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Sammanfattning
Hammarby Sjöstad är en ny stadsdel i Stockholm. Vid planeringen av detta område sattes det
upp ett speciellt miljöprogram. Generellt sett skulle allt göras dubbelt så bra som vid tidigare
byggda bostadsområden. För vatten och avlopp blev utsläppskraven så hårda att det
nuvarande reningsverket i Henriksdal inte kunde uppfylla dessa mål. Därför byggdes det ett
nytt reningsverk, Sjöstadsverket, där Stockholm Vatten kunde testa ny avancerad
reningsteknik.
I en av försökslinjerna utvärderas biologisk foforreduktion istället för kemisk fällning av
fosfor. Fördelen med biologisk foforreduktion kontra kemisk fällning är att fosfat kan
utvinnas ur fosforrika delströmmar i aktivslamprocessen eller ur rejektvattnet efter
slamrötningen. Ett sätt att ta tillvara fosforn är att fälla ut den i form av
magnesiumammoniumfosfat, så kallad struvit. I avloppsvatten görs det genom att tillsätta
magnesium och samtidigt höja pH. Struvit är ett salt som löser sig långsamt och fungerar
därför bra som gödningsmedel för jordbruket.
Syftet med detta examensarbete var att utforma och genomföra struvitfällningsförsök i
försökslinjen med biologisk fosforreduktion. Ett kontinuerligt satsvist fällningssteg
konstruerades och var i drift oavbrutet i en 27 dagars period. Anläggningens kapacitet att fälla
struvit och därmed reducera fosfor utvärderades. Dessutom bestämdes fosfor- och
tungmetallhalterna i struvitfällningen och avslutningsvis genomfördes en enklare ekonomisk
analys.
Resultaten visar att reduktionsgraden av fosfat ökar med magnesiumdoseringen,
uppehållstiden samt groddningen i fällningstanken. Vid pH 9,1, en uppehållstid på 7 h och en
Mg/P-kvot på 2,5 var fosfatreduktionen 78 %, utan att utgående halter magnesium var för
höga. Höjdes pH till 9,5, uppehållstiden till 12 h och Mg/P-kvoten till 3 var fosfatreduktionen
94 %, men då överdoserades magnesium. Exakta värden samt vilken av parametrarna som är
viktigast för en hög fosfatreduktion kan ej bestämmas utifrån dessa försök.
21 vikt-% av fällningen utgjordes av struvit, 13 vikt-% var ren fosfor och 28 vikt-% av
fällningen kunde inte definieras med de analysmetoder som användes. Den definierade delen
av fällningen innehöll förutom struvit även fukt, kristallvatten, organiskt material och övriga
metaller. Den odefinierade delen bestod troligtvis av magnesiumfosfat och diverse karbonatoch hydroxidföreningar. Halten tungmetaller i struvitfällningen var väldigt låg. Jämförs den
med rötat slam visar det sig att fällningen är betydligt mer koncentrerad, med avseende på
fosfor, och med lägre tungmetallhalter än det rötade slammet.
Kemikaliekostnaden för fullskaleförsöket blev 24 kr/m3 rejekt, vilket motsvarar 720 kr/kg P.
Vid längre drift och större inköp av kemikalier kan kostnaderna fås ned till omkring 4,6 kr/m3
rejekt, vilket motsvarar 160 kr/kg P. Om fällningen används i stor skala vid Henriksdals
reningsverk blir kemikaliekostnaden omkring 1 kr/m3 rejekt, eller 25 kr/kg P. Dessa kostnader
ska jämföras med inköpspriset på fosfor som är cirka 10 kr/kg.
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Abstract
Hammarby Sjöstad is a new, fast growing city district in Stockholm. A special environmental
program was established during the development of the district. Everything was supposed to
be carried out at least twice as good as previous built city districts. The demands upon the
wastewater industry became so though that the existing wastewater treatment plant in
Henriksdal could not fulfil these claims. Therefore a new treatment plant, Sjöstadsverket, was
set up, where new advanced treatment technology could be tested.
One of the technologies that are evaluated is enhanced biological phosphorous removal,
EBPR, instead of chemical precipitation. The advantage with EBPR is that phosphate can be
extracted from the activated sludge system in the EBPR, or from the return liquid from the
sludge digestion process. A way to recover the phosphorus is to precipitate it in the form of
magnesium ammonium phosphate, so called struvite. In wastewater that is carried out by
adding magnesium and in the same time raise the pH. Struvite is a slow-release salt that is
well suited for use as a fertilizer in the agricultural industry.
The purpose of this study was to precipitate struvite in the EBPR-process and design a
precipitation reactor that could operate in a continuous mode. A batch reactor was constructed
and ran uninterrupted for a 27-day period. The reactor’s capacity to precipitate struvite and
reduce phosphate was evaluated. The phosphorus- and metal proportions in the struvite
precipitate was also determined, and a small economical analyse was carried out.
The results show that the reduction of phosphate increases with the addition of magnesium,
higher retention time and increased seeding in the reactor. Exact values of these process
parameters and which one that is most important for a high phosphate reduction could not
been determined in these experiments.
One fifth of the precipitate constitutes of struvite and one eight of phosphorous. A quarter of
the precipitate could not been define with the methods used in this analyse. The rest of the
known precipitate constitutes of moist, crystal water, organic material and other metals. The
proportion of heavy metals in the precipitate was very low. If compared with decomposed
sludge the result shows that the struvite precipitation was more concentrated, in regard to
phosphorous, and had a lower proportion of heavy metals than the decomposed sludge. The
cost of chemicals in this study was very high but if larger volumes of chemicals are purchased
the cost could easily be lowered.
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1 Inledning
I takt med att Stockholm växer utvidgas stadskärnan. Nya moderna bostadsområden med
affärer, kontor och restauranger byggs. På det gamla industriområdet vid Hammarby Sjö har
ett nytt bostadsområde, Hammarby Sjöstad, uppförts. Stora delar av området står klart redan
idag men mycket arbete återstår.
När Hammarby Sjöstad planerades sattes det upp ett speciellt miljöprogram för projektet.
Programmet skulle fokusera på miljöfrågorna i planering och genomförande. Generellt sett
skulle allt göras dubbelt så bra som vid tidigare byggda bostadsområden. Miljömålen för
vatten och avlopp är följande:
¾ Minskad vattenförbrukning med 50 % jämfört med genomsnittet för nyproduktion i
innerstaden.
¾ Avloppsvattnets innehåll av tungmetaller och andra miljöskadliga föroreningar skall
minska med 50 %.
¾ Kväveinnehållet i det renade avloppsvattnet skall ej överstiga 6 mg/l, och
fosforinnehållet ej 0,15 mg/l.
¾ 95 % av fosforn i avloppsvattnet skall återföras till jordbruket.
Det nuvarande reningsverket i Henriksdal kunde ej uppfylla dessa mål. Därför bestämdes det
att ett lokalt reningsverk, där ny avancerad teknik kunde testas, skulle byggas. Detta verk,
kallat Sjöstadsverket stod klart i oktober 2003, och har en kapacitet att behandla
avloppsvatten från 1000 personer. Faller försöken väl ut kommer verket att ta emot vatten från
hela det färdigutbyggda Hammarby Sjöstad år 2012.
Sjöstadsverket består av fyra parallella processlinjer, två som baseras på aerob reningsteknik
och två på anaerob teknik. Linje 1 är i princip en kopia av Henriksdals reningsverk men med
biologisk fosforreduktion, så kallad Bio-P, istället för kemisk fällning av fosfor. Den
biologiska fosforreduktionen utförs enligt A/O-förfarandet, där avloppsvattnet efter
försedimenteringen behandlas i en anaerob reaktor och därefter i en aerob reaktor. Returslam
leds tillbaka från eftersedimenteringen och överskottsslammet samt primärslammet förtjockas,
rötas och avvattnas. Reningen av vattnet avslutas med ett nedströms tvåmedia sandfilter.
Fördelen med Bio-P kontra kemisk fällning är att fosfat kan utvinnas ur fosforrika
delströmmar i aktivslamprocessen eller ur rejektvattnet efter slamrötningen. Ett sätt att ta
tillvara fosforn är att fälla ut den i form av magnesiumammoniumfosfat, så kallad struvit.
Struvit är ett salt som löser sig långsamt och fungerar därför bra som gödningsmedel för
jordbruket.
Syftet med detta examensarbete var att utforma och genomföra struvitfällningsförsök vid linje
1 på Sjöstadsverket, antingen på rejektvattnet från avvattningen av rötslammet eller på
anaerobt hållet returslam från eftersedimenteringen.
En litteraturstudie har genomförts för att samla in aktuella kunskaper i ämnet och för att
utröna vilken fällningsmetod som skulle bäst i det aktuella fallet. Efter slutförd litteraturstudie
genomfördes försök i labskala. I ett första skede bestämdes var i processen struvitfällningen
skulle äga rum. Därefter genomfördes inledande labförsök för att fastställa hur fällningen
skulle gå till.
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Utifrån de inledande labförsöken konstruerades en struvitfällningsanläggning i fullskala för
kontinuerlig drift i linje 1. Anläggningens förmåga att fälla struvit och därmed reducera fosfor
har undersökts under en 27 dagars period då anläggningen kördes utan avbrott.
Examensarbetet ingår som en viktig del i utvärderingen av biologisk fosforreduktion som
Stockholm Vatten genomför. Litteraturstudien har genomförts på KTH under vecka 10 till 12,
år 2005. Materialet som ligger till grund för studien har sökts på KTHs biblioteket, främst
genom databaser som de tillhandahåller, till exempel SciFinder och Compendex. Sökning av
material har även gjorts på Naturvårdverket och genom Internet. Det praktiska arbetet samt
enklare labanalyser har genomförts på plats vid Sjöstadsverket. Analys av struvitfällningen
har skett på labbet vid Stockolm Vattens huvudkontor.
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2 Teori
I nedanstående kapitel beskrivs varför fosforrening är en viktig åtgärd inom
avloppsvattenreningen. Därefter presenteras de grundläggande principerna samt för- och
nackdelar med kemisk fällning och biologisk fosforrening. Dessutom kommer Bio-P
processen vid Sjöstadsverkets linje 1 att gås igenom. Efter detta behandlas grunderna för
struvitfällning och till sist presenteras resultatet från litteraturstudien uppdelat efter: labförsök,
pilotförsök och fullskaleanläggningar.

2.1 Fosforåterföring
Fosforn som hamnar i avloppsreningsverken härstammar från tvätt- och diskmedel samt från
avföring och urin. Får fosforn gå obehandlad genom våra reningsverk bidrar den till att
övergöda våra sjöar och vattendrag. I dagsläget fälls fosforn vanligtvis ut kemiskt, men den
kan även behandlas biologiskt. Det kemiska eller det biologiska slammet som bildas
deponeras eller användas som gödsling eller jordförbättring. Under senare år har emellertid
fler och fler motsatt sig att sprida kommunalt avloppsslam på åkermarker på grund av rädsla
för höga föroreningshalter, trots att halterna håller sig under de godkända nivåerna.
Fosfor är ett grundämne och kan således inte förbrukas, men de brytvärda fosformineralerna
är däremot en ändlig resurs. Hur länge de kommer att räcka är ännu oklart. De mest
optimistiska studierna menar att de räcker 1 200 år till, medan de mer pessimistiska påstår att
de inte räcker mer än 90 år (Naturvårdverket, 2002). Sverige har gott om fosforrikt mineral
som i dagsläget inte utnyttjas. För andra länder är läget annorlunda. I till exempel Japan
importeras all fosforrik mineral som förbrukas. Mängden uppgår till omkring en miljon ton
per år (Ueno Y. och Fujii M., 2001). Av den beräknas 25 till 30 % hamna i
avloppsreningsverken (Shimamura Kazuaki, m.fl., 2002). I Japan har också utvecklingen av
metoder att utvinna fosfor ur avlopp pågått en längre tid.
Omkring 80 % av den anrikade fosforn används idag till gödningsmedel (Naturvårdverket,
2002). Mycket av den lakas ur åkermarkerna och bidrar till övergödningen. Med tanke på att
stora mängder fosfor passerar reningsverken och att fosforrikt mineral är en ändlig resurs är
återföring från avlopp en dåligt utnyttjad fosforkälla. Naturvårdverket har som mål att alla
näringsämnen från avloppen skall återföras till produktiv mark, och som ett första delmål
skall 60 % av fosforn återföras senast år 2015 (Naturvårdverket, 2002).

2.2 Kemisk fällning
Vid kemisk fällning av fosfor tillsätts metallsalter till avloppsvattnet. Fosfor i form av fosfat
fälls ut tillsammans med suspenderade partiklar och organiska föreningar. I praktiken får man
ett slam med höga halter metallfosfater. De metalljoner som vanligtvis används vid kemisk
fällning av fosfor är kalcium, Ca2+, aluminium, Al3+, och järn, Fe3+. (Tchobanoglous George,
m.fl., 2003)
Kalcium
Kalcium tillsätts vanligtvis i form av kalk, Ca(OH)2. När kalk tillsätts till avloppsvattnet
reagerar det med den naturliga bikarbonatalkaliniteten i vattnet och kalciumkarbonat, CaCO3,
fälls ut, se reaktion 1.
Ca2+ + CO32- ⇔ CaCO3

reaktion 1
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I samband med det ökar pH och när pH-värdet är över 10 reagerar överskottet av kalciumet
med fosfaterna i avloppsvattnet och fäller ut hydroxylapalit, Ca10(PO4)6(OH)2, se reaktion 2.
10Ca2+ +6PO43- + OH- ⇔ Ca10(PO4)6(OH)2

reaktion 2

Eftersom kalken reagerar med alkaliniteten är mängden tillsatt kalk oberoende av halten
fosfat, utan beror helt på alkaliniteten i avloppsvattnet. Mängden tillsatt kalk ligger vanligtvis
mellan 1,4 till 1,5 gånger den totala alkaliniteten uttryck i CaCO3. (Tchobanoglous George,
m.fl., 2003)
Aluminium och järn
Om aluminium och järn används som fällningskemikalie fäller 1 mol metallsalt ut en mol
fosfat, se reaktion 3 och 4.
Al3+ + HnPO43-n ⇔ AlPO4 + nH+

reaktion 3

Fe3+ + HnPO43-n ⇔ FePO4 + nH+

reaktion 4

Dessa rektioner är enkla men de kan inte användas för att räkna ut vilken dos
fällningskemikalie som ska tillsättas till avloppsvattnet. Detta beror på att det förekommer
många konkurrerande reaktioner plus att alkaliniteten och pH påverkar utbytet av
fosfatfällning. Det gör att det krävs labförsök eller fullskaleförsök på det aktuella
avloppsvattnet för att fastställa dosen fällningskemikalie. Vanligtvis krävs det en molkvot på
minst 2 mellan metallsalt och lösligt fosfor. (Tchobanoglous George, m.fl., 2003)
Fällningsstrategier
Kemisk fällning av fosfor kan ske på många ställen i en reningsprocess. Det kan ske innan
försedimentering och då tas fosfatfällningen ut tillsammans med primärslammet. Tillsätts
fällningskemikalierna i samband med aktivslamprocessen tas fällningen ut med
överskottsslammet. Kemikalierna kan även tillsättas efter eftersedimenteringen men då krävs
det ett extra sedimenterings- eller filtreringssteg för att få ut fällningen. Gemensamt för dessa
strategier är att fällningskemikalien ska blandas in snabbt för att därefter kunna bygga upp
tillräckligt stora flockar som lätt kan avskiljas. (Tchobanoglous George, m.fl., 2003)

2.3 Biologisk fosforrening, Bio-P
Vid en konventionell aktivslamprocess tas en del av näringsämnena, i det inkommande
avloppsvattnet upp i cellernas biomassa och förs bort från reningsprocessen i form av
överskottsslam. Denna metod är inte så effektiv för fosforrening utan kräver viss
modifikation. I en Bio-P process ökar man lagringskapaciteten av fosfat i form av polyfosfater
hos biomassan i aktivslamprocessen. Detta görs genom att avloppsvattnet först får passera en
anaerob zon, med en uppehållstid på mellan 0,5 och 1 h, där fosforackumulerande organismer,
PAO, gynnas. Därefter passerar vattnet en aerob zon, som har en slamålder på mellan 2 och
40 dagar, där PAO tar upp fosforet. I och med det hamnar fosforet i slammet och kan tas ut i
form av överskottsslam. (Tchobanoglous George, m.fl., 2003).
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Anaeroba zonen
Acetat, en flyktig fettsyra, VFA, produceras när lättnedbrytbart organiskt material jäser under
de anaeroba förhållandena. PAO assimilerar acetat med hjälp av energi från lagrade
polyfosfater vid samma tillfälle som de producerar intracellulära polyhydroxybuturat, PHB,
lagringsprodukter. Samtidigt som acetat tas upp släpper PAO ifrån sig ortofosfater. Resultatet
blir att PHB innehållet i PAO ökar samtidigt som polyfosfatinnehållet minskar.
(Tchobanoglous George, m.fl., 2003).
Aeroba zonen
I den aeroba zonen metaboliseras de lagrade PHB och frigör energi och kol till nya celler.
Energin som frigörs används till att bilda polyfosfatbindningar inuti cellerna så att de lösta
ortofosfaterna tas upp och binds som polyfosfater inuti cellerna. Ny tillväxt av celler med hög
förmåga att lagra polyfosfater äger dessutom rum tack vare metabolismen av PHB. Resultatet
blir att fosfater tas upp i biomassan i den aeroba zonen samtidigt som det bildas ny biomassa.
När en del av överskottet tas ut från Bio-P processen följer lagrad fosfor med i
överskottsslammet. (Tchobanoglous George, m.fl., 2003).

2.3.1 Sjöstadsverket
Den biologiska fosforreningen i linje 1 på Sjöstadsverket utfördes enligt A/O-förfarandet
under den studerade perioden. Tillvägagångssättet är den grundläggande konfigurationen av
en Bio-P process som utvecklades i mitten av 70-talet. Den består endast av en anaerob zon
följt av en aerob zon. Idag finns det många varianter på A/O-processen där man har en
anoxisk zon i processen. Detta gör att man även får en biologisk kvävereduktion ihop med
fosforreduktionen. (Tchobanoglous George, m.fl., 2003) Under den aktuella perioden togs
kvävet bort med jonbyte i slutet av reningslinjen. Se figur 1 för en schematisk bild av linje 1
som den såg ut under våren till och med hösten 2005.
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Anaerob
Zon

Efter
sedimentering

Aerob
Zon

Sand
filter

Spol
tank

Förtjockare

Rötning
Biogas

Filtrat
tank

Jon
byt
are

Renat vatten
Avvattning

Slam

Figur 1. Schematisk bild över linje 1 på Sjöstadsverket.

