av backspolningen av snabbfiltret resulterade den frekventa backspolningen att
turbiditeten ofta var högre i referenslinjen än den i vattenverket samt
högre än gällande riktvärden (Öman & Sundén, 2001).

3. F ÖRSÖKSUPPLÄGG
Examensarbetet delades upp i två perioder.
Period 1 som sträckte sig mellan 11 mars och 14 juni omfattade uppstarten av pilotanläggningen och referenslinjen, test av olika inställningar och
installation av instrument.
Period 2 pågick mellan den 14 juni 9 augusti och innehöll en komparativ
studie av reduktionen av NOM i referenslinjen och i vattenverket. Samtidigt gjordes en successiv minskning av överdoseringen av ALG i referenslinjen från 50-5 procent.

3.1. Period 1
3.1.1. Uppstart och optimering
Period 1 inleddes med att ta referenslinjen i drift och installera on-line
instrument som kopplades till vattenverkets övervakningssystem. Online instrumenten användes för att mäta turbiditet och pH. Därefter köptes slangpumpar in för dosering av ALG och aktiverad kiselsyra. Styrprogram skrevs för att automatisera doseringen av ALG så att den skulle
följa ALG-dosen i vattenverket. Tidigare försök i pilotanläggningen visade att vid en överdosering av ALG på 30 procent i referenslinjen jämfört med i vattenverket kunde samma reningsresultat i de båda processerna fås. Därför lades en faktor in i styrprogrammet så att olika
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överdoser kunde undersökas, vilket senare gjordes under period 2. Ekvation 2 är den ekvation som låg till grund för styrprogrammet.
(ekv. 2)
Under period 1 testades även olika flöden för att undersöka referenslinjens kapacitet.
Ett försök att optimera sedimenteringen gjordes genom att successivt
öka slamtömningsintervallen för att skapa en slamfilt.
Även intervallet på backspolningen av snabbfiltret ändrades samt längden på själva backspolningen och förstafiltrat så att de motsvarande dem
i vattenverket.
För att övervaka och utvärdera ändringarna togs vattenprover i flockningskammare 3, i sedimentationsbassängen vid dekantatrännan och i
snabbfiltrattanken. I nästa avsnitt förklaras det ingående hur denna provtagning gick till samt vad som mättes på de olika proverna och hur.

3.2. Period 2
3.2.1.Provtagningspunkter
Som tidigare nämnts är vattenverket uppbyggt mer eller mindre som två
separata verk. För att kunna jämföra reningen i pilotanläggningens referenslinje och i vattenverket togs det vattenprover från den processlinje i
vattenverket som liksom referenslinjen får sitt vatten från råvattenintag 1
(Rå1).
Vattenprover togs på två ställen i vattenverket och på tre ställen i referenslinjen. För att kunna utvärdera och jämföra de bägge processerna
togs: ett prov på det obehandlade råvattnet från Mälaren, Rå1, och på det
renade snabbfiltratvattnet i vattenverket (S5) och i referenslinjen (SF).
Provet från Rå1 togs ur en provtagningskran på verket avsedd för detta
ändamål. Snabbfiltratprovet, SF, i referenslinjen togs direkt ur snabbfiltrattanken och i vattenverket togs snabbfiltratprovet initialt ur ledningen
som går från snabbfilter 5 till snabbfiltrattank 3. Tyvärr fick detta snabbfilter ett bottenbrott den 13 juni och togs ur drift den 14 juni efter det att
två provtagningar redan gjorts. Då byttes provtagningspunkt till snabbfilter 1 som också matas främst med vatten från Rå1. Men med anledning
av att flera bottenbrott inträffat på snabbfilter i den delen av verket bestämdes att det var säkrare att övergå till att använda S5 som provpunkt i
fortsättningen. S5 eller snabbfiltrat 5 är ett samlingsprov för snabbfiltrat
från snabbfilter 25 till 32 som alla får sitt vatten från Rå1.
I referenslinjen togs dessutom prover på vattnet i sedimenteringen vid
dekantatrännan (Dek) och i tredje flockningskammaren (Flock). Dessa
prover togs främst för att kunna övervaka och utvärdera driften av referenslinjen.

3.2.2. Mätparametrar
De parametrar som mättes var pH, turbiditet, UV254, TOC, DOC och
3DEEM fluorescens. pH mättes på vatten från Flock, för att kunna utvärdera fällningen, på SF och från och med period 2 även på S5 och Rå1.
Turbiditet mättes på prover från provpunkt Dek och SF i referenslinjen
och på S5 från vattenverket. Att turbiditeten mättes på dekantatet var för
att veta hur väl sedimenteringen fungerade samt hur det i sin tur påverkade snabbfiltratet. För att kunna studera avskiljningen av NOM och
jämföra den mellan referenslinjen och vattenverket mättes UV254 på både
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Tabell 1. Sammanställning av provtagningar.
Frekvens
3 ggr/vecka

1 ggr/vecka

Analys
UV254 (ofiltrerat prov)
pH
Turbiditet
UV254 (filtrerat prov)
TOC
DOC
3DEEM-Fluorescens

Provpunkt
Rå1
S5
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

SF
x
x
x
x
x
x
x

Dek

Flock

x
x

x

filtrerade och ofiltrerade prover på Rå1, S5 samt SF. För dessa provpunkter utfördes även mätningar av TOC, DOC och 3DEEM fluorescens.
Tabell 1 visar en sammanställning av vilka mätningar som utfördes för de
olika provpunkterna.

3.2.3. Genomförande av provtagning
Under period 2 samlades vattenprover in och mättes tre gånger i veckan
(pH, UV254 och turbiditet), med undantag för två veckor då endast en
provtagning per vecka genomfördes. Proverna togs på måndagar, onsdagar och fredagar i samband med att vattenverkets driftlaboratorium
analyserade vattenverkets prover. Proverna togs på förmiddagen för att
undvika eventuella störningar i processen i referenslinjen orsakade av
slamtömningen av sedimentationstanken eller backspolningen av snabbfiltret. De skedde nämligen alltid på eftermiddagarna runt klockan 16. En
annan anledning var att Lovös driftlaboratorium alltid tar sina prover på
morgonen och därför var det lämpligt att ta proverna så nära dessa tidpunkter som möjligt så att data var jämförbar med driftlaboratoriets.
Vid provtagningarna på måndagar, onsdagar och fredagar användes
plastflaskor vilkas lock och insida sköljdes med aktuellt provtagningsvatten. Därefter fylldes de till brädden för att undvika att stänga inne luft i
dem och på så sätt påverka pH-värdet. På laboratoriet förvarades proverna i ett kallt vattenbad i väntan på mätning.
För proverna som bara togs en gång i veckan (TOC, DOC, UV254 filtrerat och 3DEEM) användes alltid nya plastflaskor. Dessa flaskor sköljdes
först ur med avjoniserat vatten följt av provtagningsvatten innan de fylldes helt. De prover som skulle genomgå UV254-, DOC- och 3DEEMfluorescensanalys filtrerades dessutom genom ett 0,45 µm filter med
hjälp av en spruta. Innan proverna kunde filtreras genom filtret renades
detta med först 25 ml avjoniserat vatten och därefter 25 ml provvatten.
Provvattnet filtrerades ned i flaskor som först blivit ursköljda med avjoniserat vatten och därefter med filtrerat provvatten.
När proverna var klara paketerades de i kartonger med frysklampar och
skickades med bud till Uppsala. I vissa fall fick de stå i kylskåp över helgen innan de skickades.