2.4 Biologisk kontra kemisk fosforrening
Den huvudsakliga kommersiella processen för rening av fosfor ur avloppsvatten är idag
kemisk fällning med metallsalter. Denna metod ger en bra fosforrening men gör det väldigt
svårt, eller rent av omöjligt, att återvinna fosforet ur fällningen. Biologisk fosforrening öppnar
nya möjligheter att ta till vara på fosforet i överskottsslammet. Den lösning som ligger
närmast till hand är att fälla ut fosfaterna ur överskottsslammet i form av struvit, ett giftfritt
salt som lämpar sig som gödningsmedel. (de-Bashan Luz E. och Bashan Yoav, 2004)
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Kombineras en Bio-P process med ett struvitfällningssteg i den kommunala avloppsreningen
finns det stora besparingar att göra jämfört med att ha ett kemiskt fällningssteg för
fosforreningen. Kemikalieåtgången går ned, storleken på anläggningen minskar och volymen
avloppsvatten som ska behandlas sjunker eftersom halten fosfor är mer koncentrerad i ett BioP steg jämfört med ett kemiskt fällningssteg. Dessutom får man ut en produkt, struvit, som
kan säljas som gödningsmedel. Allt detta gör att kostnaderna för avloppsreningen reduceras
avsevärt. (de-Bashan Luz E. och Bashan Yoav, 2004)
Fördelen med den kemiska fosforreningen är att det är en beprövad metod som ger bra
reningsgrad och kan stå emot de variationer som förekommer på inkommande avloppsvatten.
Den biologiska reningen är vanligtvis stabil för fosfor men mikroorganismerna kan slås ut och
det kan ta lång tid att bygga upp rätt miljö för organismerna igen. Exempelvis kan för högt
inflöde, mycket regn, kraftig luftning i den aeroba zonen, för lite kalium eller för mycket
nitrat i den anaeroba zonen slå ut Bio-P processen. Trots detta överväger fördelarna med en
kombinerad biologisk fosforrening och struvitfällning jämfört med att fälla ut fosforn på
kemisk väg. (de-Bashan Luz E. och Bashan Yoav, 2004)

2.5 Struvit
Struvit är ett annat namn på magnesium ammonium fosfat hexahydrat, förkortat MAP och har
den kemiska formeln: MgNH4PO4⋅6H2O. Det är ett vitt kristallint pulver i sin grundform men
förekommer även som små och stora enskilda kristaller. Dess molmassa är 245,44 g/mol,
smältpunkten är 100 °C och densiteten är 1,715 kg/m3. Struvit löser sig i sura lösningar och
fälls ut i basiska. (Lee J. J., m.fl., 2004; Műnch Elisabeth V. och Barr Keith, 2001)
Struvit kan fällas ut spontant i avloppsreningsverk och orsaka problem med igensatta rör. Det
finns dokumenterat material ända tillbaks till 1939 om problem med struvitfällning. Struvit
bildas oftast i områden med hög turbulens som till exempel pumpar, luftare och vid rörkrokar.
Detta beror på att turbulensen orsakar en tryckminskning som får till följd att koldioxid
frigörs och pH ökar, så kallad koldioxidstripping. Igensättningen leder till ökade
pumpkostnader, men även till tidsförluster beroende på de minskade rördiametrarna. (Parsons
S. A. och Doyle J. D., 2004; Stratful I., m.fl., 2001; Jaffer Y., m.fl., 2002)
Många olika metoder att få bort struvit har prövats, bland annat att spola med syra eller högt
tryck, men det mest kostnadseffektiva i dagsläget är att manuellt hacka bort avlagringarna
med hammare och spett. Det kan till och med gå så långt att delar av systemet måste bytas ut
och byggas om. Därför är det bäst att försöka kontrollera struvitfällningen till speciella
reaktorer i reningsverken. (Parsons S. A. och Doyle J. D., 2004; Stratful I., m.fl., 2001; Jaffer
Y., m.fl., 2002)
Kan struvitfällningen i reningsverken göras kostnadseffektiv finns det goda möjligheter att
använda struviten som gödningsmedel. Det finns även andra användningsområden för
struviten, till exempel i cement och som material i flamskyddade paneler. Om billiga
produktionsmetoder utvecklas kan även struviten utgöra fosforkällan i tvättmedel, kosmetik
och djurfoder. Det mest lovande användningsområdet är dock som gödningsmedel. Detta
beroende på att fosforn utsöndras väldigt långsamt vilket gör att en stor dos kan spridas ut på
en gång, plus att struvit har ett lågt innehåll av tungmetaller. Beräkningar visar att 270 000 ton
struvit per år kan fällas ut från reningsverk i Västeuropa och användas som gödningsmedel.
(de-Bashan Luz E. och Bashan Yoav, 2004)
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En annan positiv följdeffekt av struvitfällning är att mängden överskottsslam minskar med
upp till hälften, vilket är positivt eftersom kostnaderna för slamdeponering troligtvis kommer
att öka (Doyle James D. and Parsons Simon A., 2002).
Jaffer Y., m.fl. genomförde en studie för att se vid vilka strömmar i ett reningsverk där
struvitfällning skulle vara mest fördelaktigt. Efter utförd massbalans över hela verket visade
sig det att det rötade slammet, rejektvattnet och det avvattnade slammet hade störst potential
att forma struvit, det vill säga där var halten löst fosfor störst. Detta beror på att fosfater
frigörs under de anaeroba förhållanden som råder under rötningsprocessen. Av dessa tre
strömmar torde rejektvattnet vara det mest lämpade för att fälla struvit eftersom det är en
vätska med relativt låga SS halter (Jaffer Y., m.fl., 2002).

2.5.1 Faktorer som påverkar struvitfällning
Struvit fälls ut enligt reaktion 5:
Mg2+ + NH4+ + H2PO4- ⇔ MgNH4PO4⋅6H2O + 2H+ reaktion 5
Fällningen kontrolleras av graden av övermättnad, pH, temperatur och av andra närvarande
joner som till exempel kalcium. Fällning kan uppstå om koncentrationerna av Mg2+, NH4+ och
PO43- överstiger löslighetsprodukten, Ksp, för struvit. Många olika värden på pKsp har tagits
fram i litteraturen och de varierar mellan 12 och 13,2. (Doyle James D. and Parsons Simon A.,
2002)
Struvits löslighet minskar med ökande pH, beroende på att koncentrationen av PO43- ökar
samtidigt som koncentrationen av Mg2+ och NH4+ minskar. Struvit kan teoretiskt fällas ut vid
ett pH mellan 7 och 11. pH för struvits minsta löslighet är runt 9 för typiska förhållanden i
reningsverk, men även här varierar de publicerade värdena från 8 upp till 10,7. Minsta
lösligheten är ett mått på när potentialen för struvitfällning är som störst. (Műnch Elisabeth V.
och Barr Keith, 2001; Doyle James D. and Parsons Simon A., 2002)
Enligt reaktionsformeln frigörs det protoner till lösningen när struvit bildas vilket gör att pH
sjunker något allteftersom reaktionen fortgår. Det i sin tur kan leda till att pH blir begränsande
istället för någon av reaktanterna. (Stratful I., m.fl., 2001; Kofina A. N. och Koutsoukos P. G.,
2005)
Lösligheten ökar med temperaturen mellan 10 till 50°C, därefter minskar den upp till 64°C.
Över den temperaturen tappar struviten sina sex vattenmolekyler och kristallstrukturen ändras
således, något att tänka på när struviten skall torkas. (Doyle James D. and Parsons Simon A.,
2002; Kim B. U., m.fl., 2004).
Struvitfällningen påverkas också av växelverkan mellan kalcium och magnesium. Finns det
mycket kalciumjoner närvarande i förhållande till magnesiumjoner kan det bildas
kalciumfosfater istället, för det mesta i form av hydroxyapatit, Ca5(PO4)3OH, så kallad HAP.
Det har framkommit att HAP fäller ut i högre pH-intervall än struvit, oftast över pH 9,5
medan struvit fälls bäst vid pH runt 9. Genom att kontrollera pH och se till att kvoten Mg/Ca
är hög kan struvit favoriseras framför HAP. (Doyle James D. and Parsons Simon A., 2002;
Battistoni P., m.fl., 2001).
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Kristallisation av struvit sker i två faser: kärnbildning och partikeltillväxt. Vid kärnbildningen
stöter enstaka molekyler slumpvis ihop och bildar små aggregat. Under partikeltillväxten
fastnar fler molekyler och bildar kristaller. (Myerson Allan S., 2002)
Kärnbildningen kan vara homogen eller heterogen. Vid homogen kärnbildning bildas
aggregaten spontant medan vid heterogen kärnbildning skall det vara ett groddmaterial
närvarande, som till exempel sand eller mindre struvitkristaller. När kristallerna växt till sig
sedimenterar de under förutsättning att de har högre densitet än den omgivande vätskan.
(Myerson Allan S., 2002)
Kärnbildningen är snabbare än partikeltillväxten i en kraftigt övermättad lösning. Det gör att
det bildas många små partiklar som inte hinner växa till sig. I en mer utspädd lösning är
kärnbildningen långsammare, vilket gör att partiklarna kan växa sig större. Det är viktigt att få
stora kristaller som lätt kan sedimentera, men inte heller för stora då dessa har en mindre
sammanlagd ytarea vilket gör att färre molekyler kan vara med i partikeltillväxten. (Myerson
Allan S., 2002)
Kärnbildningen påverkas av graden av övermättnad vilket i sin tur påverkas av Mg-halten.
Partikeltillväxten påverkas av temperaturen, hur Mg tillsätts, hur utspädd lösningen är och om
groddmaterial används. Ökas temperaturen ökar lösligheten och därmed graden av
övermättnad. Tillsätts Mg sakta vid hög omrörningshastighet undviks områden med hög grad
av övermättnad. Är lösningen utspädd blir kärnbildningen som sagt långsammare men
kristallerna blir större. Ett groddmaterial fungerar inte som en katalysator och påverkar
således inte hastigheten på partikeltillväxten. Däremot blir storleken på kristallerna större
eftersom det redan finns en kärna att bygga runt. Används ett annat groddmaterial än struvit
får man en blandning av struvit och grodd i kristallerna, alltså struvitens renhet påverkas
negativt. Enligt litteraturen är det optimalt med struvitkristaller runt 1 mm i diameter för att få
bra fosforavskiljning och bra sedimenteringsegenskaper. (Myerson Allan S., 2002; Doyle
James D. and Parsons Simon A., 2002)
Vid struvitfällning ur avloppsvatten är det främst två operativa parametrar som processen är
beroende av. Det första är molförhållandet mellan Mg2+, NH4+ och PO43- som skall vara minst
1:1:1, se reaktionsformel. I de flesta avloppsvatten är Mg2+ i underskott och behöver tillsättas.
Magnesiumkällan som i de flesta fall används är antingen magnesiumhydroxid, Mg(OH)2
eller magnesiumklorid, MgCl2. Fördelen med MgCl2 är att den löser sig snabbare än
Mg(OH)2, vilket leder till kortare reaktionstider. Mg(OH)2 är å andra sidan billigare och höjer
dessutom pH. Den andra parametern är pH som i regel är för lågt. Förutom att tillsätta
Mg(OH)2 kan pH höjas med lut, kalk eller genom att blåsa luft genom avloppsvattnet, så
kallad koldioxidstripping. (Műnch Elisabeth V. och Barr Keith, 2001)
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2.5.2 Labförsök
Det är relativt enkelt att få till stånd struvitfällning i labskala och det har gjorts en hel del
försök runtikring detta. Antingen har syntetiskt eller äkta avloppsvatten använts och utbytet av
fosfor i form av struvit har för det mesta varit högt. Fällningen har utförts i satsvisa,
kontinuerliga eller i fluidiserade bäddreaktorer, FBR, med olika magnesiumkällor och
metoder för att höja pH. I tabell 1 presenteras en sammanställning över dessa labförsök och
därefter presenteras intressanta resultat och iakttagelser från nämnda försök.
Tabell 1. Resultat av struvitfällningsförsök i labskala.

Metod:
Satsvis

pH:
10
NaOH
Restprodukt från ~ 8,5
magnesitbrytning Luftning
(68 % MgO)
30 min.
Bittern,
9,6
restprodukt vid NaOH
saltframställning
MgSO4·7H2O
8,5
NaOH

Mg/P: RT:
1
60
min.
1,6
240
min.

Kont.

MgCl2

FBR
(quartssand)
FBR
(struvit)

Ingen tillsats

Satsvis

Satsvis

Kont.

Mg-källa:
MgSO4·6H2O

MgCl2

1,6

10
min.

1

4 min.

9
NaOH

1,05

180
min.

7,7 – 8,9
kont.
luftning
Justerad
med
alkali

0,98

120
min.

1,3-1,9 ~10
dagar

Medium:
Syntetiskt

Utbyte:
95 %

Rejektvatten
90 %
från avvattnat
rötslam
Syntetiskt
76 %

Bräddvatten
från anaerobisk
nedbrytning
Rejektvatten
från avvattnat
rötslam
Rejektvatten
från avvattnat
rötslam
Syntetiskt

92 %

97 %

82 %

84 % 92 %

Ref:
Stratful I.,
m.fl., 2001
Quintana
Miguel,
m.fl., 2004
Lee S. I.,
m.fl., 2003
Yoshino
M., m.fl.,
2003
Jaffer Y.,
m.fl., 2002
Battistoni
P., m.fl.,
1999
Shimamura
K., m.fl.,
2003

Stratful I., m.fl. kommer fram till att en ökad ammoniumkoncentration ökar renheten på
struvitfällningen. Det beror troligtvis på att överskottet stabiliserar pH, vilket i en obuffrad
lösning tenderar att sjunka allteftersom struvit bildas. Effekten av ammoniums
buffringsförmåga tenderar att bli högre vid låga fosfatkoncentrationer då lägre
ammoniumkoncentrationer krävs eftersom det bildas mindre struvit. Författarna kommer med
förslaget att kombinera ammoniumrika strömmar med fosforrika strömmar vid reningsverken
för att främja struvitfällningen. De visar vidare att 87 % av fosforn fälldes ut redan efter en
minut. Problemet var då att struvitkristallerna endast var 0,1 mm i diameter, vilket kan vara
ett problem om kristallerna ska sedimentera i en reaktor vid en kontinuerlig process. (Stratful
I., m.fl., 2001)
Quintana Miguel, m.fl. arbete visar att alternativa magnesiumkällor kan utgöra ett bra
alternativ, främst ur en ekonomisk synvinkel, eftersom rena kemikalier är dyra att införskaffa.
De jämför fällning med restprodukten från magnesitbrytning med MgO. Skillnaden är att
fällningen går mycket snabbare med MgO än med restprodukten och att det krävs mer av
restprodukten. Krossas och siktas, < 0,04 mm, restprodukten blir resultaten bättre. Utbytet blir

9

tillfredställande och struviten relativt ren, omkring 80 % renhet. Kostnader för krossning och
siktning tillkommer däremot vilket bör beaktas. (Quintana Miguel, m.fl., 2004)
Lee S. I., m.fl. arbetade också med alternativa magnesiumkällor. De använde sig av bittern, ett
salt som fås vid indunstning av havsvatten. Innehållet av magnesium är ungefär 27 gånger
mer än i havsvatten. I jämförelse med MgCl2 och havsvatten stod sig bittern bra, förutom att
den reducerade ammoniumkoncentrationen i avloppsvattnet sämre än dessa. Försöken visade
också att i stort sett all fällning skedde inom den första minuten. Endast 4 % mer
fosforreduktion ägde rum mellan en minut och tre timmar. (Lee S. I., m.fl., 2003)
Yoshino M., m.fl. utförde kontinuerliga försök i en kontinuerlig reaktor enligt figur 2.
Försöken visade att fällningsgraden påverkas av koncentrationen struvit i reaktionsdelen i
reaktorn. Reaktionen gick snabbare när koncentrationen av struvit var 10 till 25 % än 5 till 10
%. Det visade sig även att struvitkristallernas diameter måste vara över 0,6 mm för att
sedimentera. Detta för att övervinna omrörningshastigheten i reaktorn. (Yoshino M., m.fl.,
2003)

Figur 2. Kontinuerlig reaktor
(Yoshino M., m.fl., 2003)

Figur 3. Membranreaktor (Jaffer Y.,
m.fl., 2002)

Jaffer Y., m.fl. använde sig av en membranreaktor, enligt figur 3, där struvitkristallerna
fastnade på ytan av membranet. pH på rejektvattnet höjdes innan rektorn, vilket fick till följd
att 77 % av kalciumet och en del av magnesiumet och fosforn fälldes ut. Innan pH-höjningen
var molförhållandet mellan Ca:Mg 1,2:1 och efter var det 0,04:1. Detta gjorde att
konkurrerande reaktioner med kalcium i reaktorn kunde minskas och det i sin tur höja
renheten på struvitfällningen. Vid fullskala är det troligt att justering av pH sker i reaktorn och
således behöver magnesiumdosen ökas för att minska effekten av den konkurrerande
reaktionen. Jaffer Y., m.fl. har även utvärderat kemikaliekostnaderna och kommit fram till att
97 % av kostnaderna utgörs av lut för att höja pH. Därför är det i högsta grad intressant att
försöka nå rätt pH utan kemikalietillsats. (Jaffer Y., m.fl., 2002)
Battistoni P., m.fl. lyckades nå tillfredställande resultat utan alkali- och magnesiumtillsats i en
fluidiserad bädd reaktor, se figur 4. Koldioxidstripping med luft var nog för att höja pH från
7,7 till 8,9. De tillsätter heller inget magnesium utan får fosforminskningar på upp till 80 %
ändå. Fällningen är då inte ren struvit utan en blandning av struvit och HAP. Det fungerar
eftersom det är höga halter magnesium och kalcium från början i vattnet. (Battistoni P., m.fl.,
1999)
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Figur 4. Fluidiserad bädd reaktor
(Battistoni P., m.fl., 1999)

Figur 5. Fluidiserad bädd reaktor med
sidotank (Shimamura K., m.fl., 2003)

När Battistoni P., m.fl. använde kvartssand som bäddmaterial i sin FBR, använde sig
Shimamura K., m.fl. av små struvitkristaller som fått växa till sig i en sidotank, se figur 5.
Små struvitkristaller som flyter i den övre delen av huvudreaktorn förs till sidotanken där de
växer till en diameter av 0,3 mm. Dessa kristaller förs tillbaka till huvudreaktorn och används
som groddmaterial. Fördelen med det är att struvitkristallerna i huvudreaktorn inte tillåts bli
för stora. Blir de för stora förlorar de sin fluidiserande förmåga och den specifika ytan för
nybildning av kristaller blir mindre, vilket leder till ett sämre struvitutbyte. Resultaten visade
att reaktorerna var stabila i drift och kunde köras kontinuerligt med en hög fosforreduktion.
(Shimamura K., m.fl., 2003)
Labförsöken som rapporterats i litteraturen visar att:
¾ Det är relativt lätt att fälla struvit vid pH mellan 8 och 10, optimum ligger runt pH 9.
¾ Mg:P förhållandet bör vara minst 1:1, högre om en lågvärdig magnesiumkälla
används.
¾ Struvit fälls ut snabbt, vilket gör att en ökad reaktionstid inte behöver löna sig.
¾ Kemikaliekostnaderna kan bli höga. Andra sätt för att höja pH, till exempel luftning,
och alternativa magnesiumkällor, till exempel bittern och havsvatten, kan användas.
¾ Struvitens renhet påverkas av till exempel ammonium- och kalciumkoncentrationerna i
avloppsvattnet.