3.2.4. Genomförande av mätningar
pH, turbiditet och UV254 mättes på Lovös eget driftlaboratorium som är
ackrediterat för turbiditets- och pH-mätning. Mätförfarandet för dessa
beskrivs i texten som följer. UV254, TOC, DOC, Fluorescens -3DEEM
mättes i Uppsala på Sveriges lantbruks universitets (SLUs) laboratorium
vid institutionen för vatten och miljö.
pH
pH mättes enligt svensk standard SS 02 81 22-2 med modifikationen att
provet mättes utan temperering. Instrumentet som användes var en
Methrohm 691 med temperaturgivare. Mätosäkerheten var 0,2 pH12
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enheter. Från och med första augusti gick driftlaboratoriet dock över till
att kalibrera pH-elektroden med tempererat vatten.
Innan varje mätning vändes provet för att få en jämn fördelning av innehållet. Mätglaset, temperaturgivaren och elektroden sköljdes av med
provvatten innan mätglaset fylldes med vatten för mätning.
Turbiditet
Turbiditet mättes enligt svensk standard, SS-EN ISO 7027-1. Inför varje
provtagning vändes provet innan en del av det användes för att skölja ur
mätkyvetten. Därefter fylldes mätkyvetten upp till märket och torkades
av för att få bort eventuell kondens på glaset. Detta upprepades tre
gånger för varje prov eftersom turbiditeten, speciellt för dekantatvatten,
kan vara väldigt svåravläst då mätaren ofta fluktuerar mellan olika värden. Alla turbiditetsvärden som redovisas i resultatdelen är därför medelvärden.
Med hjälp av dessa mätningar beräknades även mätosäkerheten (CV, coefficient of variation) genom att normalisera standardavvikelsen mot
medelvärdet för varje prov. Detta gav att mätosäkerheten var:
8 procent för 0,05-0,10 FNU
5 procent för 0,11-1,0 FNU
2 procent för värden över 1,0 FNU.
Instrumentet som användes var en HACH 2100N IS Turbimeter.
Turbiditet är ett mått på vattnets grumlighet och orsakas av suspenderade partiklar och kolloider så som lera, finfördelat organiskt och oorganiskt material samt plankton och andra mikroorganismer (Letterman,
1994). Turbiditet är ett enkelt sätt att övervaka de olika reningsstegen i
processen och mättes på laboratoriet framförallt för att kontrollera onlineinstrumenten.
UV254
Mätningen började med att en 40 mm lång kyvett sköljdes ur med lite
provvatten innan den fylldes och placerades i en Helios γ spektrofotometer från Thermo Spectronic och UV-absorbansen vid våglängden 254
nm mättes. Provet filtrerades inte innan analys för att resultatet skulle
kunna jämföras med dem från Lovö driftlaboratorium som har som
standard att inte filtrera proverna innan UV-analys.
Absorption av UV-ljus i naturliga vatten är en bra indikator på mängden
NOM i vattnet eftersom NOM absorberar ljus över ett stort spektra av
våglängder medan inorganiska kemikalier som också finns i dessa vatten
inte nämnvärt absorberar något ljus vid våglängder över 230 nm (Korshin et al., 1996). Absorptionen mäts med hjälp av ett spektroskop eller
en spektrofotometer som mäter försvagningen av den utskickade ljusstrålen efter att den passerat genom provet eller reflekterats mot dess yta
(Matilainen et al., 2011).
UV absorbans vid 254 nm är ett vanligt förekommande mått vid vattenrening eftersom att det är så pass enkelt att mäta och för att det kan användas för att övervaka halten av DOC i vattnet. För att kunna göra
detta måste man dock först ha undersökt hur förhållandet mellan UV
254 och DOC ser ut på platsen i fråga där det ska mätas.
Även om absorbans kan mätas över alla våglängder har det visat sig vara
ineffektivt vad gäller karaktäriseringen av olika NOMfraktioner då det är
svårt att urskilja några specifika toppar i UV spektrat. Därför mäter de
flesta forskare och laboratorier bara UV för en enda våglängd (ofta 254
nm) och använder den som en indikator på den totala koncentrationen
av NOM. I NOM är de funktionella grupper som absorberar ljus av våg13
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längder under 400 nm och framförallt vid 254 nm, så kallade kromoforer, förknippade med aromatiska grupper. Dessa är i sin tur sammankopplade med humusfraktionen av NOM (Korshin et al., 1996).
Totalt organiskt kol - TOC
Totalt organiskt kol (TOC) är en enkel mätmetod att använda sig av för
att mäta hur mycket NOM som finns i vattnet. TOC utgörs av både löst
och partikulärt organiskt kol (POC) och är vad som finns kvar när det
inorganiska kolet i provet har tagits bort med hjälp av syra eller annan
oxideringsmetod (Matialainen et al., 2011). Ekvation 3 beskriver vad
TOC utgörs av.
(ekv. 3)
TOC används även som parameter för att kvantifiera dricksvattenkvalitet
i livsmedelverkets föreskrifter om dricksvatten (Livsmedelsverket, 2013).
Enheten är (mg C/L).
Löst organiskt kol - DOC
Löst organiskt kol (DOC) mäts på samma sätt som TOC efter det att
provet först har filtrerats genom ett 0,45 µm filter. Precis som TOC är
DOC en bulkparameter som talar om mängden NOM som finns i vattnet. DOC kan också användas tillsammans med andra parametrar och på
så sätt få fram olika indikatorer som kan hjälpa till med karaktäriseringen
av NOM. Ett exempel på en sådan indikator är SUVA vilken beskrivs
längre fram i texten (Matialainen et al., 2011). Enheten för DOC är (mg
C/L).
3DEEM-Fluorescens
Det finns olika sätt att göra fluorescensundersökningar varav 3DEEM är
en av dessa. En 3DEEM är en tredimensionell excitations emissions matris för fluorescensspektroskopi och bygger på att fluorescensintensitet
kan scannas över flera emissions- och excitationsvåglängder samtidigt.
Fluorescensintensiteten presenteras därefter färgkodad i ett diagram som
kallas 3DEEM med emissionsvåglängden på x-axeln och excitationsvåglängden på y-axeln (Fig. 3) (Hudson et al., 2007). Då framträder olika
toppar i de olika områdena och baserat på vad man vet om olika molekyler och funktionsgruppers specifika excitations- och emissionsvåglängder
går de olika NOM-fraktionerna att identifiera. I praktiken är dock tolkningen komplicerad till följd av komplexiteten hos NOM och osäkerhet
råder kring vilka föreningar som verkligen återspeglas i de olika topparna
i en 3DEEM.
Fluorescensteknik drar nytta av fenomenet med Stokes-spridning, vilket
innebär att löst sittande elektroner i atomer eller molekyler som tillförs
energi (exciteras) i form av till exempel fotoner skickar ut energi (emitterar) då de återgår till sitt ursprungsläge. Den energi som emitteras är
dock lägre än den som skickades in då viss energi går förlorad då
elektronerna exciteras till följd av bland annat kollisioner och ickeradioaktivt sönderfall. Eftersom varje molekyl absorberar energi vid en
excitationsvåglängd och emitterar energi vid en annan våglängd som är
specifik för just den går det i teorin att identifiera vilken typ av föreningar som finns i ett vattenprov som undersöks med fluorescens om man
känner till molekylernas egenskaper (Lakowicz, 1999).
Framförallt aromatiska organiska föreningar är lämpade att studera med
den här tekniken då de delade elektronerna är mobila i sin position och
lätt exciteras för att sedan återgå till sina utgångspositioner (Hudson et
al., 2007).
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Fig 3. Exempel på hur en 3DEEM kan se ut.
När man ska tolka 3DEEM:erna så finns det olika index som kan användas för att kvantifiera de olika NOM-fraktionernas fluorescensegenskaper. I den här studien har fluorescence index (FI, fluorescens index,
författarens översättning), humification index (HIX, humifieringsindex; författarens översättning) och freshness index (β:α, färskhetsindex; författarens översättning) använts. I samband med 3DEEM scanningen på SLU
beräknades även HIX, FI och β:α

3.2.5. Beräkningar av indikatorer
Specifik ultraviolet absorbans - SUVA
SUVA beräknas och görs genom att normalisera UV absorbans vid 254
nm mot koncentrationen DOC. Det är en bra metod för att mäta aromaticiteten på NOM. Höga SUVA värden, över 4 (mg C/L)*m, betyder att
vattnet innehåller övervägande aromatiska (hydrofoba) kolväteföreningar
eftersom dessa absorberar UV-ljus vid 254 nm. Låga SUVA, under 3, visar på innehåll av hydrofilt material (Matilainen et al., 2011). Eftersom
kemisk fällning främst tar bort den hydrofoba fraktionen är SUVA ett
bra mått på hur effektiv denna process är vad gäller att avskilja NOM
(Matilainen et al., 2011).
För beräkning av SUVA har mätresultaten för UV-absorbans från SLU
använts eftersom dessa prover har filtrerats (precis som DOC-proverna)
innan analys och därmed följer allmän standard för beräkning av SUVA.
Fluorescence index - FI
Ett av de vanligaste och enklaste sätten att tolka resultaten av en fluorescensmätning är att titta på fluorescence index (FI). FI visar i vilken grad
aromatiskt respektive icke-aromatiskt NOM bidrar till flourescensen och
det i sin tur kan ge information om varifrån NOMet kommer eller hur
nedbrutet det är (Fellman et al., 2010). FI beräknas genom att ta intensiteten för emissionsvåglängden (em) 470 nm genom intensiteten för
emissionsvåglängden 520 nm vid exitationsvåglängden (ex) 370 nm enligt
ekvation 4.
(ekv. 4)
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Beroende på hur molekylerna är uppbyggda så absorberas olika mycket
ljus. Ju lägre innehåll av aromatiska kolbindningar en molekyl har desto
lägre absorbans av UV- och synligt ljus har materialet (McKnight et al.,
1991). För UV-våglängder under 400 nm är det framförallt aromatiska
grupper som exciteras och emitterar ljus och dessa är starkt förknippade
med humusämnen (Novak et al., 1992). Om FI är högt, omkring 1,8 så
visar det på att NOMet eller humus-och fulvosyrorna är av mikrobiellt
ursprung. Det vill säga, de härrör från lakprodukter av bakterier och alger eftersom de har en koncentration av aromatiskt kol på 12-17 procent
(McKnight et al., 1991; Fellman et al., 2010).
Är FI lågt däremot, omkring 1,2 så är det en indikation på att det naturliga organiska materialet har sitt ursprung på land och är nedbrytningsprodukter av landlevande växter och annat organiskt material i jorden eftersom detta innehåller 25-30 procent aromatiskt kol (Fellman et al.,
2010; Malcolm, 1990).
Freshness index - β:α
Freshness index (β:α) ger en indikation på hur mycket av det naturliga organiska materialet som är färskt eller nybildat. För att räkna ut β:α tar
man enligt ekvation 5 intensiteten för emissionsvåglängden 380 nm genom den maximala intensiteten mellan emissionsvåglängden 420 och 435
nm vid excitationsvåglängden 310 nm. Beta betecknar det mer nybildade
naturliga organiska materialet och alfa den som är mer nedbruten. Ju
högre index desto större del av NOMet är nyproducerat (Fellman et al.,
2010).
(ekv. 5)
Humification index - HIX
Humification index (HIX) ger en indikation på hur mycket humus som
finns i vattnet eller hur långt humifieringsprocessen har gått. HIX beräknas genom att arean för emissionsvåglängderna mellan 435 och 480 nm
divideras med arean på toppen för emissionsvåglängderna 300 till 345
och 435 till 480 nm vid excitationsvåglängden 254 nm. Beräkningen visas
i ekvation 6. Idén bakom den här beräkningen är den att när NOM humifieras så kommer de molekyler som emitterar fluorescens att börja
skicka ut längre och längre våglängder allteftersom väte till kolkvoten
(H:C) minskar och de blir mindre alifatiska och mer aromatiska (Fellman
et al., 2010). HIX värdet varierar mellan 0 och 1 och ju högre HIX desto
mer humus finns i vattnet.
(ekv. 6)

4. R ESULTAT
I detta avsnitt presenteras resultaten från de upptäckter och erfarenheter
som gjordes i referenslinjen under period 1 följt av studien av avskiljning
av NOM under period 2.

4.1. Jämförelse mellan vattenverket och referenslinjen
Referenslinjen är tänkt att vara en miniatyr av reningsprocessen i vattenverket och därför finns där samma reningssteg som i vattenverket. Utformningen och förhållandena dem emellan är dock inte samma i referenslinjen och i vattenverket. Detta får till följd att till exempel
uppehållstiden skiljer sig olika mycket mellan vattenverket och referenslinjen för de olika reningsstegen. I flockningen är nämligen uppehållsti
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Tabell 2. Förhållanden för de olika reningsstegen i referenslinjen (Ref) respektive i
vattenverket (VV). Beräkningarna är baserade på ett medelflöde av 4400 respektive
0,40 kubikmeter per timme och Area* avser ytarea i kontakt med luft.
Flockning

Sedimentering

Enhet

Ref

VV

Ref/
VV

Area*/volym

m-1

1,1

0,2

6,6

Sedimentationsarea/
volym

m-1

Ytbelastning

m/tim

0,6

40,7

Uppehållstid

tim

1,4

0,6

Snabbfilter

Ref

VV

Ref/
VV

0,5

0,4

1,2

0,02

0,2

1,5

0,1

2,5

10,7

1,8

5,9

Ref

VV

Ref/
VV

0,8

6,5

0,1

den i referenslinjen 2,5 gånger längre än vad den är i vattenverket medan
den i sedimenteringen är nästan sex gånger längre. Denna skillnad i förhållande mellan referenslinjen och vattenverket i de olika processtegen
gäller för parametrarna area/volym, ytbelastning och uppehållstid och
finns redovisade i tabell 2. På grund av detta är det inte möjligt att ställa
in referenslinjen på ett i verket motsvarande flöde.

4.1.1. Uppehållstider
Uppehållstiderna i de olika processtegen varierar med flödet genom dem
men under mars till augusti, det vill säga period 1 och 2, gick fällningen
för linje 1 på ett medelflöde av 4400 m3/tim och under period 2 gick referenslinjen med ett flöde av 0,4 m3/tim. Detta resulterade i uppehållstider på 0,58 och 1,44 timmar i flockningskamrarna för vattenverket respektive referenslinjen. Enligt Johansson (red.) (2010) är en flockningstid
på mellan 30 – 60 minuter passande och innanför den ramen faller uppehållstiden i vattenverket. Det är inte negativt för flockbildningen med
en längre uppehållstid som den i referenslinjen, utan tvärtom, men det
visar på att den teoretiskt sett skulle klara ett högre flöde med fortsatt
god flockbildning. I sedimenteringen var uppehållstiden i referenslinjen
5,9 gånger längre än den i vattenverket och i snabbfiltret var den 6,3
gånger längre. Som framgår av tabell 2 är alla uppehållstider väsentligt
längre i referenslinjen än i vattenverket och är därmed teoretiskt till referenslinjens fördel.

4.1.2.Ytbelastning
I alla processtegen är ytbelastningen lägre i referenslinjen än i vattenverket. I flockningsdelen är ytbelastningen bara två procent av vattenverkets
och i sedimenteringen och snabbfiltret tio procent. Det innebär att teoretiskt sett har referenslinjen bättre förutsättningar än vattenverket för att
klara av reningen i de olika stegen med avseende på ytbelastning.

4.1.3.Area-volymförhållanden
En viktig skillnad mellan referenslinjen och vattenverket är areavolymförhållandet i fällningen. Eftersom att fällningen är en kemisk
process som beror på bland annat pH är arean på vattenytan, som ju är i
kontakt med luften, viktig. I referenslinjen är arean på vattenytan normaliserad mot volymen 1,11 och motsvarande i vattenverket är 0,17.
Flockningen i referenslinjen har alltså ett 6,6 gånger större
area/volymförhållande jämfört med vattenverket. Det här skapar förutsättningar för större CO2 avgång från vattnet till luften, vilket höjer pH,
i referenslinjen vilket i sin tur kan påverka flockbildningen negativt (Letterman & Yiacoumi, 2011).
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4.2. Drifterfarenheter i piloten
Under period 1 pågick uppstarten av referenslinjen och nya instrument
för on-linemätning och kemikaliedosering installerades. Samtidigt pågick det i vattenverket ett arbete med att byta ut silorna för ALG vilket
vid några tillfällen påverkade driften i referenslinjen. Detta berodde på
att styrprogrammet för referenslinjen, som följer ändringarna i verket
vad avser ALG-doseringen, fick fel information. I tabell 3 presenteras
de datum då viktiga ändringar gjordes i referenslinjen och beskrivningar
av dessa.