2.5.3 Pilotförsök
Pilotanläggningar har, i de flesta av fallen beskrivna nedan, byggts på reningsverk i syfte att
studera hur processen fungerar i större skala. Utbytet blir således något lägre än i labförsöken
eftersom det är många fler parametrar som kan påverka resultatet. I tabell 2 presenteras en
sammanställning över gjorda pilotförsök och därefter presenteras intressanta resultat och
iakttagelser från berörda försök.
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Tabell 2. Resultat av fällningsförsök av struvit i pilotskala.

Metod:
Kont.

Mg-källa:
60 %
MgOH
slurry

PH:
8,5
NaOH

Kont.

havsvatten

> 7,7
> 1,5
luftning

FBR
(struvit)

Mg (ej
spec.)

8,3
NaOH

FBR
(struvit)
FBR
(sand)

MgCl2

8,8
Ingen ~ 2
NaOH uppgift dagar
8,78
0,4
148 h
luftning

Ingen
tillsats

Mg/P: RT:
Ingen 60
uppgift min.

29
min.

Medium:
Rejektvatten från
avvattnat rötslam

Utbyte:
94 %

Rejektvatten från
avvattnat rötslam

70 %

Ref:
Műnch
Elisabeth V.,
Barr Keith,
2001
Kumashiro
K. m.fl.,
1998
Shimamura
Kazuaki,
m.fl., 2002
Mitani Y.,
m.fl., 2000
Battistoni P.,
m.fl., 2002

Ingen ~ 10 Vatten från anaerob 81 %
uppgift dagar nedbrytningsprocess
3 strömmar från ett 62 %
avloppsreningsverk1
Rejektvatten från
80 %
avvattnat rötslam

I Műnch Elisabeth V. och Barr Keith försök går det att få en bra fosforreduktion med en
kontinuerlig process med relativt kort uppehållstid, se figur 6. Uppehållstiden i reaktorn
ökades från en och upp till åtta timmar utan att fosfatreduktionen förbättrades. Det
förekommer inga uppgifter om hur mycket magnesium som doserats vid detta utbyte, endast
att utbytet blir sämre om dosen magnesium minskar. I jämförelse med andra försök så blir
struvitkristallerna betydligt mindre här, vilket kan ge problem vid sedimenteringen. Däremot
var produkten väldigt ren, över 90 % utgjordes av struvit och det förelåg inga problem att
använda den som gödningsmedel. (Műnch Elisabeth V., Barr Keith 2001)

1200 mm

effluent

Settling space

outer cylinder
350 mm
inner cylinder
200 mm

sampling mouth

3700 mm

baffle
Crystallization space

sampling mouth

seawater
air

influent

MAP collection mouth

Figur 6. Kontinuerlig reaktor (Műnch
Elisabeth V., Barr Keith 2001)

1

Figur 7. Kontinuerlig reaktor (Kumashiro K.
m.fl.,1998)

Bräddvatten från slamförtjockning, vatten från Bio-P process samt vatten från rökgasrening vid
slamförbränning.
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Även i försöken gjorda av Kumashiro K. m.fl. går det att fälla struvit med en relativt kort
uppehållstid. Utbytet blir mindre men beror på ett lägre pH. Höjs pH med hjälp av lut blir
utbytet över 90 %. Reaktorn som användes är av samma typ som i föregående försök, se figur
7. Idén att använda havsvatten som magnesiumkälla fungerar bra, men blir svår att överföra
till svenska förhållanden. Vattnet utanför Japans kust innehåller 1250 mg Mg2+/L, medan
Östersjön har cirka 250 mg Mg2+/L. Det betyder att det behövs fem gånger mer havsvatten i
Sverige för att få samma Mg/P-kvot. Halten suspenderade partiklar, SS, i inflödet påverkar
också effektiviteten. Struvit binder till SS istället för att bilda rena kristaller, det gör att
mikrokristaller av struvit följer med i utflödet och utbytet minskar.(Kumashiro K. m.fl.,
1998).
Shimamura Kazuaki, m.fl. studerade partikelstorlekens betydelse samt graden av
mikrokristallisation hos struviten. Fosforn i avloppsvattnet kan delas upp i två kategorier.
Fosfor som reagerar och bildar struvit och den som inte gör det. Av fosforn som reagerar
deltar en del i kristalliseringen och en del mikrokristalliserar och försvinner ut med det
behandlade vattnet. Vid låga halter av fosfor i inflödet deltog den mesta av fosforn i
byggandet av struvitkristaller. Med andra ord så ökade kristalliseringshastigheten
proportionellt mot halten fosfor i inflödet. Däremot, vid höga koncentrationer av fosfor i
inflödet så ökar graden av mikrokristallisering och därmed minskar utbytet av struvit. Höjs
halten fosfor ännu mer nås en punkt där kristalliseringshastigheten blir konstant och där
koncentrationen av mikrokristaller är det enda som ökas. Försöken visar också en minskning i
effektiv reaktionsarea till följd av en ökad partikelstorlek på struviten. Ett optimum verkar
ligga mellan en till två millimeter i dessa försök. (Shimamura Kazuaki, m.fl., 2002)
Försöken av Mitani Y., m.fl. utfördes på avloppsvatten med låg PO4-P koncentration i en
reaktor med en smal separationsdel, se figur 8. Syftet med det var att lätt kunna skala upp
reaktorn utan att den skulle bli för skrymmande. Risken är att små struvitkristaller inte hinner
sedimentera och följer med i utflödet. Lösningen här var att återcirkulera hälften av flödet. I
likhet med Jaffer Y., m.fl. kommer de fram till att Ca:Mg-förhållandet inverkar på
struvitutbytet. Förhållandet Ca:Mg skall vara mindre än 0,25:1 för att struvit skall fälla ut
istället för HAP. Höga halter SS påverkade också utbytet negativt, därför var tidvis ett filter
inkopplat innan reaktorn. Försöken ger relativt dåligt fosforutbyte, men rektorn behandlar tre
olika strömmar från reningsverket samtidigt, vilket gör det svårt att optimera processen.
(Mitani Y., m.fl., 2000)

Figur 8. Fluidiserad bädd
reaktor (Mitani Y., m.fl.,2000)

Figur 9. Pilotanläggning med tankar, FBR
och stripper (Battistoni P., m.fl., 2002)
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Battistoni P., m.fl. konstruerade en pilotanläggning, se figur 9, som bygger på de utförda
labförsöken, se föregående stycke. Avloppsvattnet som behandlas uppfyller också här de
stökiometriska kraven för kalcium och magnesium att bilda HAP eller struvit. Eftersom inga
tillsatser förekommer, antingen i form av lut eller magnesium, är de enda parametrar som
ändras inflödet och luftflödet, eller med andra ord, kontakttiden och pH. I labförsöken fälldes
mycket av fosforn ut som HAP, men i pilotanläggningen dominerar struvitfällningen. En
förklaring är att Ca:Mg förhållandet är lägre här, men det är fortfarande mer kalcium vilket
egentligen skulle gynna HAP fällning. Det visar sig däremot att det mesta av kalciumet fäller
ut som kalcit, CaCO3 och inte HAP, vilket är svårförklarigt. I syftet att rena fosfor fungerar
anläggningen bra, men fällningen innehåller till största delen kalcit och inte struvit.
Författarna nämner också att kontakttiden mellan sanden och vattnet påverkar graden av
mikrokristallisering. För att mindre än 5 % av fosforn skall mikrokristallisera bör kontakttiden
vara högre än 0,4 h och pH högre än 8. (Battistoni P., m.fl., 2002)
Pilotförsöken i litteraturgenomgången visar att:
¾ Graden av mikrokristallisering påverkar utbytet. Vid låga halter av fosfor i inflödet är
den proportionell mot struvitfällningen för att vid höga halter bli den dominerande
faktorn. För att minska mikrokristalliseringen kan kontakttiden eller pH höjas.
¾ Förhållandet Ca:Mg i avloppsvattnet skall vara lågt för att struvit skall fälla ut istället
för HAP.
¾ Partikelstorleken hos struviten bör ligga mellan 1- 2 mm. Är de för små har de svårt att
sedimentera och är de för stora minskar den effektiva reaktionsarean.
¾ Halten suspenderade partiklar påverkar utbytet. Vid höga halter binder struvit till
partiklarna och mikrokristaller av struvit följer med i utflödet.

2.5.4 Fullskaleanläggningar
Det börjar dyka upp fullskaleanläggningar för struvitfällning ur avloppsvatten runt om i
världen. Två av dessa anläggningar kommer att beskrivas i det här stycket. En i Japan som har
varit i drift i tre år och en relativt nybyggd anläggning i Italien som bygger på Battistonis,
m.fl. arbeten.
Vid Shimane reningsverk vid sjön Shinji i Japan behandlas 45 000 m3 avloppsvatten per dag i
en process som både har biologisk kväve- och fosforrening. Det visade sig att 70 % av fosforn
som belastar reningen kommer från returslammet. För att minska den belastningen har det
behövts tillsatser av metallsalter. Järnsulfat tillsattes vid avvattningen och aluminiumklorid i
en luftningstank. Struvitåtervinningsanläggningen byggdes för att minska fosforhalten i
returslammet och för att sänka tillsatserna av metallsalter, se figur 10. (Ueno Y. och Fujii M.
2001)
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Figur 10. struvitåtervinningsanläggning vid vid Shimane reningsverk i Japan. (Ueno Y. och
Fujii M. 2001)

Anläggningen kan behandla 1 150 m3 rejektvatten per dag och av det bildas 500 till 550 kg
struvit. Mg(OH)2 tillsätts för att Mg/P-kvoten ska bli 1 och lut tillsätts för att höja pH till
mellan 8,2 och 8,8. Struvitkristallerna tas ut i botten av reaktorn och siktas därefter.
Mikrokristallerna återförs som groddmaterial och struviten torkas i en cirkulationscylinder.
Anläggningen fungerar tillfredsställande och har en avskiljning av fosfor på 90 % eller mer.
Dessutom har tillsatserna av metallsalter kunnat upphöra helt och hållet. Struviten, som visade
sig ha väldigt låga halter av tungmetaller, kan dessutom säljas vidare till
konstgödningstillverkare för ungefär 2200 kr per ton. Struviten används inte som den är, utan
tillverkarna justerar förhållandet mellan P, N och K för att få ett fullgott gödningsmedel.
(Ueno Y. och Fujii M. 2001)
Under både labförsök och pilotförsök har Battistoni, m.fl. visat att det går att fälla fosfor i
form av struvit eller HAP utan kemikalietillsats. Fosforåtervinningsanläggningen vid Trevisos
reningsverk i Italien bygger på resultaten av dessa försök. Detta reningsverk har i likhet med
det japanska både biologisk kväve- och fosforrening och behandlar ungefär lika stor mängd
avloppsvatten, 50 000 m3/dag. Filtratet som behandlas kommer från avvattningen av rötslam
och systemet är uppbyggt enligt figur 11. (Checchi Franco, m.fl. 2003)

Figur 11. Enheter som ingår i struvitåtervinningsanläggningen vid Treviso
reningsverk i Italien. (Checchi Franco, m.fl. 2003)
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Efter avvattningen kommer rejektet till en mixer där fosfor kan tillsättas om halten är för låg.
Därefter separeras partiklar som kan sedimentera i dekanteringsreaktorn. Uppsamlingstanken
är till för att ha ett jämnt flöde in i reaktorn beroende på att filterpressen körs diskontinuerligt.
Vid strippingen avdrivs koldioxid, vilket gör att pH höjs till minst 8. Kolonnen efter
strippningen är till för att skapa en lugn zon för att förhindra problem vid pumpningen.
Slutligen kommer filtratet till den fluidiserade bäddreaktorn, där kristallisationen av fosfat
utförs. Bädden utgörs av sand som fungerar som groddmaterial. Se figur 12 för en
tredimensionell bild av anläggningen. (Checchi Franco, m.fl. 2003)

Figur 12. Tredimensionell bild av struvitåtervinningsanläggningen vid
Treviso reningsverk i Italien. (Checchi Franco, m.fl. 2003)

Precis som vid lab- och pilotförsök blir utbytet runt 80 %, men under vissa perioder stördes
processen mycket av höga halter av suspenderade partiklar, SS. Detta berodde på att
filterpressen, till skillnad från en centrifug, behöver renspolas då och då, vilket lösgör SS i
filtratet. De suspenderade partiklarna drogs till sanden i reaktorn och hindrade fosforn att
kristallisera. Beroende på partiklarnas lägre vikt försvann en del sand tillsammans med SS ut
ur reaktorn, vilket försämrade dess prestanda och gjorde att produkten fick ett lägre
fosforinnehåll. Därför beslutades det att inte använda sand som groddmaterial längre utan
istället låta kristallerna bildas av sig själv och låta dessa mikrokristaller utgöra
groddmaterialet. På det sättet blir processen billigare och risken för igensättning av rör och
pumpar minskar. Dessutom får produkten en högre halt av fosfor när kristallerna inte
innehåller sand. För att lyckas med detta måste problemet med för höga halter suspenderade
partiklar lösas och en anordning för att minska halterna har designats. (Checchi Franco, m.fl.
2003)
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3 Inledande labförsök
Målet med detta examensarbete var att utforma och genomföra struvitfällningsförsök vid linje
1 på Sjöstadsverket. De inledande labförsöken har utförts på rejektvatten från avvattningen av
rötslammet och på anaerobt hållet returslam från eftersedimenteringen. Syftet med de
inledande försöken var att få svar på:
¾ Var i linje 1 är det lämpligast att fälla struvit?
¾ Hur ska fällningen gå till?
¾ Är det möjlig, rent praktiskt och ekonomiskt, att konstruera ett kontinuerligt
fällningssteg i Linje 1?
För att svara på dessa frågor har följande parametrar undersökts:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Fosfatsläpp från returslammet.
Suspenderade partiklar, SS, i returslam/rejektvatten.
pH-höjning genom koldioxidstripping.
Magnesiumhalt.
Processtid.
Sedimenteringsegenskaper.

I nästkommande stycken följer en teoretisk genomgång av dessa parametrar samt en
beskrivning av hur de undersökts praktiskt. Parameter 4 till 6 har undersökts tillsammans
under rubriken fällningsförsök medan de 3 översta har undersökts var för sig.

3.1 Fosfatsläpp från returslam
Fosfat sitter bundet i returslammet från eftersedimenteringen vid Bio-P processen. För att få
det att släppa måste slammet hållas anaerobt. Rejektvattnet härstammar å sin sida från det
avvattnade rötslammet, vilket betyder att ett fosfatsläpp redan skett i samband med de
anaeroba förhållandena som råder vid rötningen. Eventuellt räcker det att hålla returslammet
anaerobt eller så behövs det dessutom en tillsats av externt kol för att få till stånd ett bra
fosforsläpp. Försök har gjorts med båda alternativen för att utröna om en tillsats av externt kol
är nödvändig.
Returslam till försöken togs mellan den 6 och 12 april, 2005. Försöken utfördes i 2 liters
plasthinkar placerade på magnetomrörare. Omrörningen gjorde att returslammet hölls
anaerobt. Detta kontrollerades med hjälp av en portabel syremätare nedstucken i slamprovet.
Som kolkälla har både natriumacetat, NaAc, med en koncentration på 200 mg/L och
försedimenterat vatten från linje 1 använts. Stickprov togs vid start och efter 30, 60, 90, 120,
180 och 240 minuter. Stickproven filtrerades och därefter bestämdes fosfathalterna med hjälp
av Dr. Langes kyvettester, se bilaga 1. Ett nollprov utfördes, det vill säga utan tillsats av en
kolkälla, samt prov med 10 och 40 ml NaAc och prov med en tillsats av 0,2 och 0,5 L
försedimenterat slam.

3.2 Suspenderade partiklar
De suspenderade partiklarna, SS, har som tidigare nämnts en förmåga att störa fällningen,
antingen genom att adsorbera till kristallerna och störa partikeltillväxten eller genom att binda
till små struvitkristaller och föra med sig dessa i utflödet. Returslammet har en SS-halt på
cirka 1 %, vilket kommer att orsaka problem. Rejektvattnet innehåller däremot relativt låga
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halter SS jämfört med returslammet. Går det att fälla struvit direkt i returslammet eller
rejektvattnet utan filtrering underlättas förfarandet, både vid lab och vid uppskalning.
Jämförande fällningsförsök har gjorts med ofiltrerat och filtrerat rejektvatten, se kapitel 3.4
Fällningsförsök. Dessutom har SS-halten samt storleksfördelningen för partiklarna i
rejektvattnet bestämts.
Rejektet filtrerades genom 1,6 och 4,5 µm filter samt genom 30, 60 och 150 µm
trumfilterdukar. Därefter bestämdes halten SS för varje filtrat med hjälp av svensk
standardmetod SS EN 872-1, se bilaga 1. Detta gjordes för att se var den största delen av SSfraktionen låg och därmed kunna bestämma vilken metod som passade bäst för att minska SShalten.

3.3 pH-höjning med koldioxidstripping
För att fälla struvit skall pH vara minst 8 med ett optimum mellan 9 och 9,5. I returslam ligger
pH runt 7 och i rejektvattnet ligger pH runt 7,7 så en höjning är nödvändig. Försök har gjorts
för att höja pH med hjälp av koldioxidstripping med luft samt genom tillsats av
natriumhydroxid, NaOH, se även under kapitlet 3.4 Fällningsförsök. På grund av ekonomiska
aspekter är det eftersträvansvärt att försöka minska luttillsatsen och höja pH så mycket som
möjligt med koldioxidstripping.
Koldioxidstrippingen utfördes genom att två akvariestenar sänktes ned i provet. Tryckluft
anslöts till stenarna och därefter bubblades luft genom provet. pH mättes kontinuerligt med en
portabel pH-mätare. Försök gjordes både på returslam och på rejektvatten.

3.4 Fällningsförsök
Fällningsförsöken har utförts i enliters glasbägare med en nedstucken omrörare av modell
flockulator, där omrörningshastigheten kan ändras från 50 till 200 rpm. Under inblandning av
magnesium och lut har hastigheten varit 200 rpm för att därefter sänkas till 50 rpm under
resterande tid. I de fall pH var över 8,5 har en tillsats av lut förekommit annars har pH endast
höjts med koldioxidstripping. Strippingen har utförts innan provet placerades i glasbägaren på
samma sätt som nämnts under stycket koldioxidstripping. pH, Mg/P-kvoten samt processtiden
har varierats. Därefter har sedimenteringsvolymer samt reduktionen av fosfat mätts.
Fosfatreduktionen har mätts efter en timmes sedimentering om inte annat anges. Försök har
genomförts på rejektvatten, både filtrerat och ofiltrerat.

3.4.1 Magnesiumhalt
Vid tidpunkten för försöken kunde ej magnesiumhalter mätas, på grund av utrustningsbrist.
Utifrån tidigare labanalyser antogs det därför att avloppsvattnet innehöll 6 mg Mg/L. Det
betyder att det inte finns tillräckligt med Mg i avloppsvattnet för att fälla struvit. I de
inledande labförsöken har magnesiumnitrat, Mg(NH3)2, använts som magnesiumkälla.
Fosfathalten i provet har mätts med Dr. Langes kyvettester, se bilaga 1, och utifrån antagandet
att magnesiumhalten var 6 mg/L har en viss mängd magnesiumnitrat tillsatts vid varje försök.
Detta för att uppnå önskat molförhållande mellan magnesium och fosfat, det vill säga Mg/Pkvot.

3.4.2 Processtid
Struvitfällning är en relativt snabb process, därför har processtiden varit 60 min i alla försöken
utom två då tiden ökades till 120 min. Det sista provet groddades även med fällningen från de
tidigare försöken.
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3.4.3 Sedimenteringsegenskaper
För att få till stånd en bra separation krävs det att struvitfällningen har lätt för att sedimentera
och det i sin tur hänger i hög grad ihop med densiteten. Sedimenteringsförmågan hos
fällningen har mätts genom att efter färdigt fällningsförsök hälla provet i enliters Imhofftrattar
och mäta volymen fällning under en timmes tid.

3.5 Resultat av de inledande labförsöken
Nedan följer resultaten av de undersökta parametrarna samt förklaringar och slutsatser som
kan dras av försöken.

3.5.1 Fosfatsläpp
Enligt resultaten i tabell 3 och figur 13 släpper en del av fosfaten från returslammet om det
hålls anaerobt. För att öka släppet krävs en tillsats av en kolkälla. Resultaten visar att ju mer
kol som tillsätts desto mer fosfat släpper från slammet. I enlighet med figur 14 sker det största
släppet inom den första timmen för att sedan plana ut mer och mer efter två timmar. Liknande
kurvor erhölls för övriga prov så tendensen är klar.
Tabell 3. Fosfathalter i mg/L i returslam från linje 1 efter 0, 120 och 240 minuter.
Prov: Beskrivning:
0 min 120 min 240 min
1 2 L returslam
5
20
28
2 2 L returslam + 10 ml NaAc
13
44
58
3 2 L returslam + 40 ml NaAc
12
70 ej mätt
4 1,8 returslam + 0,2 L försed. vatten
10
33
46
5 1,5 returslam + 0,5 L försed. vatten
29
70
84
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Figur 13. Fosfathalter i mg/L i returslam från
linje 1 efter 0, 120 och 240 minuter.
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Figur 14. Fosfathalter i mg/L i 1,5 L returslam + 0,5
L försedimenterat vatten från linje 1.

Slutsatsen av försöken är att någon form av kolkälla måste tillsättas om struvitfällning ska
utföras på returslammet. På grund av det kommer fortsatta fällningsförsök att koncentreras till
rejektvattnet.
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3.5.2 SS-halter i rejektvattnet
Enligt tabell 4 var den totala SS-halten i rejektvattnet 250 mg/L, vilket får betraktas som
väldigt lågt. Ett normalt värde för rejektvatten brukar ligga runt 500 mg/L. Frågan är om
halten är tillräckligt låg för att fälla direkt i ofiltrerat rejektvatten eller om det behövs ett
fällningssteg innan, se stycke 3.5.4 Fällningsförsök, för jämförande resultat av fällning i
filtrerat och ofiltrerat rejektvatten. Resultaten i tabell 4 visar också att den största fraktionen
SS ligger mellan 4,5 och 30 µm, alltså relativt små partiklar.
Tabell 4. SS-halt i rejektvattnet mellan olika filterstorlekar.
Filterstorlek: [µm] SS: [mg/L] vikt-%:
1,6 +
250 100,0%
1,6 - 4,5
47 18,4%
4,5 - 30
180 72,4%
30 - 60
3,3
1,3%
60 - 150
17
6,6%
150 +
3,3
1,3%

Den låga halten SS beror på att det bildas stora mängder flytslam i rejekttanken och under
denna slamkaka en relativt klar fas varifrån provet tagits. Orsaken till flytslammet beror på att
centrifugen för avvattningen av rötslammet har fungerat dåligt och stora mängder slam har
följt med igenom. Eftersom struvitfällning kräver låga halter SS behöver det ej vara negativt
att rejektet skiktar sig, däremot kan det leda till praktiska problem. Slamkakan växer ju till sig
mer och mer och kommer så småningom att ta upp hela rejekttanken om den inte avlägsnas.
Det kan även bli problem med pumpar och rör som sätter igen av det tjocka slammet.

3.5.3 Koldioxidstripping
I returslammet höjdes pH från 7 till 8,2 på 20 minuter att jämföra med rejektvattnets pH som
höjdes från 7,66 till 8,55 på samma tid, se figur 15. I försöket med rejektvattnet utfördes
koldioxidstrippingen upp till 90 minuter. Då stannade pH på 8,84 vilket verkade vara runt det
maximala pH som kunde uppnås. Alltså strippades den mesta av koldioxiden inom de första
20 minuterna. Detta resultat kan med all sannolikhet även överföras till försöken med
returslam.
Koldioxidstripping
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8,4
pH:

8,2
8
7,8
7,6

Rejektvatten

7,4
Returslam

7,2
7
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Figur 15. Koldioxidstripping i rejektvatten och returslam från linje 1.
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3.5.4 Fällningsförsök
I enlighet med resultaten av fosfatsläppsförsöken samt med tanke på hur mycket SS
returslammet innehåller har fällningsförsök endast gjorts på rejektvatten. Resultaten av de
utförda fällningsförsöken ses i tabell 5.
Tabell 5. Resultat av utförda fällningsförsök.
Nr: Prov:
pH, före: pH, fäll.: Mg/P-kvot: Tid: [min] Sed.: [ml] Fosfatred.: [%]
1

ofiltrerat

7,59

9

1

60

12 (16 h)

76 (16 h sed.)

2

ofiltrerat

7,59

9,5

1

60

25 (16 h)

75 (16 h sed.)

3

filtrerat

7,61

8

1

120

1,0

34

4

filtrerat

7,61

8,5

1

120

0,8

46

5

filtrerat

7,66

9

1,5

60

1,1

62

6

filtrerat

7,66

9

0,5

60

0,9

57

filtrerat

7,69

8,56

0,8

60

1,5

33

filtrerat

7,69

8,56

0,9

60

9,0

36

7
8

2

Den viktigaste slutsatsen som kan dras av fällningsförsöken är att pH är viktigare än Mg/Pkvoten. De enda gångerna som reduktionen är över 50 % är när pH är minst 9. Det
understryks ännu mer av ett jämförande mellan försök 5 och 6, där pH var samma men Mg/Pkvoten var 1,5 respektive 0,5. Den högre kvoten genererar bara 5 % mer fosfatreduktion än
den lägre kvoten.
En annan intressant slutsats är att de ofiltrerade proven med högre halt SS ger betydligt mer
fällning. De gav också den högsta fosfatreduktionen men frågan är om det beror på den höga
SS-halten eller den långa sedimenteringstiden innan reduktionen mättes. Det kan betyda att
reaktionen fortgick även under sedimenteringsfasen. Hursomhelst så innehöll fällningen
mycket SS, vilket ger en produkt som kan liknas vid ett fosforrikt slam och inte en torr
kristallin fällning.
Prov 8 som groddades med fällning från de andra proven hade en väldigt låg reduktion. Det
kan bero på att fällningen som användes som grodd innehöll mycket SS och lite ren struvit.
Vidare så var även pH och Mg/P-kvoten låg i det försöket, men reduktionen var ändock under
förväntan.
Prov 3 och 4 genomfördes med en fördubblad processtid. Resultatet av det är svårtydbart.
Visserligen var reduktionen låg men å andra sidan var pH bara 8 och 8,5. Man bör däremot ha
i åtanke att en lång processtid gör det svårare att skala upp en process då det krävs längre
uppehållstider och därmed större apparatur.
I figur 16 och 17 visas hur stor volym som sedimenterade i enliters Ihmofftrattar i förhållande
till tiden i minuter. Figur 16 visar prov 1 och 2 som var ofiltrerade samt prov 8 som var
groddat. Dessa prov har som tidigare nämnts en mycket större volym fällning än prov 3 till 7 i
figur 17, detta till följd av högre SS-halter i fällningen. Prov 3 till 7 uppvisar väldigt små
fällningsvolymer. Dessa värden stämmer dock överens med de teoretiska fällningsvolymer, i
form av struvit, man kan förvänta sig. De teoretiska volymerna är till och med mindre än de
som uppmättes här.

2

Provet groddat med struvitfällning från de tidigare försöken.
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Figur 16. Sedimenteringvolymen i förhållande
till tiden hos prov 1,2 och 8.
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Figur 17. Sedimenteringsvolymen i förhållande
till tiden hos prov 3 till 7.

Jämförs figur 16 och 17 ser man att sedimenteringsförmågan, eller med andra ord densiteten
hos fällningen, för proven med SS och grodd är betydligt högre än för de utan. Det groddade
prov 8 hinner sedimentera fullständigt redan efter 10 minuter medan det tar närmare 30
minuter för prov 7, som var det snabbaste av proven utan SS eller grodd. Ett medelvärde för
alla prov är runt 40 minuter innan sedimenteringen börjar avta.
Skillnaden mellan snarlika prov är emellertid mer svårförklarig. Till exempel så uppvisar prov
1 och 2 olika kurvor, dessa två prov fick dessutom stå i 16 timmar. Prov 1 med pH 9 hade
sedimenterat till 12 ml medan prov 2 med pH 9,5 stannade på 25 ml. Med andra ord så hade
prov 1 högre densitet på fällningen än prov 2, med den enda skillnaden att pH var 0,5 enheter
lägre.
Tillförlitligheten för fällningsförsöken kan diskuteras. För det första genomfördes endast
singelförsök för varje prov, så resultaten säger ingenting om spridningen vid upprepade
försök. Och för det andra gjordes inte några strukturerade faktorförsök för att ta reda på de
olika parametrarnas inverkan på varandra. Sedan bör man ha i åtanke att kyvettesterna som
mäter fosfathalterna har en felprocent på runt 10 % samt att proverna behövde spädas för att
hamna inom rätt haltintervall, vilket ytterligare ökar felprocenten.

3.5.5 Sammanfattning av de inledande labförsöken
Resultaten från de inledande labförsöken visar att:
¾ Det är lämpligast att fälla struvit i rejektvattnet beroende på högre halter fosfat och
lägre halter SS än i returslammet.
¾ Halten SS i rejektvattnet måste minskas innan struvitfällning utförs. Annars består
fällningen av stora mängder SS, vilket gör struvitprodukten oanvändbar.
¾ Rejektets pH kan höjas helt eller delvis med hjälp av koldioxidstripping innan fällning
genomförs.
¾ Vid fällning är pH den viktigaste parametern följt av Mg/P-kvoten och reaktionstiden
för att få en bra fostatreduktion.
¾ Struvitfällningen har bra sedimenteringsegenskaper och kan lätt avskiljas med den
metoden.
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4 Fullskaleförsök
Utifrån resultaten från de inledande labförsöken och från kunskaperna inhämtade från
litteraturstudien arbetades fyra fullskaleförslag fram. Dessa förslag utformades för att
behandla allt rejektvatten från linje 1. De designades utifrån ett slamuttag på cirka 15 L/h,
alltså motsvarande rejektflöde. På grund av driftsproblem med linje 1 har ej något konstant
värde på slamuttaget kunnat hållas utan det har ändrats under arbetets gång. SS-avskiljning
och koldioxidstripping ingår ej i förslagen utan de momenten tillkommer i ett senare skede.
Nedan följer en kort beskrivning av förslagen för fullskaleförsöken, se bilaga 2 för utförligare
data:
1. Reaktorutformning enligt Yoshino M., m.fl., 2003 omarbetad till en volym på 4,4 L och
en uppehållstid på 18 min. Fördelen med denna lösning är att reaktorstorleken är liten på
grund av den korta uppehållstiden. Problemet lär just bli detta, att få en bra reduktion
med en så kort uppehållstid.
2. Fluidiserad bädd med en kolonnhöjd på 1 m, en diameter på 8 cm och en total volym på
5 L. Under dessa förutsättningar blir återflödet 90 % och uppehållstiden 12 min.
Problemet med denna lösning är att struviten måste ha en diameter på minst 0,5 mm för
att kunna sedimentera i den fluidiserade bädden. Därutöver kommer alla praktiska
problem eftersom litteraturstudien ej gav så mycket information om denna lösning.
3. Phosnix reaktor enligt Műnch E.V. och Barr K. 2001 omarbetad till en volym på 14,5 L
och därmed en uppehållstid på en timme. Denna reaktor liknar förslag 1 med den stora
skillnaden att omblandningen här sker med hjälp av luft och inte med omrörare.
Reaktorn är större och har således en längre uppehållstid vilket kan tala för denna
lösning kontra förslag 1, å andra sidan blir konstruktionen dyrare på grund av detta.
4. Automatiserad satsvis fällning utarbetad efter fällningsförsöken. En cykel, det vill säga:
fyllning, omrörning, sedimentering, tömning och skörd, kan enligt förslaget vara 50 min
vilket skulle kräva en reaktorvolym på 24 L. Fördelen är att det är en enkel konstruktion
som i stort sett är en uppskalning av de tidigare fällningsförsöken. Nackdelen är att
litteraturstudien inte har påvisat någon som fällt struvit på detta sätt förut.
Förslagen behandlades på ett möte med styrgruppen för de aeroba linjerna på Sjöstadsverket.
Beslut togs att arbeta vidare med den satsvisa fällningen i fullskala. För att reducera SShalterna i rejektvattnet beslutades att använda ett sandfilter från linje 3 som ej var i drift.
Koldioxidstrippingen skulle ske i en mobil matavfallstank vid linje 2 som ej heller var i drift.
Till själva fällningen nyttjades en överbliven 60 L tank med platt botten.
Den kontinuerliga satsvisa fällningen var den minst beprövade i fullskala av dessa förslag.
Även om den satsvisa fällningen enligt litteraturstudien inte används vid pilot- eller fullskala
så är det ett vanligt förfarande i labskala. Gör man satsvisa fällningsförsök i labskala är det
mestadels för att förstå fällningsprocessen och hitta rätt värden på exempelvis pH och Mg/Pkvot. Därefter är det vanligt att man väljer ett annat fällningssteg som till exempel, fluidiserad
bädd, när man skalar upp processen. Orsaken till detta är att i allmänhet så är fullskala så pass
mycket större än fullskaleförsöken vid Sjöstadverket, så ett satsvis fällningssteg skulle helt
enkelt bli för stort. Den främsta anledningen till att det valdes här var att det var billigt och
enkelt att bygga och dessutom kunde storleken på reaktorn hållas nere. Se figur 18 för en
schematisk bild av hela systemet och tabell 6 till 8 för tankdimensioner samt pumpkapaciteter.
De olika delsystemen presenteras i efterföljande delavsnitt.
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Figur 18. Schematisk bild av fullskaleförsöket inklusive sandfiltrering, koldioxidstripping samt
fällningsreaktor. Vid sandfiltreringen betyder text med kursiv stil att förloppet används vid backspolning. Vid
den satsvisa fällningen är en slang dragen till avloppet utifall tanken skulle brädda över.
Tabell 6. Tankdimensioner och pumpkapaciteter för sandfiltreringen.
Objekt:
Rejekttank, L1:
Sandfilter, L3:
Utjämningstank, L3:
Spoltank, L3:
Rejektpump, L1:
Spolpump, L3:

Volym: [m3]
2,4
0,9
2,7
2,7

Area: [m2]
1,3
0,3
1,3
1,3

Höjd: [m]
1,8
3,03
2,1
2,1

Kapacitet: [L/h]

230 - 870
6000 - 15000

Tabell 7. Tankdimension och pumpkapacitet för koldioxidstrippingen.
Objekt:
Matavfallstank, L2:
Matpump, L2:

Volym: [m3]
1,5

Area: [m2]
1,3

Höjd: [m] Kapacitet: [L/h]
0,4 + 1,04
108

Tabell 8. Tankdimension för den satsvisa fällningen.
Objekt:
Reaktor:

Volym: [m3]
0,06

Area: [m2]
0,013

Höjd: [m]
0,48

Kapacitet: [L/h]

4.1 Sandfiltrering
Innan sandfiltret i linje 3 togs i drift byggdes en mindre modell av samma sandfilter. Detta
gjordes för att se om det skulle bli problem med igensättning av filtret. Resultaten från dessa
försök visade inga sådana tendenser, i och med det kunde sandfiltret i linje 3 tas i drift.
Rejektvatten pumpas från rejekttank 1 till sandfiltret i linje 3, se bild 1. Detta sker medelst
dragen slang från rejektpump 1. Efter rejektpump 1 sitter en tvådelad slangkoppling, en slang
är dragen till sandfiltret medan en slang är dragen till avloppet. Slangen till avloppet är till för

3
4

Bäddhöjden är 1,5 m.
0,4 m är höjden på den konformade botten och 1,0 m är den resterande höjden.
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att kunna dumpa rejekt med hög SS-halt så att inte sandfiltret sätter igen. Det finns även
möjligheter att pumpa tillbaka rejektet till inloppet på linje 1 med samma pump.
Filtratet från sandfiltret rinner ut i spoltanken och därifrån
pumpas det vidare till matavfallstanken i linje 2 för
koldioxidstripping. För att påskynda filtreringen finns det
möjlighet att blåsa tryckluft genom filtret, vilket kan lösa
upp tillfälliga stopp.
När sandfiltret blivit igensatt eller när allt rejekt från
rejekttank 1 filtrerats renspolas filtret. Det görs för hand
med hjälp av att spolvatten spolas med slang genom en
handventil i botten av filtret. Under backspolningen stängs
ventilen till spoltanken vilket gör att spolvattnet hamnar i
utjämningstanken.

Bild 1. Sandfiltreringen i linje 3.
Sandfiltret till vänster följt av
utjämningstank och spoltank.

När hela utjämningstanken är fylld avbryts backspolningen
och vattnet i filtret och utjämningstanken släpps ut till
avloppet. Därefter öppnas ventilen till spoltanken igen och
en ny filtrering kan påbörjas.

Anledningen till att spoltank och utjämningstank har
omvända funktioner beror på att det inte går att använda
sig av de fördragna ledningarna samt att det finns en pump i spoltanken som kan användas för
att pumpa filtratet till matavfallstanken. SS- och fosfathalter i samband med sandfiltreringen
mäts med svensk standardmetod SS EN 872-1 respektive Dr Langes kyvettester, se bilaga 1.