4.2.1.Flockning
Då referenslinjen omkring den 18 april driftades med motsvarande dos
ALG och flöde som i vattenverket var pH-värdet i flockningskammare 3
i referenslinjen och det motsvarande pH-värdet i fällning 1 i vattenverket
i stort sett detsamma. pH-värdet i referenslinjen var 6,80 och 6,69 i vattenverket. Det höga pH-värdet i flockningen, som låg utanför optimala
pH förhållanden för kemisk fällning med ALG, fick till följd att turbiditeten i dekantatet blev mycket hög, den steg till 4,69 FNU. Dessutom
hamnade pH inom intervallet då aluminium är lösligt i vatten vilket inte
är önskvärt när man renar dricksvatten. Stora mängder porösa flockar
bildades som fastnade på alla ytor i flocknings- och sedimentationstanken och hade dåliga sjunkegenskaper. Därför bestämdes det att när den
komparativa studien mellan vattenverket och pilotens referenslinje skulle
genomföras så skulle ALG-dosen vara 50 procent högre i referenslinjen
till att börja med för att successivt minskas. Även tidigare studier, bland
annat den av Öman och Sundén (2001) har visat på att ALG måste
överdoseras i referenslinjen.
Tanken med detta upplägg var identifierandet av en eventuell brytpunkt
för hur stor ALG-överdosen i referenslinjen behövde vara i jämförelse
med vattenverket för att uppnå samma rening.
Under period 1 installerades en slangpump för aluminiumdosering. Till
denna skrevs ett styrprogram så att den skulle styras av ALG-dosen i vattenverket men dosera procentuellt mer ALG. Det tog ett tag innan driften av denna blev helt stabil och i figur 4 kan man se att från och med
mitten av maj varierar pH i referenslinjen (Flock) kraftigt till följd av
problem med styrningen av slangpumpen.

Tabell 3. Viktiga datum och ändringar.
Datum

Ändring

14-mar

ALG-pump installerad

23-apr

Isen helt borta från fjärden

03-maj

Kortade ner slamtömningen från 3,2 sekunder till 1,5.

27-maj

Intervallet för slamtömning ökas från 18 till 36 timmar

28-maj

Inflödet av råvatten minskas till 0,4 m 3/tim.

30-maj

Intervallet för backspolning av SF förlängs från 28 till 48 timmar
och första filtrat förlängs från 5 till 28 minuter.

01-jun

Vattenglas kopplades in

13-jun

Sista justeringen på ALG-pumpen och dess styrprogram.

26-jun

Intervallet för slamtömning förlängdes från 36 till 72 timmar.

29-jun

Intervallet för slamtömning förlängdes från 72 till 120 timmar.
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Fig. 4. pH i vattenverkets ena flockningskammare (Fäll1) samt
motsvarande pH i flockningen (Flock) i referenslinjen. (Fäll1 är
on-line värden).
4.2.2. Sedimentering
Slamtömningens intervall förlängdes från och med den 29 juni från 72
timmar till 120 timmar då överdoseringen av ALG låg på 45 procent och
själva tömningen kortades till 1,5 sekunder. Det resulterade i att slamnivån i tanken steg upp till strax ovanför inloppskonen. Vid okulärbesiktning såg dekantatet nämnvärt klarare ut. Efter ett tag bildades dock
gångar och hål i slamfilten och ur dessa strömmade vatten med visuellt
hög turbiditet. För att undersöka detta utfördes vid ett tillfälle turbiditetsmätningar där dekanterat vatten från olika delar av bassängen togs.
De prover som togs rakt ovanför ett hål visade på betydligt högre turbiditet än de prover som togs i delar av bassängen med intakt slamfilt,
närmare bestämt 3,9 respektive 0,69 FNU. Slamfilten torde således ha
haft en positiv påverkan på sedimenteringen men på grund av dessa hål
är det svårt att utreda i vilken utsträckning.
Det bör tilläggas att slamfilten som bildades inte svävade i vattnet ovanför inloppet utan sträckte sig mellan strax ovanför inloppskonen till
tömningsventilen i botten av bassängen med densitet som ökade med
ökande djup.
Första gången turbiditeten i dekantatet i referenslinjen och vattenverket
låg på samma värde var den tredje juni, i slutet av period 1. Då hade belastningen på sedimenteringen minskats genom en minskning av råvattenintaget från 0,5 till 0,4 kubikmeter i timmen. Dessutom hade aktiverad
kiselsyra kopplats in den första juni. Som man kan se i figur 5 sjönk turbiditeten i dekantatet från 3,3 FNU den åttonde maj och låg i slutet av
perioden på samma nivå som fällning 1. Där låg den sedan kvar under
större delen av period 2, med undantag för vissa avvikande värden som
antagligen berodde på bildandet av hål i slamfilten.
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Fig. 5. Turbiditeten i dekantatet i referenslinjen (Dek) respektive i
vattenverket (Fäll1) under period 1.
4.2.3. Snabbfiltrering
De inställningar som gav lägst turbiditet i snabbfiltratet och lägst tryckfall
över snabbfiltret var när intervallet för backspolning sattes till 48 timmar.
Detta var möjligt efter det att sedimenteringen börjat fungera bättre. Något senare förlängdes även tiden för första filtrat4 från 5 till 28 minuter
vilket är samma som för snabbfiltren (bakom S5) i vattenverket.
I figur 6 finns resultat från turbiditetsmätningarna av snabbfiltratet i referenslinjen (SF) på driftlaboratoriet samt on-line mätningar för de snabbfilter som utgör S5 i vattenverket. Här kan man se att det högsta turbiditetsvärdet, på 0,37 FNU, erhölls den 18 april. Detta sammanföll med att
ALG-dosen i referenslinjen och i vattenverket var densamma.
Jämfört med tidigare drift av referenslinjen år 2001 så har den negativa
effekten av backspolningen på turbiditeten i snabbfiltratet kunnat reduceras. År 2001 tog det 15 timmar efter backspolning innan turbiditeten
gick tillbaka till samma som innan spolningen medan den med de nya inställningarna inte förelåg något sådant problem.

Fig. 6. Turbiditeten i snabbfiltratet i referenslinjen (SF) respektive
i vattenverket (SF-59 udda) under period 1. (SF-59 är onlinevärden).

4

Första filtrat kallas det vatten som rinner genom snabbfiltret direkt efter den rengörande backspolningen. Detta
vatten har bland annat högre turbiditet än det filtrerade vattnet har under normal drift.
20

Utvärdering av avskiljning av naturligt organiskt material vid Lovö vattenverk – en pilotstudie

Fig. 7. pH vid de olika överdoserna i råvattnet (Rå1), snabbfiltraten
i vattenverket (S5) och i referenslinjen (SF) samt och i tredje flockningskammaren i referenslinjen (Flock).

4.3. Resultat från de olika mätningarna

Nedan följer de resultat som är baserade på period 2 i examensarbetet
som sträckte sig mellan den 14 juni och 9 augusti.
Mellan den 26 juni och 29 juli togs flera prover på varje inställning. Därför är värdena för överdoserna 30 och 40 procent baserade på medelvärden av två mätningar för vardera överdos. Värdena för överdoserna 35,
45 och 50 procent är baserade på medelvärden från tre mätningar vardera. Övriga värden för överdoserna 5-25 procent är baserade på enskilda mätningar.
Eftersom överdoseringen successivt minskades är överdosen presenterad
i samma ordning som de kom, därav den fallande skalan på x-axeln i
vissa av figurerna.
Det är framförallt mätvärden från driftlaboratoriet och inte on-line värden som ligger till grund för resultaten. Det har att göra med att eventuella mätfel ska vara samma för alla prover. De on-linemätare som sitter i
verket och i referenslinjen är av olika märken, mäter på olika sätt och
underhålls på olika sätt vilket gör att möjliga felkällor är många. Då det
förekommer on-linevärden framgår det i figurerna.