4.2 Koldioxidstripping
Filtratet från spoltanken pumpas manuellt till matavfallstanken
i linje 2, se bild 2, för att strippa koldioxid. Målet är att hålla en
hög nivå i matavfallstanken för att göra strippingen effektivare.
I tanken är ett luftspett gjort av vp-rör i plast nedstucket.
Spettet är 4 m långt varav delen som är under vatten är cirka 3
m långt och böjd i en cirkel samt nedtyngd med sänken. Det är
borrat små lufthål i röret med en diameter av 1 mm och ett
avstånd på mellan 2 cm och 12 cm, tätare ju längre ut på
luftarspiralen för att få en jämn fördelning av luft.
Luftarspiralen är anslutet till ett tryckluftsuttag som
kontinuerligt blåser luft igenom det filtrerade rejektet.
Vid matavfallstanken sitter en pump som är ansluten till
styrsystemet och som kan ställas in med antal starter per tidbas
och gångtid per start. Denna pump pumpar rejekt till Bild 2. Matavfallstanken där
fällningstanken i förinställda intervall. Slangen som går ner i koldioxid strippas.
den öppna luckan används för att pumpa filtrat från spoltanken.
För att mäta pH används en portabel pH-mätare.
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4.3 Satsvis fällning
Fällningstanken är placerad på sargen intill linje 1, cirka 1,5 m
ovanför golvnivån, se bild 3. Detta för att behandlat rejekt ska
kunna rinna tillbaka till försedimenteringen i linje 1 med hjälp
av självfall. Tanken är bafflad med tre stycken bafflar och har
en bräddning vilket gör den faktiska volymen något lägre, cirka
55 L. En slang är påmonterad till bräddningen som leder ner till
avloppet, utifall tanken skulle brädda över.
Tanken har endast ett bottenuttag, vilket gör tömningen något
krångligare. Lösningen blev att trä in en smal slang i en grövre
slang som monterades på bottentappen. Den smala slangen
drogs längs botten och kanten inuti tanken och ut genom sidan
av den grövre slangen utanför tanken.
Inuti tanken fästes den smala slangen vid en baffel 20 cm från
botten, vilket motsvarar 25 L. På utsidan av tanken kopplades
samma slang till en magnetventil som i sin tur var kopplad till
en minuttimer. Detta gjorde att tanken kunde tömmas ner till 25
L på förinställda intervall.
Bild 3. Fällningstanken med
luttank
och
tillhörande
doserpump ovanpå reaktorn
bredvid omröraren. Längst
ner till vänster står Mg
doserpumpen
och
under
reaktorn sitter tömningsslangen
kopplad
till
magnetventilen.

Efter magnetventilen kopplades ett T-rör. I det ena utloppet
kopplades ett plaströr som drogs tillbaka till försedimenteringen
i linje 1. Till det andra utloppet kopplades en handventil som
öppnades en aning. Vid tömning fick det till följd att behandlat
rejekt droppade ut genom ventilen och kunde tas som
samlingsprov. Den grövre slangen hade en handventil vid änden
och användes för att skörda struvit när mängden i reaktorn blev
för hög.

Omrörningen skedde med en omrörare monterad ovanpå tanken. Omröraren var av modell
Janke & Kunkel RW 20, vilken hade ställbar hastighet. Omröraren var kopplad till en vanlig
utomhustimer med femtonminuters intervall.
Dosering av magnesium och lut skedde med två slangpumpar av modell Watson Marlow 101
U, kopplade till samma minuttimer. Kapaciteten på Mg-doseringspumpen kunde ändras
steglöst medan lutpumpen hade fel på denna funktion och därav kunde endast två hastigheter
ställas in. Mg-pumpen var placerad nedanför reaktorn och pumpade Mg från en 25 L dunk på
golvet till toppen av tanken. Lutpumpen monterades ovanpå tanken tillsammans med en 5 L
dunk för lutförvaring.
I samlingsprovet bestämdes pH med en portabel pH-mätare och halterna fosfat, magnesium,
kalcium och ammonium mättes med hjälp av Dr. Langes kyvettester, se bilaga 1.
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4.3.1 Moment i en behandlingscykel
Enligt fullskaleförslaget om satsvis fällning skulle en cykel kunna vara 50 min i en reaktor på
24 L för att motsvara rejektflödet på 15 L/h. Eftersom den befintliga reaktorns volym är 55 L
och tappas av ner till 25 L, det vill säga 30 L per cykel, skalades en cykel om till 120 min för
att motsvara samma rejektflöde. Starttid för varje cykel har varit varje jämn hel timme. Nedan
följer en genomgång av varje moment i en cykel, som omfattar:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Fyllning
Omrörning
Dosering
Sedimentering
Tömning
Skörd.

Fyllning, 8 – 17 min.
Pumpen från matavfallstanken har en kapacitet på 1,8 L/min, vilket gör att det tar 1000 s,
knappt 17 min, att fylla 30 L. Beroende på minskat slamuttag och därmed sjunkande
rejektflöde har pumptiden sjunkit från 1000 till 166 s, mer om detta under resultat. Pumpen är
grundinställd efter en gångtid på 1000 s, det vill säga minskas gångtiden flyttas starttiden fram
för att stämma överens med dess stopptid.
Omrörning, 60 min.
Omröraren är inställd att starta 15 min in i varje cykel och gå i 60 min. Omblandning har varit
god, så pass att kvarlämnad fällning har rörts upp från botten och blandats i hela reaktorn.
Dosering, 3 min.
I fullskaleförsöken användes magnesiumklorid, MgCl2, som magnesiumkälla. Ambitioner
fanns även att använda Magnesiumhydroxid, Mg(OH)2 som magnesiumkälla. Det visade sig
dock att hydroxiden ej löste sig vare sig i rejektet eller i en vattenslurry, vilket gjorde det
omöjligt att få en reaktion.
Dosering av MgCl2 och lut påbörjades 17 min in i varje cykel och pågick i 3 min. MgCl2
doserades i en koncentration av 10 g Mg/L så att kvoten Mg/P i reaktorn blev minst 1. Mg/Pkvoten är uträknad efter påfylld volym nytt rejekt, alltså ingen hänsyn har tagits till oreagerad
mängd fosfat som fanns kvar i reaktorn. Prov togs regelbundet från matavfallstanken för att
bestämma halterna av fosfat och magnesium för att rätt dosering skulle upprätthållas. Lut
doserades i en koncentration på mellan 1,7 % och 20 %. Koncentrationen och volymen har
ändrats under försökets gång för att motverka de olika pH-skiftningarna och det minskade
rejektflödet som har förekommit.
Sedimentering, 30 min.
Fällningen sedimenterade under 30 min när omröraren stannade efter en timmes gångtid. De
inledande labförsöken visade att den största delen av fällningen hade sedimenterat inom de
första 30 minuterna. Dessutom hade det groddade provet ännu bättre sedimenteringsegenskaper. Med tanke på att mycket av fällningen lämnades kvar mellan cyklerna är 30 min
en lagom sedimenteringstid.
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Tömning, 15 min.
Efter 105 min in i varje cykel öppnades magnetventilen och tanken tappades av ner till 25 L.
Behandlat rejekt återfördes till linje 1 och det som var kvar i tanken lämnades som grodd och
vidare behandling. Magnetventilen tömmer cirka 4,5 L/min, vilket motsvarar knappt 7 min för
30 L. Tömningstiden är satt till det dubbla för att ventilens kapacitet sjunker ju mer fällning
som bildas i reaktorn, vilket gör att tömningstiden ökar.
Det finns stor risk för att magnetventilen sätter igen av fällning som sedimenterar rakt ner i
tömningsslangen, vilket kräver regelbunden rengörning. Lite av problemet löstes genom att
sätta en 90 graders plastböj på tömningsslangen, vilket följaktligen gjorde att fällning inte
kunde sedimentera rakt ner i slangen. När volymen fällning ökade i reaktorn kompletterades
det även med en 150 µm filterduk över tömningsslangen för att hindra fortsatt igensättning. I
och med det ökades tömningstiden till 40 min beroende på ett minskat flux över filtret.
Sedimenteringstiden minskades därmed till 15 min.
Skörd
Struvitfällning tappades ut i botten i en enliters Imhofftratt som sedan fällningen fick
sedimentera i. Därefter har klarfasen hällts bort och fällningen har filtrerats genom ett 4,5 µm
filterpapper och slutligen har fällningen bretts ut i ett tunt lager och torkats i 40 – 50 °C i cirka
ett dygn. Skörd har inte skett regelbundet, utan har skett främst om fällningen har satt igen
magnetventilen vid avtappningen. Litteraturstudien visade som sagt på att ju mer grodd i form
av struvitfällning i reaktorn desto bättre reduktion, således har målet varit att ha kvar så
mycket fällning som möjligt för att öka reduktionen.
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5 Resultat och diskussion från fullskaleförsöken
Nedan följer en genomgång av de olika delmomenten: rejektflödet, sandfiltreringen,
koldioxidstrippingen samt den satsvisa fällningen. Resultat och gjorda erfarenheter
presenteras. Fokus kommer att ligga på den satsvisa fällningen som började testköras den 10
juni och som därefter kördes i kontinuerlig drift mellan 8 juli och 4 augusti år 2005, allt som
allt 322 cykler utan avbrott.

5.1 Rejektflöde
Rejektflödet är direkt proportionerligt med slamuttaget från linje 1. Fungerar Bio-P processen
som den ska är slamuttaget konstant. I april låg rejektflödet under en längre tid på 14,5 L/h
och utifrån detta flöde designades fullskaleförsöket. Under juni ökade rejektflödet med över
det dubbla beroende på ett kraftigt ökat slamuttag från Bio-P processen. Därefter sjönk
slamhalten i Bio-P processen mer och mer och följaktligen minskade slamuttaget och således
rejektflödet. Nedgången pågick under hela juli för att stanna på drygt 4 L/h i slutet av
fullskaleförsöken, se tabell 9.
Tabell 9. Rejektflödet från slambehandlingen i linje 1.
Datum: Rejektflöde [L/h]:
18-apr

14,5

19-jun

39,2

03-jul

25,0

22-jul

11,0

27-jul

4,3

03-aug

4,8

Detta påverkade naturligtvis sandfiltreringen och den satsvisa fällningen. Från att ha behövt
filtrera varje måndag, onsdag och fredag räckte det med en till två gånger i veckan. Det gjorde
även att volymen rejekt per cykel i den satsvisa fällningen minskade från 30 till 5 L
allteftersom försöket fortgick.

5.2 Sandfiltrering
Sandfiltret i linje 3 togs i drift redan i slutet av maj. Efter de första testkörningarna väcktes
farhågor om att fosfat fälldes ut på filtret, beroende på väldigt låga halter i matavfallstanken
och spoltanken jämfört med i rejekttanken, se tabell 10. Nya prover togs från handventilen i
botten av sandfiltret vid filtrering. Dessa prover visade att inget fosfat fälldes ut på filtret.
De låga utgångshalterna i spol- och matavfallstank kan förklaras med att innan start sköljdes
tankarna rent med vatten och det fanns ingen möjlighet att tömma tankarna helt innan
filtrering och därmed blev filtratet utspätt i början.
Det kan förklara de första veckornas låga halter, men halterna i spol- och matavfallstank är
något lägre än i rejekttanken även efter en månads filtrering. Det kan bero på att fosfat fälls ut
i både spol- och matavfallstanken när det får stå under en längre tid. Bevis för det är att svart
fällning uppträder i matavfallstanken efter ett par veckors körning, se även stycke 5.3
Koldioxidstripping.
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Tabell 10. Halten fosfat i mg/L i samband med sandfiltreringen.
Datum:
Rejekttank: Handventil: Spoltank: Matavfallstank:
2005-05-31

156,8

ej mätt

86,4

69,4

2005-06-08

180,0

179,2

141,6

93,6

2005-06-17

170,4

172,0

ej mätt

144,8

2005-07-18

188,8

177,6

ej mätt

151,2

2005-08-01

169,6

167,2

150,4

142,4

I de inledande försöken gjordes en utvärdering av SS-halterna i rejektvattnet, se stycke 3.5.2
SS-halter i rejektvattnet. Där förklarades även att det bildades flytslam och en underliggande
klarfas i rejekttanken. Den totala SS-halten i rejektvattnets klarfas bestämdes till 250 mg/L,
vilket inte är så stor skillnad mot efter en sandfiltrering, se tabell 11.
Tabell 11. SS-halter efter sandfiltreringen.
Datum:
SS-halt [mg/L]:
2005-05-31

160

2005-06-08

ej mätt

2005-06-17

ej mätt

2005-07-18

210

2005-08-01

88

Sandfiltreringen kan därför tyckas vara en onödig åtgärd, men huvudsyftet med filtreringen är
egentligen inte att uppnå en hög reduktion av SS, utan filtret fungerar framförallt som ett
skydd emot plötsliga ökningar i SS. Dessa ökningar inträffar framförallt när nivån i tanken
kommer ner till gränsskiktet mellan flytslammet och klarfasen. Vanligtvis stoppas filtreringen
då, men det kan vara svårt att veta nivån när detta inträffar och det kräver dessutom ständig
tillsyn.
Flytslammet orsakar även en del praktiska problem under drift
eftersom det tilltar mer och mer efter varje centrifugering.
Därför måste en del av slammet dumpas i avloppet med jämna
mellanrum.
I samband med detta kan rörböjen mellan rejekttanken och
rejektpumpen sätta igen vilket kräver manuell rengörning, se
bild 4. Igensättningen beror på att flytslammet växer till en
hård slamkaka ju längre tid det är kvar i tanken.

Bild 4. Rörledning mellan
rejekttank och rejektpump.
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Problemen till trots får man inte glömma bort att skiktningen i
tanken är nödvändig för att överhuvudtaget kunna använda sig
av sandfiltret. Skulle det till exempel vara omblandning i
rejekttanken skulle SS-halten öka markant och sandfiltret
skulle sätta igen på en gång.

5.3 Koldioxidstripping
Rejektvattnets pH höjdes från 7,7 till 8,58 under 6
timmar, se figur 19. Under de inledande labförsöken
höjdes pH lika mycket på 20 minuter och dessutom
fortsatte höjningen till 8,84, här avstannade
höjningen vid 8,6.

Koldioxidstripping i matavfallstanken

8,8

8,6

pH:

8,4

Skillnaden beror på hur luftningen går till. I
labförsöken användes akvariestenar som fördelar
luften bra i en relativt liten mängd rejekt, vilket
gjorde luftningen effektiv. Här sprids luften inte lika
effektivt plus att det är en stor volym rejekt som ska
strippas.

8,2

8

7,8

7,6
0

100

200

300

400

Tid: [min]

Vidare så blir strippingen mindre effektiv om det är
en låg nivå i tanken, pH kan till och med sjunka, se
nästa även stycke 5.4.1 pH-värdets påverkan på
fosfatreduktionen.

Figur 19. Koldioxidstripping av rejektvatten
i matavfallstanken.

Vid strippingen bildades det ett kraftigt skum cirka 2 - 3 dm högt som inte påvisades vid
labförsöken. Det gjorde att tanken endast kunde rymma 1200 L rejekt för att inte skumma
över. Stängdes luften av försvann skummet och det påverkade inte strippingen.
Efter en tids drift började det även dyka upp svarta klumpar i botten av tanken, cirka 0,5 - 1
cm i diameter. Detta kan antingen vara organiska fosfatutfällningar som bildas när pH höjs,
eftersom fosfathalterna sjönk i mattanken i förhållande till rejekttanken. Eller så kan det vara
avlagringar från insidan av tanken som torkat och lossnar när nivån i tanken sjunker. Oavsett
vad det är så följer dessa klumpar med till reaktorn och hamnar så småningom i fällningen
och förorenar produkten.

5.4 Satsvis fällning
Den 10 juni var allt klart för att ta fällningsreaktorn i kontinuerlig drift, men diverse problem
gjorde att starten sköts upp. Exempelvis gick centrifugen sönder vilket gjorde att rejektflödet
avstannade en period, styrsystemet krånglade och gjorde att matpumpen inte fungerade,
magnesiumklorid överdoserades, och det uppstod leveransproblem av kemikalier.
Allt detta var avhjälpt den 8 juli och den satsvisa fällningen har körts kontinuerligt från dess i
sammanlagt 322 cykler fram till den 4 augusti. Trots den långa inkörningen har det
uppkommit en lång rad driftsproblem, men inga så allvarliga att driften har avstannat.
Analys av samlingsprov och tillsyn av reaktorn har skett varje måndag, onsdag och fredag. I
tabell 12 visas de driftsbetingelser som har rått under perioden. För fullständiga
driftsbetingelser och resultat från fullskaleförsöket, se bilaga 3. pH är mätt i samlingsprovet.
Koncentration och volym på doserad lut har varierats för att få ett pH på cirka 9. Volymen på
tömd mängd fällning avser volym efter sedimentering i Imhofftratt.
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Tabell 12. Driftsbetingelser för den satsvisa fällningen mellan den 8 juli och 4 augusti.
Datum:
11-jul 13-jul 15-jul 18-jul 20-jul 22-jul 25-jul 27-jul 29-jul 1-aug 3-aug 4-aug
Cykel:
32
56
77 114
139 162 197 222
247
284
309
322
pH:
8,4 8,65 9,36 8,48
8,94 8,79 9,08
9,5
9,08 9,13
9,1
9,55
Mg/P kvot:
1
1
1 2,15
1
1
1
1
1,5
2
2,5
3
Volym/cykel[L]:
30
30
30
25
27
27
20
15
15
10
10
5
RT [h]:
3,7
3,7
3,7
4,0
3,9
3,9
4,5
5,3
5,3
7,0
7,0
12,0
CO2-stripping: ja
ja
ja
ja
ja
ja
nej
nej
nej
nej
nej
nej
Lutdosering: ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja
Tömning [ml]: nej
nej
nej
330 130
nej
nej
100 nej
nej
nej
3750

5.4.1 pH-värdets påverkan på fosfatreduktionen
Resultaten från de inledande labförsöken visade att pH-värden på minst 9 krävdes för att få en
reduktion på minst 50 %. Med bakgrund av detta var målet att pH skulle vara runt 9 hela tiden
under den kontinuerliga driften, se figur 20.
Under den första delen av körningen varierade pH-värdet mycket i mattanken och därmed
även i reaktorn. Det berodde på att nivån i mattanken sjönk under drift. Till exempel så föll
pH mellan fredag den 15 juli och måndag den 18 juli från 8,3 till 6,7, när nivån i tanken sjönk
från 1200 mm till 400 mm.
Eftersom påfyllning av mattanken gjordes varannan dag under veckorna och inte alls under
helgerna skulle sådana pH-fall fortsätta att uppkomma. Därför kopplades koldioxidstrippingen
av från den 25 juli och därefter höll sig pH på en stabil nivå i mattanken, vilket underlättade
lutdoseringen i fällningstanken. De skiftningar som ändå uppkommit i reaktorn efter den 25
juli beror på att volymen per cykel sjönk och gjorde att lutdosen måste minskas hela tiden.
Eftersom den här doseringsmetoden bygger mer på känsla än matematiska uträkningar kan det
bli pH-förändringar.
pH värden före och efter fällning

Fosfatreduktion mellan 8 juli och 4 augusti
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100%

9,5

90%
80%

9
Fosfatreduktion

70%

pH

8,5
8
7,5
7
6,5

13-jul

18-jul

23-jul

40%
30%
20%

Mattank

10%

28-jul

Figur 20. pH värden i mattank och i
samlingsprov.
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Figur 21. Fosfatreduktion vid den kontinuerliga
satsvisa fällningen.

Jämförs pH-diagrammet med fosfatreduktionen i figur 21 ses i stort sett inga samband mellan
dessa. Tittar man på toppen vid den 18 juli, då reduktionen var knappa 60 %, ser man att pH
var 8,5 i samlingsprovet, alltså klart under 9. Den 25 juli var reduktionen drygt 20 % medan
pH var över 9, därefter ökar reduktionen konstant upp till 94 % utan att pH ändras speciellt
mycket. Med andra ord så är det andra faktorer som påverkar fosfatreduktionen betydligt mer
än pH.

5.4.2 Mg/P-kvotens påverkan på fosfatreduktionen
Figur 22 och 23 visar Mg/P-kvotens påverkan på fosfatreduktionen. Mg/P-kvoten har
beräknats utifrån magnesium- och fosfathalter i påfyllt rejekt för varje cykel. Hänsyn har inte
tagits till kvarvarande rejekt, utan det har antagits att ingen mer fosfat kan fälla ut efter de 60
minuternas reaktionstid. Från början sattes Mg/P-kvoten till 1, dels av rädsla för att leda
tillbaks för mycket magnesium till linje 1 och dels för att hålla nere kemikalieförbrukningen.
Fosfatreduktion i förhållande till Mg/P-kvoten

Fosfatreduktion i förhållande till Mg/P-kvoten
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Figur 22. Fosfatreduktionen i förhållande till
Mg/P-kvoten.
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Figur 23. Fosfatreduktionen i förhållande till
Mg/P-kvoten.

Enligt figur 22 ökade Mg/P-kvoten till drygt 2 runt den 18 juli. Ökningen berodde på en
feldosering men resultatet blev att reduktionen steg. I samband med detta skördades reaktorn
på fällning två gånger samtidigt som Mg/P-kvoten ändrades tillbaka till 1. Skörden gjordes för
att magnetventilen vid avtappningen satte igen och reaktorn bräddade. Efter detta sjönk
reduktionen till 21 %.
Därefter följde en tid med dålig fosfatreduktion och Mg-doseringen ökades därför successivt
för att se om reduktionen påverkades. Ökningen gav omedelbar respons på fosfatreduktionen
som steg och slutade på 94 % den 4 augusti. Slutsatsen av detta är att magnesium bör doseras
så att Mg/P-kvoten i inkommande rejekt blir cirka 2,5.
Resultaten är dock inte entydiga. Figur 23 visar Mg/P-kvoten i förhållande till
fosfatreduktionen och som synes varierar reduktionen mellan 20 och 50 % vid en Mg/P-kvot
på 1. Det tyder på att andra parametrar såsom groddning och uppehållstid påverkar
fosfatreduktionen i stor grad.
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5.4.3 Uppehållstidens påverkan på fosfatreduktionen
Figur 24 och 25 visar uppehållstidens inverkan på fosfatreduktionen. Från start behandlades
30 L rejekt per cykel, men runt den 18 juli började rejektflödet att minska vilket fick till följd
att mindre volym rejekt kunde behandlas per cykel och således ökade uppehållstiden.
Fosfatreduktion i förhållande till uppehållstiden

Fosfatreduktionen i förhållande till uppehållstiden
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Figur 24. Fosfatreduktionen i förhållande till
uppehållstiden.

0%
2,0

4,0

6,0

8,0
10,0
Uppehållstid: [h]

12,0

14,0

Figur 25. Fosfatreduktionen i förhållande till
uppehållstiden.

Vid den 25 juli började den ökande uppehållstiden ge en högre fosfatreduktion och mellan
den 3 och 4 augusti steg reduktionen markant samtidigt som uppehållstiden nästan
fördubblades. Det tyder på att fällningsreaktionen kräver lång tid, det vill säga tvärtemot vad
de inledande labförsöken visade.
Under denna tid ökade även halten fällning i reaktorn, beroende på färre skördar. Detta
gjordes medvetet för att se om en välgroddad reaktor påverkar reduktionen. Risken för
igensättning av magnetventilen avhjälptes med att en 150 µm filtrerduk sattes på
tömningsslangen inuti reaktorn samtidigt som tömningstiden ökades. När försöket avslutades
innehöll tanken knappt 4 L fällning, vilket motsvarar cirka 13 % av reaktorvolymen den 4
augusti.
Fosfatreduktionen stiger alltså när uppehållstiden ökas och när mycket groddmaterial lämnas
kvar i reaktorn. Slutsatsen av detta är att uppehållstiden i reaktorn bör vara minst 6 h och det
bör även finnas en stor mängd fällning kvar i reaktorn. Ett rimligt antagande är att minst 10 %
av reaktorvolymen bör utgöras av grodd i form av struvitfällning.
På samma sätt som vid Mg/P-kvotens påverkan på fosfatreduktionen är resultaten inte
entydiga. Här varierar reduktionen mellan 20 och 60 % när uppehållstiden är runt 4 h. Det
tyder på att det är mer än uppehållstiden som påverkar reduktionen. Eftersom inte pH, Mg/Pkvoten och uppehållstiden varierades var för sig under försöket är det svårt att säga vilket
inflytande de har på varandra. För att optimera processen och förstå den bättre skulle det
krävas ett fullskaligt faktorförsök.
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5.4.4 Fosfat-, magnesium- och kalciumhalter före och efter fällning
I figur 26 visas halterna av fosfat, magnesium och kalcium före och efter fällning.
Fosfathalterna i matavfallstanken varierar mellan 130 och 170 mg/L, med ett medelvärde på
153 mg/L. Magnesiumhalterna innan fällning ökar från 0 till 30 mg/L under perioden, det
samma gäller kalciumhalterna som ökar från 15 till drygt 40 mg/L.
Vad haltökningen av magnesium och kalcium efter den 18 juli beror på är svårt att förklara.
En inledande tanke var att de höga magnesiumhalterna härstammar från en överdosering av
magnesiumklorid. Det är dock mindre sannolikt eftersom även kalciumhalterna ökade i
rejektet. Under samma tidsperiod sjönk pH i rejektet, vilket tyder på att rötningen inte har
fungerat. Sjunker pH i slammet så släpper magnesium och kalcium och hamnar i rejektet.
Fosfat-, magnesium- och kalciumhalter
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Figur 26. Fosfat-, magnesium- och kalciumhalter före och efter struvitfällningen.

När fosfatreduktionen är som mest, den 4 augusti, är halten fosfat ut 8,8 mg/L, lägre än
magnesiumhalten som var 13,3 mg/L. Vid det tillfället var Mg/P-kvoten 3 och volymen/cykel
5 L, det vill säga magnesiumdoseringen var för hög. När kvoten låg på 2,5 och volymen/cykel
var 10 L, var halten magnesium ut endast 0,8 mg/L. Av dessa resultat är det svårt att dra en
slutsats om en passande dos magnesium utifrån Mg/P-kvot på inflödet. Doseringen bör hållas
så hög som möjlig utan att halterna i utflödet överstiger halterna i inflödet.
Vid den höga fosfatreduktionen ökar halten kalcium i utflödet, således minskar halten i
struvitfällningen, vilket tyder på att renheten på struviten ökar. Detta beror troligtvis på att det
finns ett stort överskott av magnesium. Ammonium finns i ett överskott i rejektvattnet i
jämförelse med fosfat, därför har halterna inte mätts regelbundet. Dessutom har inte
ammoniumreduktionen varit ett mål med dessa försök. Halten ammonium före och efter
fällning mättes en gång under försöksperioden, nämligen efter sista dagen. Halten minskade
från 216 till 120 mg/L, alltså en reduktion på 45 %. Denna reduktion är mycket större än den
teoretiska avsättningen till struvitfällningen. Den höga ammoniumreduktionen kan bero på det
höga pH-värdet som gör att ammonium strippas av i reaktorn. Det är dock inget som har
undersökts närmare i den här studien.
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5.4.5 Analys av struvitfällning
Fällning från tre tömningstillfällen analyserades av Stockholm Vattens huvudlab. Det var
fällning från den första tömningen den 18 juli, fällning från den 27 juli med mycket svarta
klumpar som följt med från matavfallstanken samt fällning från den 4 juli då den satsvisa
processen stängdes ner. TS-halten vid 105°C och glödresten bestämdes däremot på plats vid
Sjöstadsverket. TS-halten och glödresten visas i tabell 13. Delar av analysresultaten ses i
tabell 14 och 15. För de fullständigt resultaten av analysen, se bilaga 4.
Tabell 13. TS och glödrest på struvitfällningen.
Datum: TS:[60°C] TS:[105°C] Glödrest:[550°C]
97,5 %
18-jul
ej mätt
ej mätt
27-jul
04-aug

94,9 %

74 %

84 %

96,4 %

5

87 %

25 %

Tabell 14. Analys av struvitfällningen. Medelvärden presenteras från de tre analysdatumen.
Ämne:
g/kg fällning vikt-% mol/kg fällning
Tot-P

128,7

12,9% 4,15

NH4

52,0

5,2%

2,88

Mg

96,9

9,7%

3,98

Ca

11,8

1,2%

0,29

K

2,5

0,3%

0,06

Fukt

37,3

3,7%

Kristallvatten

250,4

25,0%

Organiskt material

107,3

10,7%

Odefinierad fällning 276,1

27,6%

Tabell 14 visar de huvudsakliga fraktionerna i fällningen. Eftersom endast totalfosfor-,
ammonium- och metallhalterna bestämdes kan inte en fullständig analys av fällningen
presenteras. Andelen Mg, NH4 och Tot-P utgör ungefär 30 vikt-% av fällningen och
molförhållandet mellan Mg, NH4 och Tot-P är i medel 0,95:0,7:1. Det gör att den maximala
andelen struvit i fällningen är 21 %. Den största andelen av Tot-P utgörs troligen av fosfat och
därmed skulle magnesium och fosfat finnas i ett överskott i förhållande till ammonium. Detta
överskott kan antingen fällas ut som magnesiumfosfat eller diverse karbonater eller
hydroxider.
Med hjälp av TS-halter och glödresten kunde halten odefinierad fällningen bestämmas till
cirka 30 vikt-% och andelen organiskt material till ungefär 10 %, något mer i fällningen från
den 27 juli. Fällningen från 27 juli hade inte bara en högre glödrest än övriga, utan halterna
Al, Fe, Cu, Mn och Zn var cirka fem gånger högre än i de andra fällningarna. Detta tyder på
att de svarta klumparna var slamrester som anrikades i matavfallstanken och följde med till
fällningsreaktorn.

5

TS-halten i sedimenterad fällningsslurry.
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Det är svårt att säga exakt vad den odefinierade andelen i fällningen är, men som tidigare
nämnts är en stor del troligtvis diverse karbonat- och hydroxidkomplex. Det finns ju förutom
ett eventuellt överskott av Mg, också en viss andel Ca och K som lätt kan bilda sådana
komplex. Även om en del av fällningen utgörs av annat än struvit kan den troligtvis användas
som gödselmedel eftersom Ca och K även är växtnäringsämnen. Dessutom är
tungmetallhalterna i fällningen väldigt låga, vilket visas i tabell 15.
Tabell 15. Tungmetallhalter i fällningen jämfört med halterna i urin (Vinnerås B., 2002) och i avvattnat slam
från Rötkammare 1 på Sjöstadsverket. Värdena från Sjöstadsverket är ett medelvärde mellan vecka 4 och 34,
år 2005, medan värdena för fällningen är ett medelvärde av de tre analyserade proven från 18 juli, 27 juli och
4 augusti.

Fällning:

Slam:

Urin:

Ämne: mg/kg TS mg/kg Tot-P mg/kg TS mg/kg Tot-P mg/kg Tot-P
Pb

2,60

20,2

12

280

2

Cd

0,30

2,3

1,1

25

0,68

Cu

5,20

40,4

166

3870

101

Cr

4,80

37,3

21

480

10,1

Hg

0,05

0,39

0,3

7

0,82

Ni

1,30

10,1

13,5

315

7,1

Zn

25,00

194,3

607

14100

45

Tungmetallhalterna är överlag betydligt lägre än i rötat avvattnat slam från Rötkammare 1.
Det är från 4 gånger lägre halter för kadmium och upp till 30 gånger lägre halter för koppar.
Räknar man om det till andel per kg fosfor är det mellan 10 och 100 gånger lägre
tungmetallhalter i struvitfällningen än i slammet. Både struvitfällningen och avloppsslammet
klarar gränsvärdena, räknat i mg/kg TS, för tungmetaller som gäller vid slam som ska
återföras till åkermark. Jämförs fällningen med urin ser man att fällningen har
tungmetallhalter som är i paritet med halterna i urin räknat i mg/kg Tot-P. Det är till och med
lägre kvicksilverhalt i fällningen än i urinen.
Den maximala mängden toltalfosfor som får spridas på åkermark är 35 kg/ha och år (Statens
naturvårdsverk författningssamlingar, SNFS 1998:4). Används struvitfällning eller urin, och
gödslingen sker efter den maximala mängden totalfosfor som får tillföras, hamnar man klart
under gränsvärdena för tungmetaller. Om slammet från rötkammare 1 används på samma sätt
hamnar man under gränsvärdena i alla fallen utom för kadmium. Detta betyder att
struvitfällningen är ett mer koncentrerat och något renare gödselmedel än rötat avloppsslam. I
bilaga 5 redovisas gränsvärden för metaller vid återföring till åkermark via avloppsslam samt
halterna i struvitfällningen, urinen och det rötade slammet i relation till den maximala
mängden fosfor som får spridas.
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Struvitkristaller har en distinkt ortorombisk form. Fällningen fotograferades i mikroskop och
kristallernas form stämde överens med den förväntade kristallstrukturen. Resultaten från den
satsvisa fällningen, se figur 27, jämfördes med försöksresultat från Műnch Elisabeth V. Och
Barr Keith, 2001, se figur 28. Struvitfällningen från dessa två försök ser snarlik ut.

Figur 27. Struvitfällning från
fullskaleförsöken, ca 100 ggr förstoring.

Figur 28. Struvitfällning, ca 100 ggr
förstoring (Műnch Elisabeth V., Barr
Keith 2001)

5.5 Ekonomi
I figur 29 redovisas kemikaliekostnaderna i kr/m3 behandlat rejekt i förhållande till tillsatt
mängd MgCl2 för den satsvisa fällningen. Åtgången av 50 % lut är både beräknat efter när
koldioxidstrippingen var inkopplad och när pH endast höjdes med tillsats av lut. MgCl2
beställdes av Univareurope till att pris av 17 kr/kg (Augustsson Per, 2005) och luten kom från
Brenntag till ett pris av 17 kr/L (Unnefors Bengt, 2005). Priserna inkluderar frakt och moms.
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Figur 29. Kemikaliekostnaderna för fullskaleförsöket.

När Mg/P-kvoten var 2,5 var fosfatreduktion cirka 80 %. Det var den högsta reduktionen som
uppnåddes utan att utgående magnesiumhalt var för hög. Vid det tillfället var
koldioxidstrippingen avstängd, vilket gjorde att kemikaliekostnaden blev 24 kr/m3 rejekt.
Behandlas ungefär 15 L rejekt/h blir årskostnaden cirka 3100 kr under dessa förhållanden.

38

Körs den satsvisa fällningen kontinuerligt i processen kan större volymer kemikalier köpas in
och följaktligen kan priserna pressas ned. Beställer man ett ton MgCl2 kostar det drygt 4 kr/kg
(Augustsson Per, 2005) och beställs större volymer lut kostar det cirka 6,5 kr/L (Unnefors
Bengt, 2005). Kemikaliekostnaden blir då 4,6 kr/m3 rejekt med koldioxidstripping och 7,6
kr/m3 utan koldioxidstripping. Årskostnaden blir 600 kr respektive 1000 kr.
Utbytet av struvit under försöksperioden blev drygt 4 L sedimenterad fällning med en TS-halt
på cirka 25 %. Alltså blev utbytet torkad struvit omkring 1 kg. Under denna period var
medelreduktionen av fosfat i fällningsreaktorn cirka 50 %. Kemikalikostnaden för perioden är
svår att räkna ut eftersom både lut- och magnesiumdosering ändrades i stort sett varannan dag.
Antas det att Mg/P-kvoten var i medel 1,5 och att strippingen var påslagen hälften av
försöksperioden kan kemikaliekostnaden uppskattas till 14 kr/m3 rejekt. Under denna period
behandlades i medel ungefär 10 L rejekt/h. Det gör att kemikaliekostnaden för försöket blev
drygt 90 kr eller med andra ord cirka 90 kr/kg struvitfällning, vilket motsvarar 720 kr/kg
fosfor. Räknar man på de lägre kemikaliekostnaderna 4,6 respektive 7,6 kr/m3 rejekt och att
fosfatreduktionen är 80 % och Mg/P-kvoten är 2,5 blir kostnaderna cirka 20 respektive 30
kr/kg struvitfällning vilket motsvarar 160 respektive 240 kr/kg fosfor. Det kan jämföras med
inköpspriset på fosfor som ligger runt 10 kr/kg (Björlenius Berndt, 2005)
Den totala reduktionen av fosfor i linje 1 kan däremot bestämmas mer exakt. Flödet in i linje
1 ligger runt 1,2 m3/h och har en totalfosforhalt på 11 mg/L. Flödet in i den satsvisa reaktorn
var cirka 10 L/h och halten fosfat 150 mg/L. Hälften av fosfaterna tas ut i form av struvit och
resten skickas tillbaks till linje 1. Det gör att drygt 6 % av den totala halten inkommande
fosfor har tagits ut i form av struvit under fullskaleförsöken. Det låter inte mycket men
medelrejektflödet och medelfosfatreduktionen var relativt låg utslaget under hela perioden.
I figur 30 visas den totala fosforreduktionen som kan uppnås i linje 1 beroende på hur mycket
fosfor man tar ut i form av struvit. Värdena i figur 30 är beräknade efter det normala
rejektflödet på 15 L/h och en fosfathalt på 150 mg/L i rejektflödet. Inkommande värden i linje
1 är samma som i räkneexemplet ovan. Enligt figuren kan man ta ut högst 17 %, ungefär 2 mg
Tot-P/L, av inkommande fosfor i form av struvit.
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Figur 30. Det totala fosforutbytet.
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Det som har diskuterats hittills är kontinuerlig satsvis fällning i liten skala. Jämför man linje 1
på Sjöstadsverket med Henriksdal kan man se en eventuell potential att fälla struvit i stor
skala. Linje 1 på Sjöstadsverket behandlar 15 L rejekt/h. Henriksdal har ungefär ett inflöde på
2,5 m3/s. Rejektflödet är ungefär 1 % av inflödet, det vill säga 90 000 L/h, alltså 6000 gånger
mer än i linje 1.
Skalar man upp den optimala processen från Sjöstadsverket att passa Henriksdal blir storleken
för en fällningsreaktor ungefär 1000 m3. Det kan tyckas vara stort, men det ska sättas i
relation till storleken på övriga bassänger på Henriksdal. En biobassäng är på 30 000 m3 och
en rötkammare på 5500 m3. Så i relation till detta är det inte en orealistisk tanke. Sen
tillkommer givetvis strippkolonner, filtreringssteg samt bufferttankar, men det kommer inte
att behandlas utförligare i det här arbetet.
Om fosfatreduktionen är 90 %, Mg/P-kvoten är 2 samt att koldioxidstrippingen fungerar så att
ingen lut behöver doseras blir utbytet 600 kg fällning/dygn. Detta med ett antagande att
rejektflödet är 90 m3/h med en fosfathalt på 150 mg/L. Vid dessa förhållanden behöver det
doseras 1 ton MgCl2/dygn. Beställs så stora kvantiteter magnesiumklorid kan kostnaden
troligtvis fås ned till omkring 2 kr/kg MgCl2. Kemikaliekostnaden blir då dryga 3 kr/kg
fällningen vilket motsvarar 25 kr/kg fosfor. Det är ungefär dubbelt så dyrt som inköpspriset
för fosfor, men man bör ha i åtanke att den totala kostnaden för fällningskemikalier kommer
att sjunka drastiskt vid en övergång till biologisk fosforrening kombinerat med struvitfällning.