4.3.1. pH
I figur 7 kan man se att pH i referenslinjen (SF) ligger under vattenverket
(S5) under hela perioden och att de närmar sig varandra ju mindre
överdoseringen i referenslinjen blir.
Det går även att utläsa en ökning av pH allteftersom överdoseringen av
ALG i referenslinjen minskas, vilket stämmer väl överens med vad man
kan förvänta sig eftersom ALG är pH-sänkande (Hansen, 1997). Dessutom minskade skillnaden i pH för snabbfiltratet i referenslinjen respektive i vattenverket då överdosen sänktes och vid 10 procents överdosering erhölls samma pH i snabbfiltratet i referenslinjen som i vattenverket
vilket går att se i figur 8. I samma figur går det även att utläsa ett trendbrott som inträffar vid överdoserna 15-25 procent. Detta trendbrott beror antagligen på att driftlaboratoriet den första augusti gick över till att
kalibrera med kylda buffertar vilket påverkade pH-mätningarna.
Mellan flockningen och snabbfiltratet sker en pH höjning som kan
förklaras med den höjning av pH som sker till följd av den CO2 avgång
som fås då vatten står i kontakt med luften.
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Fig. 8. Skillnad i pH-enheter mellan SF (snabbfiltrat i referenslinjen) och S5 (snabbfiltrat i vattenverket) samt hur pHvärdena i SF
förhåller sig till de i S5.
4.3.2. Turbiditet
Avskiljningen av de partiklar och kolloider i vattnet som orsakar grumlighet var liknande för snabbfiltraten i referenslinjen och vattenverket vid
överdoser från 25 procent och uppåt (Fig. 9). Vid överdoser under 25
procent ökade dock turbiditeten i referenslinjen för både dekantatet och
snabbfiltratet medan den i vattenverket låg kvar på samma nivå. I vattenverkets process mellan Rå1 och S5 reducerades turbiditeten i vattnet med
mellan 97 och 99 procent under period 2. Under samma period reducerades även i referenslinjen, mellan Rå1 och SF, mellan 97 och 99 procent
av turbiditeten då överdosen var lika med 25 procent eller över (Fig. 10).
I figur 10 kan man även utläsa att från och med 20 procent och nedåt
minskade referenslinjens kapacitet att avskilja turbiditet om man jämför
med vattenverket. Vid fem procents överdos låg reduktionen på 93 procent. Ser man på figur 12 kan man konstatera att referenslinjen hade avskilt 5 procent mindre turbiditet efter snabbfiltret i förhållande till vattenverket vid denna överdos.
Vid en jämförelse mellan sedimenteringen i vattenverket och i referenslinjen märks en klar skillnad i effektivitet mellan de bägge processerna

Fig. 9. Turbiditeten vid de olika överdoserna i råvattnet (Rå1), efter
fällningssteget (Fäll1 i vattenverket och Dek referenslinjen) respektive snabbfiltret S5 (vattenverket) och SF (referenslinjen). Värdena
för S5 och SF presenteras på sekundäraxeln till höger.
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Fig. 10. Reduktionen av turbiditet i procent efter snabbfiltratet i
vattenverket respektive referenslinjen.
(Fig. 11). I referenslinjen var avskiljningen som bäst 79 procent och som
sämst 30 procent. Motsvarande i vattenverket var 88 respektive 84 procent. Medelavskiljningen i referenslinjen låg på 63 procent och i vattenverket på 86 procent. I figur 12 framgår det att reduktionen av turbiditet
i referenslinjen i förhållande till vattenverket varierar kraftigt för det dekanterade vattnet. Mellan överdoserna 25-50 procent förhåller de sig relativt konstant mot varandra. Men när överdosen går under 25 procent
ökar skillnaden dem emellan kraftigt. Dock händer det något vid 5 procent som avbryter denna trend. Utifrån den data som finns är det därför
vanskligt att dra några slutsatser om hur dekantatet påverkas av graden
överdosering i referenslinjen vilket framförallt framgår i figur 12.
Snabbfiltren har en stor utjämnande effekt på turbiditeten i vattnet vilket
gjorde att skillnaden mellan snabbfiltratvattnet i referenslinjen respektive
i vattenverket inte skilde sig nämnvärt åt. Vad man kan utläsa ur figur 11
är att det fanns en brytpunkt mellan vilken av referenslinjen respektive
vattenverket som hade en effektivare avskiljning av partiklar. Den gick
vid en överdosering i referenslinjen på mellan 20 och 25 procent. Vid en
överdosering i referenslinjen som överskred 25 procent var reduktionen
av turbiditet i referenslinjen något effektivare än den i vattenverket. Men
då dosen aluminiumsulfat i referenslinjen understeg en mot verket motsvarande överdosering om 25 procent så erhölls en sämre reduktion av

Fig. 11. Reduktionen av turbiditet i procent efter sedimenteringen,
i det dekanterade vattnet, i vattenverket respektive referenslinjen.
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Fig. 12. Förhållandet mellan reduktionen av turbiditet i referenslinjen och den i vattenverket.
turbiditet. Skillnaden i effektivitet med avseende på reduktion av turbiditet ökade dessutom kraftigare när överdoseringen underskred 25 procent
och till referenslinjen nackdel.

4.3.3. UV254
I figur 13 kan man se mätresultaten från driftlaboratoriet på UV- absorbans vid 254 nm på ofiltrerade vattenprover. Reduktionen av UVabsorberande material var effektiv i både referenslinjen och vattenverket.
Vattnet i snabbfiltraten i både vattenverket och i referenslinjen höll en
jämn nivå kring 0,370 AE/4 cm. Enligt vad som går att utläsa ur figur 14
låg vattenverket ganska konstant kring en reduktion av 69-72 procent av
det UV-absorberande materialet i råvattnet. Referenslinjen hade en högre
reduktion än vattenverket för överdoser av ALG om 20 till 50 procent.
Störst var skillnaden i reduktion (10 procent) mellan SF och S5 då
överdosen låg på 50 procent. Från överdoser på 15 procent och nedåt låg
referenslinjens kapacitet att avskilja UV-absorberande material lika med
eller under vattenverkets (Fig. 14 och 15). Vid 5 procents överdos hade

Fig. 13. Mätresultaten för UV-absorbans vid 254 nm vid de olika
överdoserna i råvattnet (Rå1) och snabbfiltraten i referenslinjen
(SF) och i vattenverket (S5).
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Fig. 14. Reduktionen av UV-absorberande material i procent efter
snabbfiltratet i vattenverket respektive referenslinjen.
referenslinjen fram till snabbfiltratet avskilt 6 procent mindre UVabsorberande material än S5. I snitt ökade referenslinjens förmåga att avskilja UV-absorberande material i förhållande till vattenverket med 0,4
procentenheter per procent överdos. Denna trend går att se i figur 15.
Vad som är intressant att se i figur 14 är att vid doser från och med 15
procent och uppåt så följde referenslinjen samma reduktionsmönster
som vattenverket. Detta blir extra tydligt vid överdosen 25 procent då
vattenverket hade ett avvikande värde, med högre reduktion, jämfört
med de omkringliggande värdena och även referenslinjen hade en topp
där. Dock så skedde en större reduktion både faktiskt och relativt i referenslinjen vilken ökade successivt i och med ökad överdosering.

4.3.4. Totalt organiskt kol - TOC
Under försöksperioden varierade mängden TOC i råvattnet mellan 9,8
och 11,4 mg C/L och de lägsta nivåerna på TOC i råvattnet sammanföll
med överdosen 45 procent i referenslinjen. Samtidigt som denna dipp i
TOC halterna i råvattnet erhölls den bästa avskiljningen av TOC mätt i
procent i både vattenverket och i referenslinjen (Fig. 16). Avskiljningen
av TOC låg under försöksperioden i vattenverket mellan 47 och 53 procent och i referenslinjen mellan 51 och 58 procent. En tydlig minskning i
avskiljningen av TOC med minskad överdos i referenslinjen syntes i resultaten vilket också går att se i figur 16.

Fig. 15. Förhållandet mellan reduktionen av UV-absorberande
material i referenslinjen och den i vattenverket.
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Fig. 16. Avskiljningen av TOC i vattenverket respektive i referenslinjen i procent.
4.3.5. Löst organiskt kol - DOC
Mätvärdena för TOC och DOC skiljer sig inte nämnvärt vilket har att
göra med att nästan all TOC utgörs av DOC vilket går att se i figur 17,
där DOC normaliserats mot TOC. Där kan man även utläsa att DOChalterna ibland är högre än TOC-halterna vilket ju teoretiskt är en omöjlighet och visar på att något fel kan ha uppstått vid dessa mätningar.
Även mätosäkerheten vid dessa analyser spelar in och kan vara större än
skillnaderna mellan DOC och TOC innehållet i proverna.
Liksom för TOC mätningarna kan det konstateras en något bättre avskiljning av DOC i både referenslinjen och i vattenverket då lägre halter
DOC förekom i råvattnet. Vattenverket avskilde som mest 54 procent av
DOC och som minst 50 procent medan referenslinjen avskilde mellan 51
och 59 procent. Då överdosen i referenslinjen sänktes minskade även avskiljningen av DOC samt skillnaden mellan vattenverket och referenslinjen. Referenslinjens förmåga att avskilja DOC minskade från i snitt 56
procent vid överdosen 50 procent och 58 vid 40 procents överdos till 51
procent vid överdoserna 15-20 procent (Fig. 18). Referenslinjen avskilde
mellan 2 till 13 procent mer DOC än vattenverket, med lägst skillnad i
avskiljning vid överdoserna 15 och 20 procent.

Fig. 17. Halten DOC normaliserad mot halten TOC för råvattnet
(Rå1) samt snabbfiltratet i vattenverket (S5) och i referenslinjen
(SF).
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Fig.18. Avskiljningen av DOC i vattenverket respektive i referenslinjen i procent.
4.3.6. Specifik ultraviolet absorbans - SUVA
SUVA låg under 3 mg C/L*m både för råvattnet och för de båda snabbfiltraten (Fig. 19). Detta visar på att det framförallt finns hydrofilt NOM
i vattnet både före och efter rening eftersom SUVA under tre indikerar
förekomsten av övervägande hydrofilt material enligt Matilainen et al.
(2011). SUVA minskades med mellan 35 och 38 procent i vattenverket
och med mellan 34 och 45 procent i referenslinjen (Fig. 20). Reduktionen av hydrofobt material var lika stor i referenslinjen som i vattenverket
vid de lägre överdoserna 15-20 procent. Precis som man kan förvänta sig
ökade dock avskiljningen i referenslinjen i förhållande till vattenverket då
överdosen i referenslinjen ökade. Vid överdoserna 45 och 50 procent var
skillnaden mellan vattenverket och referenslinjen mellan 9 och 18 procent.

4.3.7. Fluorescence index - FI
Fluorescence index för de tre olika provpunkterna Rå1, S5 och SF, låg relativt konstant över hela perioden och hur mycket ALG som överdoserades i referenslinjen verkar inte ha påverkat resultatet nämnvärt.
Fluorescence index ökade över det kemiska fällningssteget i både vattenverket och i referenslinjen och låg i referenslinjen mellan 1,69 och 1,73 för
överdoserna 15 till 50 procent och mellan 1,66 och 1,69 i vattenverket
(Fig. 21). Eftersom det enligt Fellman et al. (2010) framförallt är NOM

Fig. 19. Beräkning av SUVA baserat på mätvärden på DOC och på
filtrerade UV prover för råvattnet och snabbfiltraten.
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Fig. 20. Minskning av råvattnets SUVA i referenslinjen och i vattenverket.

Fig.

21.

Resultaten

från

FI

beräkningarna.

Fig. 22. Förhållandet mellan referenslinjen och vattenverket, det
vill säga mellan SF och S5, för de olika indikatorerna för organiskt
material.
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med mikrobiellt ursprung som förekommer vid FI kring 1,8 så tyder det
på att efter kemisk fällning och snabbfiltrering är det just denna fraktion
som finns kvar i vattnet i störst utsträckning både i referenslinjen och i
vattenverket. Med andra ord är det den terresta fraktionen som avskiljs.
I figur 22 kan man se att skillnaden i ändring av FI mellan referenslinjen
och vattenverket varierar mellan 9 och 21 procent. Man kan även utläsa
en tendens till minskad skillnad med minskad överdos.

4.3.8. Freshness index - β:α
Med avseende på β:α låg råvattnet konstant kring 0,6 och de båda snabb-

filtraten låg något högre med ett medelvärde på 0,75 och 0,77 för S5 respektive SF (Fig. 23). β:α för det renade vattnet ökade både i referenslinjen och i vattenverket vilket innebär att det renade vattnet innehöll en
större andel yngre NOM än råvattnet eftersom β:α ökar med ökande andel nyproducerad NOM (Parlanti et al., 2000). Detta betyder att det
framförallt var det äldre NOMet som avskildes.
Vid de högre överdoserna, 45 och 50 procent, kan man i figur 22 se att
referenslinjen har avskilt mellan 20 och 30 procent mer äldre NOM än
vattenverket och vid de lägre överdoserna, 15 och 20 procent, var avskiljningen 8 respektive 14 procent större.

4.3.9. Humification index - HIX
HIX för råvattnet låg mellan 0,91 och 0,92 under period 2. HIX för S5
var högre än det för SF och låg mellan 0,88 och 0,89 medan SF låg mellan 0,86 och 0,89 med medelvärden på 0,88 respektive 0,87. Som man
kan se i figur 24 ökade HIX i referenslinjen då överdosen av ALG
minskades. Det berodde dels på att HIX för råvattnet var något högre
vid överdoserna 15 och 20 procent och dels på att avskiljningen av aromatiska kolväten, som HIX är en indikator för, fungerade sämre. Samtidigt sjönk även skillnaden i avskiljning av HIX (Fig. 22) mellan referenslinjen och vattenverket. Detta torde ha att göra med att den kemiska
fällningen som ju är selektiv mot aromatiska kolväteföreningar fungerade
sämre då den relativa ALG-dosen sänktes.
De höga HIX värdena pekar på att råvattnet innehåller mycket humöst
och aromatiskt material samt de något lägre värdena för snabbfiltraten på
att den kemiska fällningen tog bort detta humifierade material.

Fig. 23. Resultatet av beräkningarna av β:α.
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Fig. 24. Resultatet av beräkningarna av HIX.