5.6 Jämförelse mellan fullskaleförsök och litteraturstudie
Många resultat från fullskaleförsöken stämmer överens med kunskaper som drogs från
litteraturstudien. Trots det var det en del företeelser som inte kunde förutses utifrån dessa
lärdomar. Bland annat så kunde inte magnesiumhydroxid användas som magnesiumkälla.
Höga halter suspenderade partiklar, SS, i rejektet fälldes ut tillsammans med struvit. Det
krävdes dessutom en högre magnesiumdos och en längre uppehållstid än vad som anges i
litteraturen.
Det som stämde överens var först och främst pH. I fullskaleförsöken har ambitionen varit att
hålla pH på knappt 9, helt enligt litteraturen samt efter resultaten från de inledande
labförsöken. Problem med att dosera luten exakt gjorde dock att pH stabiliserade sig på drygt
9,1 i slutet av försöken. På grund av tidsbrist och att Mg/P-kvoten och uppehållstiden
ändrades istället gjordes inga försök att sänka pH. Litteraturen sa även att en groddad reaktor
ökade fosfatreduktionen. Därför var ambitionen att lämna kvar så mycket fällning som möjligt
i reaktorn. Fosfatreduktionen ökade av detta, men det gjorde dessvärre även de praktiska
problemen med främst igensatta ventiler.
Under den första delen av fullskaleförsöket hölls Mg/P-kvoten på 1 enligt litteraturen, men
även efter mina inledande labförsök. Anledningen var först och främst en rädsla för att
magnesium skulle följa med tillbaka till försedimenteringen och orsaka struvitutfällning i linje
1. Efter en överdosering av MgCl2 den 18 juli steg fosfatreduktionen till nästan 60 % för att
sedan sjunka igen. Vid den doseringen var magnesiumhalten tillbaks till linje 1 något för hög.
När inte fosfatreduktionen ökade mer bestämdes det en tid senare att magnesiumdoseringen
successivt skulle ökas, trots risken för höga utgående magnesiumhalter. Det visade sig att
Mg/P-kvoten kunde ökas till 2,5 innan magnesiumhalterna i tillbakagående vatten blev för
höga.
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Detta strider mot litteraturen men även mot de inledande labförsöken. Det finns egentligen tre
olika alternativa förklaringar till detta. Antingen fälls överskottet av magnesium ut som något
annat än struvit, eller så följer magnesium med tillbaka till linje 1 i en form som inte kan
detekteras i kyvettesterna, eller så motsvarar Mg/P-kvoten inte den verkliga kvoten i reaktorn.
I stycke 5.4.4 Analys av struvitfällning bestämdes Mg/Tot-P-kvoten till cirka 1 i den torkade
fällningen. Det mesta av totalfosforn är troligtvis fosfat, vilket gör att det inte finns ett
överskott av magnesium i förhållande till fosfor. Det tyder på att det inte finns ett överskott av
magnesium i fällningen som härstammar från en överdosering.
I stycke 5.4.3 Fosfat-, magnesium- och kalciumhalter före och efter fällning, diskuteras
huruvida de höjda magnesiumhalterna i rejektet kommer från en överdosering av
magnesiumklorid. Det troliga är dock inte att magnesium förs tillbaka oupptäckt till linje 1,
eftersom även kalciumhalterna ökade i rejektet. Det tyder på att rötningen inte fungerade fullt
ut och släppte både Mg och Ca, detta understryks av ett sjunkande pH i rejektet.
Mg/P-kvoten är uträknad efter halterna magnesium och fosfat i rejektet som fylls på i början
av varje sats. Om fosfatreduktionen inte är fullständig, vilket är så gott som omöjligt, betyder
det att det finns kvar löst fosfat. Detta fosfat går då vidare till nästa cykel och kan där fällas ut
som struvit. Det betyder att det finns mer fosfat i reaktorn än vad som räknades ut när Mg/Pkvoten bestämdes. Ett exempel: Är fosfatreduktionen 75 % av 150 mg fosfat/L, lämnas 0,01
mol fosfat kvar medan 0,04 mol fylls på. Mg/P-kvoten är uträknad efter 0,04 mol fosfat men
den faktiska mängden blir 0,05 mol fosfat. Alltså en Mg/P-kvot på 0,8 istället för 1.
Av dessa tre förklaringar är den enda logiskt motiverade den att den faktiska Mg/P-kvoten
inte motsvarar den tillsatta. Det förklarar däremot inte det så pass stora magnesiumöverskottet
som användes här. Möjligtvis stabiliserar sig processen om den får köras längre tid än vad
som gjordes här. Det i sin tur kan leda till att mindre magnesium behöver doseras.
I de satsvisa försöken i litteraturstudien fällde struvit ut snabbt, det vill säga uppehållstiden
var kort. På grund av detta utfördes inte några inledande försök med längre uppehållstid än 2
timmar. När rejektflödet minskade mot slutet av fullskaleförsöket ledde det till en längre
uppehållstid. Det i kombination med en högre magnesiumdosering och en växande groddning
förde med sig ökade fosfatreduktioner. Trenden tydde dessutom på att ännu bättre
fosfatreduktioner kunde uppnås om uppehållstiden ökade ännu mer. Skillnaden mellan
fullskaleförsöket och resultaten från litteraturstudien kan bero på att omblandningen inte var
tillräckligt effektiv eller att inblandningen av kemikalier inte utfördes på rätt sätt. Men dessa
förklaringar kan långt ifrån förklara det faktum att många studier i litteraturen inte såg någon
skillnad i fosfatreduktion när uppehållstiden ökades.
Det största praktiska problemet var dock att rejektet innehöll för höga halter suspenderade
partiklar, SS. Det fick till följd att struvit fällde ut på dessa partiklar och gjorde att mängden
fällning ökade betydligt samtidigt som renheten minskade. I litteraturen beskrevs den
teoretiska problematiken med detta men inte om eller hur man hade löst SS-reduktionen
praktiskt. I det här projeketet sandfiltrerades rejektet innan fällningen men det krävdes mycket
arbete för att få det att fungera. Det optimala vore att ha ett betydligt enklare förfarande för att
reducera SS.
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En annat praktiskt problem som inte kunde förutspås var det faktum att magnesiumhydroxid
inte kunde användas som magnesiumkälla. I litteraturen hade magnesiumhydroxid används
flitigt eftersom det, till skillnad från magnesiumklorid, även höjer pH. I dessa fall blandades
magnesiumhydroxid ut till en slurry eller tillsattes i torr form. Problemet som uppstod under
detta arbete bestod i att hydroxiden varken löste sig i slurryn eller under fällningsreaktionen i
reaktorn. Om det beror på själva hydroxiden eller har andra förklaringar kan inte förklaras
här. Lösningen blev att använda magnesiumklorid som magnesiumkälla istället.
Trots de problem som har uppstått under försöken är potentialen stor för att fälla struvit med
en relativt enkel kontinuerlig satsvis process. Kan man bara lösa vissa praktiska frågor får det
anses som ett lovande processtekniskt alternativ för Stockholm Vatten att minska
fosforhalterna i avloppsvattnet samt att öka mängden fosfor som återförs till jordbruket.

42

6 Slutsatser
¾ Det är bättre att fälla struvit i rejektvattnet än i returslammet. Det beror på att
rejektvattnet har en lägre SS-halt, en högre fosfathalt och en mindre volym än
returslammet.
¾ Der går att höja pH i rejektvattnet, från 7,76 till 8,84 under 90 minuter, med hjälp av
koldioxidstripping om luftomblandningen är god och vätskenivån är hög.
¾ SS-halten i rejektvattnet efter skiktning i rejekttanken är cirka 250 mg/L. Den SS-halten
klarar fällningsprocessen, men ett reduktionssteg bör finnas för att stå emot flöden med
höga SS-halter.
¾ Ett optimalt pH för struvitfällning ligger runt 9.
¾ Reduktionsgraden av fosfat ökar med Mg/P-kvoten, uppehållstiden samt groddningen i
fällningstanken. Vid pH 9,1, en uppehållstid på 7 h och en Mg/P-kvot på 2,5 var
fosfatreduktionen 78 %, utan att utgående halter magnesium var för höga. Höjdes pH
till 9,5, uppehållstiden till 12 h och Mg/P-kvoten till 3 var fosfatreduktionen 94 %, men
då överdoserades magnesium. Exakta värden samt vilken av parametrarna som är
viktigast för en hög fosfatreduktion kan ej bestämmas utifrån dessa försök.
¾ 21 vikt-% av fällningen utgjordes av struvit och 13 vikt-% av fällningen var fosfor. 72
vikt-% av fällningen kunde definieras som struvit, fukt, kristallvatten, organiskt
material samt övriga metaller. Den odefinierade andelen utgjordes troligtvis av
magnesiumfosfat, diverse karbonat- och hydroxidföreningar innehållande bland annat
kalcium och kalium.
¾ Tungmetallhalten i fällningen var väldigt låg, klart under gränsvärdena. Sprids den
maximala dosen Tot-P/ha och år på åkermark i form av struvitfällning hamnar man
fortfarande klart under gränsvärden för tungmetaller. Sprids motsvarande mängd fosfor
i form av slam från rötkammare 1 på Sjöstadsverket klarar man gränsvärdena för alla
tungmetaller utom kadmium. Struvitfällningen är mer koncentrerad och renare än rötat
slam.
¾ Kemikaliekostnaden för fullskaleförsöket blev 24 kr/m3 rejekt. Det motsvarar 720 kr/kg
P. Vid kontinuerlig drift av struvitfällningen kan kemikaliekostnaden komma ner i 4,6
kr/m3 rejekt, vilket motsvarar 160 kr/kg P. Om struvitfällning används i stor skala vid
Henriksdals reningsverk blir kemikaliekostnaden 1 kr/m3 rejekt, eller 25 kr/kg P. Dessa
kostnader ska jämföras med inköpspriset på fosfor som är cirka 10 kr/kg.
¾ 17 % av inkommande fosforhalt i linje 1 kan som mest tas ut i form av struvit. Under
fullskaleförsöken togs i medel drygt 6 % av inkommande fosfor ut som struvit i
fällningsreaktorn.
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7 Förslag till fortsatt arbete
För att den satsvisa struvitfällningen ska fungera i kontinuerlig drift och för att förstå
processen mer krävs mycket mer arbete. I följande kapitel kommer förslag till dessa fortsatta
arbeten att presenteras. Först presenteras förbättringar och synpunkter på processen som den
utformades i fullskaleförsöken. Därefter beskrivs hur den satsvisa struvitfällningen vid
Sjöstadsverket skulle kunna utformas på ett optimalt sätt om den kunde byggas upp från
scratch igen.

7.1 Fullskaleförsök
Vid fortsatta fullskaleförök är det viktigt att utvärdera vad som påverkar fosfatreduktionen
mest, Mg/P-kvoten, uppehållstiden eller groddningen. De resultat som har framkommit vid
fullskaleförsöken visar att alla parametrarna är betydelsefulla för en bra fosfatreduktion, men
inte vilken av parametrarna som är viktigast. Det har stor betydelse att veta det, främst för att
kunna veta uppskalningspotentialen men även för att kunna förutse kemikaliekostnaderna.
Visar det sig att uppehållstiden är viktigast betyder det att bara ett lågt rejektflöde kan
behandlas. Resultaten tydde på att uppehållstiden bör vara minst 7 timmar för att åtminstone
få 80 % fosfatreduktion. Det motsvarar ett rejektflöde på 5 L/h, vilket kan jämföras med det
normala flödet på 15 L/h. Om hela rejektflödet ska behandlas och uppehållstiden inte kan
sänkas för att få en hög fosfatreduktion bör man titta på alternativa lösningar. Kan till
exempel reduktionen öka av en kraftigare groddning. Kan tiden för en cykel sänkas så att
uppehållstiden ökas, eller påverkas reduktionen av en bättre och kraftigare omblandning, eller
kan man ändra kemikalieinblandningen för att uppnå samma resultat?
Förbehandlingen av rejektet innan struvitfällningen är också något som bör förenklas eller
förändras. I försöken används ett sandfilter för att reducera SS-halterna. Detta var förknippat
med många praktiska problem och själva sandfiltreringen var egentligen inte ens nödvändig.
Som tidigare nämnts skiktade sig rejektet i rejekttanken och det bildades mycket flytslam och
under den en klarfas. Sandfiltrets främsta uppgift var att fungera som ett säkerhetsfilter när
filtreringen började närma sig slamkakan. Själva filtreringen av klarfasen var i realiteten inte
nödvändig. Klarfasens SS-halt låg runt 250 mg/L och gissningsvis kan en struvitfällning klara
SS-halter upp emot 400 mg/L. Det bör däremot finnas någon sorts filter emellan rejekttank
och fällningsreaktor för att stå emot eventuella SS-toppar. Hur det skulle utformas är en fråga
som bör granskas. Ett flotationssteg kan vara en sak att undersöka eftersom rejektet har en
naturlig förmåga att skikta sig. Efter dessa fullskaleförsök har slamcentrifugen bytts ut och
rejektets SS-halter och egenskaper har troligtvis förändrats. Har man tur kanske det visar sig
att ett filtreringssteg inte längre är en nödvändighet.
Koldioxidstrippingen av rejektet fungerar inte som det ser ut idag. Matavfallstanken är för
bred i förhållande till höjden för att strippa koldioxid effektivt. För att det ska fungera i
matavfallstanken måste nivån hållas väldigt hög hela tiden eftersom vätskepelaren styr
effektiviteten på strippingen. Detta går inte i praktiken då tanken töms kontinuerligt och
endast kan fyllas på manuellt. Håller man nivån hög i tanken fungerar strippingen hyfsat och
som fullskaleförsöken visade kan pH här igenom höjas från 7,6 till 8,6. För att hålla nivån på
samma höga höjd hela tiden, måste pumpen som fyller på rejekt till matavfallstanken arbeta i
samma intervall som pumpen som tömmer tanken. Vidare bör själva luftspettet förbättras. I
dagsläget är det gjort av vp-rör med millimeterbreda hål borrade i sig. Det bör dock finnas
luftare som är konstruerade för detta ändamål och som fördelar luften i vattnet på ett bättre
sätt. Alternativet till att inte använda matavfallstanken för koldioxidstripping är att konstruera
en ny kolonn för koldioxidstripping eller helt enkelt att endast höja pH med lut.
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Under de förhållande som har rått under fullskaleförsöken blev det dyrt att fälla struvit. Både
kemikaliekostnaderna och nerlagd arbetstid var höga i förhållande till mängden producerad
struvit. Därför är det viktigt att systemet förenklas på de sätt som har beskrivits ovan. Det bör
även utvecklas en bättre styrning av systemet. Man bör kunna veta hur mycket magnesium
som ska doseras utan att mäta halter varje dag. Lutdoseringspumpen bör bytas ut.
Magnetventilen vid avtappningen bör bytas till en som klarar suspenderande partiklar. Ett nytt
stabilare system för att ta stickprover bör utvecklas. Det kan vara intressant att testa andra
magnesiumkällor än de som testats eller man kanske ska prova att fälla med kalcium istället.
Som synes finns det många frågeställningar att jobba vidare med om systemet ska användas
mer. Det är långt ifrån optimalt och frågan är om inte det bästa vore att konstruera ett nytt
system.

7.2 Ny anläggning
De resultat och erfarenheter som har dragits efter fullgjorda fullskaleförsök ligger till grund
för förslagen i detta kapitel. Mycket av det tidigare arbetet har inriktat sig på att få praktiska
saker att fungera. Det berodde främst på bristande ekonomiska resurser men även ett stressat
tidsschema. I nedanstående kapitel presenteras förslag på hur den satsvisa struvitfällningen
skulle kunna se ut om man har resurser att bygga en ny anläggning.

7.2.1 Reaktor
Det normala slamuttaget från linje 1 ligger runt 15 L/h. Ska detta flöde behandlas i den
nuvarande reaktorn är den med största sannolikhet för liten. När fosfatreduktionen var som
bäst i fullskaleförsöken fylldes 5 L nytt rejekt på vid varje sats och 25 L lämnades kvar som
grodd. Med andra ord så var uppehållstiden 12 h och groddningen 5 gånger mer än
inkommande rejekt. Under dessa förhållande skulle en reaktor behöva ha en volym på minst
180 L för att behandla 15 L rejekt per timme. För att få ner reaktorvolymen kan man försöka
höja koncentrationen på grodden och därmed minska volymen behandlat rejekt som lämnas
kvar i reaktorn. Man skulle även kunna minska tiden för en cykel i en sats. Dessa lösningar är
relativt oprövade så en reaktorvolym runt 200 L bör eftersträvas.
Förutom volymen bör nedanstående saker förbättras i och kring reaktorn:
¾ Reaktorutformningen. Precis som reaktorn i fullskaleförsöken ska skörden kunna
göras i botten, antingen manuellt eller automatiskt. Den viktiga skillnaden är att
reaktorn bör ha en konformad botten för att fällningen lätt ska kunna tappas ur. En
passande höjd på reaktorn är mellan 7 och 10 dm med en diameter på mellan 5 och 6
dm. Reaktorn i fullskaleförsöken var bafflad vilket förbättrade omblandningen, därför
bör även denna reaktor vara det. På vilket sätt bör undersökas vidare.
¾ Omrörningen. Eftersom reaktorn är större måste omröraren vara kraftfullare. Den bör
även kunna ställas om så att omrörningen är kraftigare vid inblandning av
fällningskemikalien för att sedan avtaga under reaktionsfasen.
¾ Tömningen. Tömningen av behandlat rejekt bör göras i sidan av reaktorväggen för att
minska risken för igensättning av slangar. Det är även viktigt att avtappningshöjden
kan höjas eller sänkas så att groddningen kan varieras. Till avtappet måste det anslutas
en annan sorts magnetventil än den som användes i fullskaleförsöket. Den måste klara
suspenderade partiklar utan att sätta igen.
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¾ Doseringen. I fullskaleförsöket doserades magnesiumkloriden och luten med vanliga
laboratorieslangpumpar. Det fungerade hyfsat men doseringen bör ske med riktiga
doserpumpar för att underlätta regleringen.
¾ Styrningen. Ett stort störningsmoment under fullskaleförsöket var att all övervakning
endast kunde ske manuellt. Det optimala vore om hela systemet med nivå- och pHkontroll, dosering, omröring samt tömning kunde övervakas med samma styrsystem.
Stickprover bör kunna tas efter varje cykel, som det är nu tas en delström ut som prov
vid tömningen. Försök gjordes att använda en automatisk provtagare, men det föll på
att den inte kunde ta prov varannan timme. Hur detta ska lösas praktiskt är en fråga
som bör undersökas ytterligare.