5. D ISKUSSION
Även om referenslinjen ska efterlikna vattenverkets linje 1 och innehåller
samma reningssteg: flockningskammare, sedimentering, snabbfilter, så
skiljer sig ändå utformningen av de olika reningsstegen. De skiljer sig åt
vad gäller inblandningsförfarande, area- till volymförhållande, form på de
olika bassängerna och hydrauliska vägar. Konsekvenserna av detta är
bland annat att uppehållstiden i flockningen och i sedimenteringen blir
längre i referenslinjen än i vattenverket. Ju längre uppehållstider desto
större möjlighet till bättre rening finns eftersom det i fällningen innebär
längre tid för flockbildning och i sedimenteringen längre tid för dessa
flockar att sedimentera. Det innebär också att referenslinjen får en lägre
ytbelastning i både sedimenteringen och i snabbfiltret än linje 1 vilket
teoretiskt sett är till dess fördel. Trots detta krävs det i referenslinjen en
överdosering av ALG i förhållande till dosen ALG i vattenverket för att
avskiljningen av partiklar och NOM ska vara lika effektiv som den i vattenverket. En förklaring till att det förhåller sig på det sättet skulle kunna
vara att inblandningen av ALG och den aktiverade kiselsyran inte fungerar som den ska i referenslinjen. Trots att kemikalierna doseras vid inloppet av råvatten till referenslinjen borde de kanske indoseras direkt i
själva strömmen. Dock visade tidigare studier, gjorda av Öman & Sundén (2001), på att även då så gjordes erhölls inte en optimal flockbildning. Enligt Johansson (red.) (2010) tillsätts oftast hjälpkoagulanten mellan andra och tredje flockningskammaren. Detta är en uppställning som
inte har provats under denna studie och som kanske skulle förbättra
flockbildningen och/eller flockegenskaperna så att mer föroreningar sedimenterar.
En annan förklaring till att ALG måste överdoseras i referenslinjen skulle
kunna vara den att arean på vattenytan i förhållande till den totala volymen i flockningskamrarna är 6,6 gånger större i referenslinjen än den i
vattenverket. En större vattenyta i förhållande till den totala volymen
vatten möjliggör enligt Letterman & Yiacoumi (2011) en större CO2- avgång från vattnet till luften vilket i sin tur har en pH-höjande effekt.
Detta skulle kunna medföra att pH-värdet i referenslinjens fällningsanläggning blir högre än motsvarande i vattenverket och att flockbildningen fungerar sämre till följd av detta. De flockbildande processerna kräver
olika pH för att fungera optimalt, för laddningsneutralisation är det bästa
pH 4,2-5,2 och för svepkoagulering är pH-intervallet större, mellan 5,5
och 8. Detta är lägre än det fällnings-pH som används i verket vilket lig30
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ger mellan 6,2 och 6,7. Att man väljer att ha ett fällnings-pH som ligger
utanför de optimala intervallen har att göra med att aluminium är som
minst lösligt mellan pH 6,2 och 6,7 och eftersom man vill ha så lite restaluminium som möjligt i det utgående dricksvattnet försöker man hålla
sig där emellan.
Ytterligare en förklaring till att avskiljningen av partiklar och NOM är
mindre effektiv i referenslinjen än i vattenverket har att göra med utformningen av sedimentationstanken. Att sedimenteringen i referenslinjen inte fungerade lika bra som den i vattenverket även under pilotstudien 2001 tyder på att det är utformningen som inte är optimal eller
skiljer sig för mycket från den i vattenverket. Enligt Gregory & Edzwald
(2011) så brukar cirkulära sedimentationsbassänger fungera väldigt bra,
bland annat eftersom hastigheten på vattnet hinner avta ju längre ut mot
periferin det kommer. På så sätt skapas minimal turbulens vid överfallen
på dekantatrännan som kan röra upp flock. I fallet med referenslinjens
sedimentationstank däremot så är inte rännan monterad längst ut i kanten utan en god bit in. Detta skulle kunna vara en förklaring till den otillfredsställande sedimenteringen.
Problemet med den höga turbiditeten i dekantatet får även till följd att
snabbfiltret i referenslinjen belastas onödigt mycket och kan göra det
nödvändigt med korta intervall för backspolning av detta. Det i sin tur
kan påverka avskiljningen i snabbfiltret.
Även om turbiditeten i snabbfiltratet i referenslinjen avvek kraftigt från
den i vattenverket framförallt under period 1 så var reduktionen av turbiditet från det inkommande dekanterade vattnet mycket god. Snabbfilter har stor förmåga att reducera turbiditet enligt Johansson (red.) (2010),
vilket också blev tydligt när reduktionen av turbiditet studerades i referenslinjen. Dekantatet i referenslinjen var många gånger högre än det i
vattenverket och ändå uppnåddes bättre avskiljning av turbiditet i referenslinjen än i vattenverket vid överdoser över 25-30 procent.
Att referenslinjen trots längre uppehållstider i de olika processtegen inte
genomgående hade bättre reningsresultat än vattenverket skulle också
kunna förklaras med olika egenskaper på flockarna. Enligt Stokes lag
(ekv.2) så beror sedimentationshastigheten framförallt på partikeldensiteten och partikelradien. Eftersom det är samma vatten som renas i både
referenslinjen och vattenverket är vattnets densitet samma och gravitationskonstanten är också den samma. Det enda som kan förklara skillnad
i sedimentationshastighet är just partikelradien, eller i det här fallet flockradien, och densiteten på flocken, vilka kan skilja sig mellan de två processerna. I referenslinjen har flockarna antagligen en mindre partikelradie
eller en lägre partikeldensitet eller en kombination av dessa två parametrar.
En annan förklaring till varför framförallt sedimenteringen fungerar
sämre i referenslinjen än i vattenverket skulle kunna vara skillnader i
strömningen. I referenslinjen är det till exempel uppåtströmning i sedimentationsbassängen och med dåliga flockegenskaper finns det risk för
att dessa i viss mån förhindras av det uppåtströmmande vattnet från att
sedimentera. Dock verkar detta föga troligt med tanke på den stora

Tabell 4. I tabellen redogörs för vid vilka överdoser av ALG i referenslinjen
som samma reningsresultat erhölls i referenslinjen som i vattenverket.
Överdos
(%)

pH

Turbiditet
(SF)

UV 254

ofiltrerat

UV 254
filtrerat

TOC

DOC

FI

HIX

β:α

SUVA

10

25-30

15

20

20

20

-

-

-

15-20
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volymen och arean på sedimentationstanken i förhållande till det låga inflödet och därmed hastigheten på uppåtströmningen.
Under period två fungerade driften i referenslinjen väldigt bra. De ändringar i turbiditet samt övriga parametrar som förekom kunde förklaras
med att överdosen succesivt minskades. Dock är det inte säkert att de
långa intervallen för slamtömningen hade varit optimala i längden eftersom slammet i sedimentationstanken knappt tömdes utan snarare
kompakterades. Men precis som i vattenverket krävs det i referenslinjen
daglig övervakning samt regelbunden kontroll av instrument och styrprogram för att allting ska fungerar.
DOC och TOC kan vara svåra att mäta vilket syns tydligt i figur 17 där
DOC har normaliserats mot TOC. Där ser man att det ibland uppmättes
mer DOC än TOC, det vill säga då staplarna går över värdet ett. Men eftersom TOC utgörs av DOC och POC vilket beskrevs i ekvation 3 tyder
dessa resultat på att någonting har påverkat mätningen av antingen TOC
eller DOC. Det mest troliga är att det är DOC-mätningen som inte
stämmer och att filtret genom vilket provet filtreras innan analys har
släppt ifrån sig material. Den osäkerhet som därmed uppstår kring DOC
resultaten påverkar i sin tur SUVA-värdena, eftersom SUVA beräknas
med DOC. Med detta i åtanke bör man därför uttala sig försiktigt om resultaten för DOC och SUVA vid framförallt andra och tredje mättillfället
då det enligt resultaten i figur 17 fanns mer DOC än TOC i snabbfiltraten.
Som resultaten i figur 20 visar så förekommer det framförallt hydrofilt
material i råvattnet, eftersom det är denna fraktion av NOM som är vanligast förekommande då SUVA är mindre än tre enligt Matilainen et al.
(2011). Det är just denna fraktion som är svårfällt för den kemiska fällningen med aluminiumsulfat. Minskningen i SUVA mellan råvattnet och
snabbfiltraten visar även den att den kemiska fällningen är selektiv mot
den hydrofoba och aromatiska fraktionen eftersom det framförallt är
denna som absorberar UV-ljus vid 254 nm så när denna fraktion minskar
så minskar även SUVA.
Vad man kan se är att fällningen är partisk mot de fraktioner av NOM
som emitterar långa våglängder och alltså har hög aromaticitet. Dessa
fraktioner är de som tas bort i störst utsträckning.
Den kemiska fällningen är selektiv mot det äldre och mer nedbrutna vilket framgår av resultaten för β:α, SUVA och HIX
Både för pH och UV kan ett linjärt samband hittas mellan skillnaden
mellan referenslinjen och vattenverket och överdosen. Med ökad
överdos ökar även skillnaden linjärt mellan de båda processerna.
I tabell 4 har en sammanställning gjorts över vid vilka doser som referenslinjen och vattenverkets linje 1 uppnådde samma reningsresultat. För
fluorescence index, β:α och humification index uppnåddes aldrig exakt samma
resultat i referenslinjen och i vattenverket varför ingen överdos är angiven för dessa. Vad som framgår i tabellen är att det inte finns en inställning där referenslinjen och vattenverket uppnår samma reningsresultat
för de mätta parametrarna. Detta innebär att vid framtida studier måste
man välja om man vill att referenslinjen ska fungera så bra som möjligt
överlag, och då hitta en genomsnittlig överdos där ingen paramter blir
optimal, eller om man vill fokusera på att kunna jämföra en viss parameter eller processteg med vattenverket och styra aluminiumsulfatdosen efter denna och acceptera att vissa andra processteg och parametrar inte
kommer att vara jämförbara med vattenverket.
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6. S LUTSATSER
 Flödet i referenslinjen kan bara ställas in så att ett reningssteg i taget i
referenslinjen kan gå med samma ytbelastning och uppehållstid som i
vattenverket, aldrig alla samtidigt. Detta beror på att det är olika skalförhållande för alla reningssteg mellan referenslinjen och vattenverket.
 Referenslinjens och vattenverkets skillnad i utformning av de olika reningsstegen resulterar i att det vid ett medelflöde av 0,4 m3/tim blir
längre uppehållstider i referenslinjens olika reningssteg samt att ytbelastningen i dessa blir lägre än motsvarande i vattenverket.
 I referenslinjen är ytarean i förhållande till den totala volymen i flockningskamrarna 6,6 gånger större än den i vattenverket. Detta skulle
kunna medföra att pHt i referenslinjens fällningsanläggning blir högre än
motsvarande i vattenverket, till följd av större CO2 avgång från vattnet
till luften. Men resultaten visar att pHt endast marginellt påverkas av
detta i referenslinjen.
 Efter undersökningen i period 1 och baserat på erfarenheterna i piloten
2001 framstod det som att den mest kritiska parametern för avskiljningen av föroreningar som skapar turbiditet och NOM i referenslinjen är
ALG-dosen och hur mycket den överdoseras i förhållande till vattenverket.
 Då överdosen var hög och låg på eller över 30 procent erhölls bättre
reningsresultat i referenslinjen än i vattenverket för alla undersökta parametrar. De undersökta parametrarna var turbiditet, UV254, TOC, DOC,
SUVA, FI, HIX och β:α.
 Vad gäller turbiditeten gick det att konstatera att sedimenteringen i referenslinjen inte fungerade tillfredställande i förhållande till vattenverket
vid någon av de undersökta överdoseringarna. Dock kompenserade
snabbfiltret för mycket av detta och vid överdoser över 25-30 procent
var referenslinjen till och med effektivare i avskiljning av turbiditet än
vattenverket.
 För att avskiljning av NOM mätt som bland annat UV254, TOC, DOC
och SUVA krävs det i referenslinjen en överdosering av ALG på minst
15 procent för att denna ska vara lika effektiv som den i vattenverket.
 Intressant att notera är att avskiljningen av NOM som kan utläsas ur
indikatorerna FI, HIX och β:α för alla de uppmätta överdoserna var effektivare i referenslinjen än i vattenverket. I denna studie framkom det
alltså inte vid vilken ALG-överdos som referenslinjen och vattenverket
får samma värden på FI, HIX och β:α.
 I den kemiska fällningen i vattenverket och i referenslinjen är det framförallt humusämnena med aromatisk struktur som tas bort. Dessa är ämnen som är mer nedbrutna och äldre i sin karaktär. Det är alltså samma
fraktioner av NOM som avskiljs i de bägge processerna. Skillnaden i avskiljning mellan dem ligger i att det under studien avskildes kvantitativt
mer NOM av äldre mer nedbrutet humöst material i referenslinjen än i
vattenverket. Detta beror på att det i referenslinjen doserades mer fällningskemikalie än i vattenverket.
 Att det framförallt är humusämnen med aromatisk struktur som tas
bort innebär också att om halterna av NOM fortsätter att öka och framförallt NOM av icke-aromatisk struktur så kommer dessa fraktioner inte
kunna fällas bort i framtiden även om man ökar dosen ALG.
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7. R EKOMMENDATIONER OCH F ÖRSLAG PÅ FRAMTIDA
STUDIER OCH FÖRBÄTTR INGAR

Då överdosen överstiger 25 procent fås en något bättre avskiljning av
turbiditet i referenslinjen än i vattenverket. Om man i framtiden skulle
vilja minska turbiditeten efter snabbfiltret bör därför nya processteg eller
utformningar av befintliga göras snarare än att öka dosen ALG. Nedan
följer några förslag på praktiska utföranden som fortfarande inte har
provats och som skulle kunna förbättra sedimenteringen genom att:
 öka flödet i referenslinjen och se om det är möjligt att skapa en slamfilt som svävar ovanför inloppskonen och verkligen filtrerar flock.
 installera lameller i sedimentationstanken så att den får en mer traditionell utformning.
 flytta dekantatrännan till ytterkanten av sedimentationstanken. Detta
skulle sänka hastigheten på vattnet som dekanterar och bidra till bättre
dekantat.
 flytta röret och slangen för indosering av ALG så att de hamnar direkt
i inloppsflödet för mer optimal inblandning.
 dosera den aktiverade kiselsyran mellan första och andra flockningskamrarna.
Det finns i dagsläget fraktioner av NOM som inte tas bort i den kemiska
fällningen, vilket även har framkommit i den här studien. Studier av alternativa reningsmetoder som kan avskilja dessa fraktioner skulle därför
vara intressanta att utföra i framtiden.
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A PPENDIX I – T EKNISK INFORMATION O M VATTENVERKET
OCH REFERENSLI NJEN

Tabell 1: Teknisk information om referenslinjen i pilotanläggningen samt linje 1 i vattenverket.
Referenslinjen i piloten

Linje 1 i vattenverket

Enhet

Medelflöde

0,40

4400*

m3/tim

Uppehållstider**
Flockning
Sedimentering
Totalt i fällningsdelen
Snabbfilter
Totalt

1,44
10,7
12,1
1,2
13,3

0,58
1,8
2,4
0,19
2,6

tim
tim
tim
tim
tim

Flockning
Doseringsförfarande
Antal enheter
Antal kammare per enhet
Area per kammare
Volym per kammare
Typ av omrörare
Total area
Total volym

Självfall från rör
1
4
0,16
0,14
propeller
0,64
0,58

Ränna
4
4
27
160
propeller
108
2560

st
st
m2
m3
m2
m3

Sedimentering
Antal bassänger
Area
Sedimenteringsarea
Volym
Ytbelastning
Intervall på slamtömning
Intervall på slamsugning

1
2
2
4,29
0,2
120
-

4
420
750
2000
1,1
12

st
m2
m2
m3
(m3/tim)/m2
tim
tim

Snabbfilter
Antal
Area per filter
Total area
Sanddjup
Effektiv kornstorlek
Ytbelastning
Backspolningsintervall
Längd på backspolning
Längd på första filtrat

1
0,126
0,126
0,97
0,8-1,0
0,8
48
5
28

8
84
672
1,10-1,25
0,8-1,0
3,3
60

st
m2
m2
m
mm
(m3/tim)/m2
tim
min
min
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* under maj till augusti 2013. Statistik hämtad ur Cactus, Lovös övervakningsprogram.
**gäller för angivna medelflöden.
(Stockholm vatten, 2011; Öman & Sundén 2001; egna beräkningar)
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