7.2.2 Koldioxidstripping
Battistoni P., m.fl. lyckades höja pH från 7,7 till 8,9 med hjälp av koldioxidstripping. I de
inledande labförsöken höjdes pH i rejektet från 7,6 till 8,8 på 90 minuter. Detta gjordes i en
liten skala, men visade ändå att det är möjligt även i fullskala. Utformar man strippingen på
ett optimalt sätt behövs med största sannolikhet ingen luttillsats. Strippingen bör göras i en
hög och smal kolonn som gör att man kan hålla en hög vätskenivå utan att uppehållstiden blir
för lång. Kolonnen ska rymma någonstans mellan 2 och 10 satser rejekt, vilket betyder en
volym mellan 60 och 300 L.
Har man en liten kolonn för koldioxidstripping kan det vara bra med en bufferttank med
strippat rejekt mellan kolonnen och fällningsreaktorn utifall det blir stopp i rejektflödet. I
fullskaleförsöken fungerade matavfallstanken både som kolonn för koldioxidstripping och
bufferttank. Fördelen med denna lösning var att pumpen på samma tank kunde användas för
att pumpa strippat rejekt till reaktorn. Nackdelen var att slam anrikades och till slut följde med
till reaktorn och förorenade fällningen.
Väljer man en större kolonn för koldioxidstripping utan bufferttank kan slamanrikningen
troligtvis undvikas eller minimeras. Å andra sidan får man då en mindre buffertförmåga och
dessutom behöver en ny pump införskaffas. Även om det optimala vore att strippa koldioxid i
en relativt stor kolonn är det självklart en kostnads- och utrymmesfråga hur utformningen av
strippingen bäst utförs.

7.2.3 Suspenderade partiklar
I tidigare kapitel har det varit mycket diskussion angående reduktionen av suspenderande
partiklar, SS. I fullskaleförsöken användes ett sandfilter, men det var långt ifrån en optimal
lösning. Det krävdes konstant översyn under filtreringen och filtret kunde lätt sätta igen. Det
bästa vore om man kunde utnyttja den skiktning som uppkom mellan slam och rejekt i
rejekttanken.
Ett flotationssteg kombinerat med ett enklare filter innan koldioxidstrippingen är en intressant
processteknisk lösning som bör undersökas vidare. Vad man än väljer så fordras det en pump
som kan pumpa det behandlade rejektet i förinställda intervaller till strippingen. Hänsyn måste
dessutom tas till vilka resurser som finns på Sjöstadsverket, vad som används i andra
processer och vad som finns att tillgå.
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Analysmetoder

Bilaga 1

Suspenderade partiklar, SS
SS-halten analyserades genom att en bestämd volym provvätska vakuumfiltrerades igenom ett
vägt filter med porstorleken 1,6 µm. Filtret torkades därefter i 105°C under 3 h. Efter
avsvalning i excikator vägdes filtret igen och SS-halten beräknades. Förfarandet följer svensk
standardmetod SS EN 872-1.

Glödrest
Vid bestämningen av glödresten följs förfarandet vid SS-bestämningen och därefter glödgas
provet i 550°C under 1 h. Efter avsvalning i excikator vägdes provet och glödresten
beräknades. Förfarandet följer svensk standardmetod SS 02 81 12-3.

Torrsubstanshalt, TS
TS-halten bestämdes genom att provet torkades vid 105°C. Provet vägdes före och efter och
utifrån det bestämdes den procentuella andelen torrsubstans i provet.

Dr. Langes kyvettester
Spektrofotometerm som användes för kyvettesterna var av modell: Dr Lange XION 500.
Fosfat
Fosfathalterna mättes med Dr. Langes kyvettest LCK350. Mätområdet låg mellan 2,0 och 20
mg/L PO4-P. Detta gjorde att proven späddes 4 eller 8 gånger beroende på halt för att hamna
inom mätområdet.
Ammonium
Ammoniumhalten mättes med Dr. Langes kyvettest LCK303. Mätområdet låg mellan 2,0 och
47 mg/L NH4-N. Detta gjorde att provet späddes 4 gånger för att hamna inom mätområdet.
Magnesium, kalcium och hårdhetsgraden, °dH
Magnesium- och kalciumhalterna samt hårdhetsgraden bestämdes med Dr. Langes kyvettest
LCK327. Mätområdet för magnesium låg mellan 3,0 och 50 mg/L, vilket gjorde att låga halter
ej kunde bestämmas exakt. Mätområdet för kalcium låg mellan 5 och 100 mg/L och
hårdhetsgraden kunde bestämmas från 1 till 20°dH.
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Draft tube reaktor [Yoshino M., m.fl., 2003]
V: 2,5 L (Reaction section)
PO4-P: ~200 mg/L
SS: 18–97 mg/L
RT: 4-15 min
Konc. struvit i reak.: 5-25 %, 40 000 – 140 000 mg/L
Omrörning: 200 r.p.m.
Overflow rate: ~0,4 cm/min
Kornstorlek: > 0,6 mm för att sedimentera
Denna lösning ger bra resultat med höga halter PO4-P
och kort RT. Reaktorn i försöken var ej groddad utan
kristallerna fick växa till sig under hela exp.(upp till 18h).
Avskiljningen blev bättre ju mer struvit som fanns kvar i
reaktorn.
Antagande:
Diameter: 10 cm (Reaction section, R.s.)
Höjd: 10 cm (sedimenterings delen)
Diameter: 20 cm (Peripheral section, P.s.)
Höjd: 18 cm (Peripheral section)
Höjden av reaktorn räknas ut m.h.a. volymen och kolonnens diameter och sedimenterings
delens höjd till ca. 40 cm. Volymen av P.s. räknas ut till 1,9 L, vilket ger den totala volymen
4,4 L.
Med ett rejektflöde på 14,5 L/min och en volym på 4,4 L blir uppehållstiden i reaktorn ca.18
min. Yoshino M. hade 92 % PO4-P reduktion med en uppehållstid på 4 min, skillnaden är att
det japanska rejektet innehåller högre halter PO4-P. Med möjligheter att ha en tre dubbelt så
lång uppehållstid bör liknande reduktioner kunna uppnås med Sjöstadsverkets vatten. En
flockulator bör kunna användas som omrörare.
På grund av de låga uppehållstiderna kan en liten reaktor räcka till hela flödet, om inte kan ett
delflöde till en början behandlas. Groddning vid uppstart bör även tillämpas. Halterna SS i
rejektvattnet måste undersökas och se om de ev. behöver filtreras bort.
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Fluidiserad bädd
Terminal falling velocity:
uo= 90 mm/s då:
Reo= 90 och Dp= 1mm (struvit)
uo= 10,5 mm/s då:
Reo= 21 och Dp= 0,5mm
Minimum fluidizing velocity:
umf=4,5 mm/s då:
Ga= 6867, Remf=4,5, ε=0,4 och Dp =1mm

Utflöde

umf=1,2 mm/s då:
Ga= 858, Remf=0,60, ε=0,4 och Dp =0,5mm

T-2

T-1

Mg

luft

Inflöde

För att bädden ska fluidisera bra ska inflödet vara högre än umf men inte överstiga uo för då
dras bädden med utflödet.
Reaktor groddad med struvit, 1 mm.
Har man en kolonn med innerdiametern, 4 cm och ska hålla minst umf ≈ 5 mm/s.
Ak blir 0,00126 m2 och minsta flödet in i kolonnen blir då: 0,005*0,00126=22,6 L/h, att
jämföra med rejektflödet på 14,5 L/h. Det betyder att minst 8,1 L/h behöver återcirkuleras.
Gör man den kolonnen 1 m blir uppehållstiden ca 3 min, lite för kort.
Reaktor groddad med struvit, 0,5 mm.
Använder sig man av mindre groddar (struvit, Dp=0,5mm) och en kolonndiameter på 8 cm
och umf ≈ 1,4 mm/s blir Ak blir 0,00503 m2. Flödet in blir: 0,0014*0,00503=25,4 L/h. Då blir
återflödet ungefär 11 L, eller närmare 90 %. Gör man den kolonnen 1 m hög blir volymen 5 L
och uppehållstiden 12 min, vilket kan räcka. (Är kolonnen 1,5 m hög blir volymen 7,5 L och
uppehållstiden 18 min.)
Ska man strippa CO2 i samma kolonn måste man ha ett högt luftflöde också. Hur det påverkar
bädden är svårt att förutse, men ett högt luftflöde brukar hämma fluidiseringen.
I labskala kan man göra betydligt mindre kolonner, Battistoni gjorde inledande försök i en
kolonn som var 4,2 dm hög och en diameter på 58 mm.
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Phosnix [Műnch E.V., Barr K. 2001]
V: 143 L
Di: 3 dm
Dy: 6 dm (Settling zone)
H: 13,65 dm
Flöde: 42 L/h
Luft: 7 L/min = 420 L/min
PO4-P: 61 mg/L
SS: 160 mg/L
PH: 7,7
Grodd: 500 g struvit (d: 1 mm)
Uppehållstid: 1 – 8 h
Mg(OH)2 användes så pH och Mg-halt kunde
inte ändras var för sig. Det gjorde att Mg:P var
2:1 för att få rätt pH = 8,5. Det kommer inte att
göras här, men slaskförsök visar att rätt pH är
viktigare än en hög Mg dosering. Antingen kan
pH höjas genom NaOH tillsats i reaktorn eller
genom CO2-strippning innan. (Det enklaste är
att i ett första skede tillsätta NaOH).
12 L struvit bildades efter 5 dagar (8 % av reaktorvolymen) varav 2 – 4 L drogs bort. Det
visades sig att processen inte blev effektivare av att öka uppehållstiden från 1 till 8 h. Det gör
att en reaktor för hela rejektflödet inte behöver vara större än 14,5 L. Skalar man ner deras
reaktor efter H/Di = 4,5 blir:
V: 14,5 L
Di: 1,3 dm
Dy: 2,6 dm (Settling zone)
H: 6 dm
Flöde: 14,5 L/h
Groddning av reaktorn kan tänkas bli i storleksordningen 50 g struvit (1/10 av
reaktorvolymen). Luftflödet är 10 gånger högre än inflödet i Munchs försök. Tillämpar man
det bör luftflödet bli 2,4 L/min.
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Satsvis
Vid satsvis fällning har man följande faser:
1.
2.
3.
4.
5.

Fyllning
Omrörning
Sedimentering
Tömning
Skörd.

Inflöde
Mg
NaOH + ev. luftning

Utflöde

Struvit

Fyllning, ~5min.
Ett uppsamlingskärl innan reaktorn för att jämna ut flödena antas, det kan även fungera som
”luftningsbassäng” för att strippa bort CO2. Rejektet pumpas därefter in i reaktorn.
Omrörning, 30 min.
Även inblandning av Mg och ev. NaOH (beroende på om CO2-strippning görs innan eller ej).
Omblandning runt 200 r.p.m.
Sedimentering, 10 min.
Efter inledande screeningförsök tros 10 min räcka, särskilt med tanke på att struvit kommer
att lämnas som grodd vilket förbättrar sedimenteringsegenskaperna.
Tömning, ~5min.
Ungefär hälften av volymen tappas av efter varje sats. Resten lämnas som grodd och vidare
behandling.
Skörd
Struvit tas ut i botten när det har blivit för mycket.
En cykel blir således 50 min. På 50 min produceras 12 L rejekt, vilket motsvarar 14,4 L/h.
Reaktorvolymen blir då minst 24 L. (eftersom bara hälften töms efter varje cykel måste
reaktorn vara dubbelt så stor)
En luftningsbassäng behöver då vara minst 12 L.
En satsreaktor kan ha måtten, D: 2,8 dm, H: 5 dm, V: 30 L.
Luftningsbassängen kan ha måtten: 4dm*2dm*2dm som blir 16 L.
Luftning skulle även kunna ske i en kolonn, men det blir troligtvis mer komplicerat.
Eventuellt behöver man ett utjämningskärl även efter satsreaktorn för att få ett jämnt flöde in i
Bio-P steget.
En fördel med satsvis fällning är att inledande försök i labskala kan göras med enlitersbägare
och flockulatorer.
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Resultat från fullskaleförsöket
pH
Datum:

pH

pH

PO4-P,in PO4-P,ut PO4-P-red Mg,in

Cykel: mattank: reak.: prov: Mg/P: [mg/L]:

[mg/L]:

[%]:

Bilaga 3
Mg,ut

Ca,in

Ca,ut

Hård.,in Hård.,ut Kond.,in Kond.,ut V/cyk. RT

[mg/L]:

[mg/L]:

[mg/L]:

[°dH]:

[mg/L]:

08-jul

0

11-jul

32

8,16

8,4

1

168,8

112

34%

13-jul

56

8,14

8,73

8,65

1

156

108

31%

15-jul

77

8,31

9,15

9,36

1

129,6

69,36

46%

8,48

2,15

151,2

62,8

1

172,8

87,2

0,81

0,659

14,2

15,1

[°dH]:

2,18

2,21

[mS/cm]: [mS/cm]: [L]:

2,27

1,99

2,01

Lutdos

[h]:

Luftning: [ml/L rej.]:

30

3,7

ja

30

3,7

ja

0,18
0,18

30

3,7

ja

0,35

0

0

15,8

14,3

58%

31

7,54

24,1

16,2

10,5

4,02

2,05

2,27

25

4,0

ja

0,32

50%

15,6

0

30,6

14

7,89

1,96

2,37

2,47

27

3,9

ja

0,29

18-jul

114

6,73

7,51

20-jul

139

7,9

8,94

22-jul

162

6,81

7,4

8,79

1

151,2

108

29%

9,02

0

27

13,1

5,87

1,84

2,52

2,6

27

3,9

ja

0,29

25-jul

197

7,19

7,16

9,08

1

172

135,2

21%

31,4

0

40,9

18,5

13

2,59

2,72

2,89

20

4,5

nej

0,81

27-jul

222

7,36

9,52

9,5

1

172

116,8

32%

28,6

0

37,8

10,6

11,9

1,49

2,66

3

15

5,3

nej

0,90

29-jul

247

7,31

9,29

9,08

1,5

148

71,32

52%

28,5

0

43,4

18

12,7

2,54

2,48

2,78

15

5,3

nej

0,72
0,54

01-aug

284

7,28

8,87

9,13

2

148

45,72

69%

28,5

0,169

43,4

20

12,7

2,85

2,31

2,68

10

7,0

nej

03-aug

309

7,43

8,6

9,1

2,5

142,4

31,12

78%

20,7

0,86

43,3

22,8

10,9

3,39

2,46

2,65

10

7,0

nej

0,54

04-aug

322

7,41

9,03

9,55

3

144

8,8

94%

14,2

13,32

41,6

30,2

9,13

7,31

2,32

2,98

5

12,0

nej

0,92

7,50

8,56

9,07

153,4

76,8

51%

20,8

2,2

34,8

17,8

9,7

3,0

Medel:
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Gränsvärden för slam

Bilaga 5

Gränsvärden för slam som ska användas på åkermark. (Naturvårdsverket, 2002)

Metall
Bly
Kadmium
Koppar
Krom
Kvicksilver
Nickel
Zink

Gränsvärde
[mg/kg TS]
100
2
600
100
2,5
50
800

Maximal mängd totalfosfor per hektar som högst får tillföras åkermark via avloppsslam är:
35 kg/ha, år. (Statens naturvårdsverk författningssamlingar, SNFS 1998:4)
Gränsvärden för den årliga mängd metaller som högst får tillföras åkermark vid användning av avloppsslam.
(Statens naturvårdsverk författningssamlingar, SNFS 1994:2)

Metall
Bly
Kadmium
Koppar
Krom
Kvicksilver
Nickel
Zink

Gränsvärde
[g/ha, år]
25
0,75
300
40
1,5
25
600

Metallhalter som sprids på åkermark om den maximala mängden totalfosfor, 35 kg/ha och år, sprids med
struvitfällning, urin eller med slam från rötkammare 1.

Metall
Bly
Kadmium
Koppar
Krom
Kvicksilver
Nickel
Zink

60

Fällning
[g/ha, år]
0,71
0,082
1,4
1,3
0,014
0,35
6,80

Slam
[g/ha, år]
9,9
0,86
140
17
0,24
11
500

Urin
[g/ha, år]
0,070
0,024
3,5
0,35
0,029
0,25
1,6
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Förstudie av aeroba processer
Förstudie av anaeroba processer
Förstudie av membranteknik
Informationsteknologi inom VA-sektorn
Förstudie av mätstation för avloppsvatten
Förutsättningar för biologisk fosforrening i avloppsvatten från Hammarby
Sjöstad - en förstudie, examensarbete av Linus Dagerskog
Förbehandling av kommunalt avloppsvatten före anaerob behandling,
examensarbete av Jessica Bengtsson
A new wastewater treatment plant for Hammarby Sjöstad
Comparative study between four alternatives, examensarbete av Joost
Paques
Sammansättning på hushållsspillvatten från Hammarby
Sjöstad, examensarbete av Joel Magnusson
Mikrosilning som förbehandlingsmetod av hushållsavloppsvatten,
examensarbete av Fredrik Petterson
Anaerob psykrofil behandling av hushållsavloppsvatten i UASB,
examensarbete av Frida Hesselgren
Aeroba processer Delrapport 1 - Linje 1 Period 0 Henriksdalsprocess med
Henriksdalsvatten, Berndt Björlenius, Peter Magnusson, Mats Ek
Aeroba processer Delrapport 2 - Linje 1 Period 1 Henriksdalsprocess med
Sjöstadsvatten, Berndt Björlenius, Peter Magnusson, Mats Ek
Aeroba processer Delrapport 1 - Linje 2 Period 1 Funktionstest av
utrustningen, Berndt Björlenius, Peter Magnusson, Mats Ek
Teknisk broschyr om Hammarby Sjöstads reningsverk, Berndt Björlenius
Förbättrad avskiljning med trumfilter av suspenderat material,
examensarbete av Jonas Karlsson
Hydrolys av primärslam för förbättrande av biologisk fosforreduktion vid
behandling av hushållsavloppsvatten, examensarbete av Erik Elfving
Återvinning av näringsämnen från hushållsspillvatten med omvänd osmos,
examensarbete av Kristina Blennow
En undersökning av efterfällning i ett sandfilter, examensarbete av Anders
Wester
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Utvärdering av anaerob behandling av hushållsspillvatten och tekniker för
efterbehandling, examensarbete av Catharina Gannholm
Avloppsvattenrening i anaerob membranbioreaktor med VSEP-enhet,
examensarbete av Andreas Carlsson
Avloppsvattenbehandling med anaerob membranbioreaktor – En
jämförande systemanalys avseende exergi, miljöpåverkan samt återföring
av närsalter, examensarbete av Cecilia Hessel
Utvärdering av förfällning vid Sjöstadsverkets anaeroba UASB-linje,
examensarbete av Mila Harding
Utvärdering av fluidiserad bädd – kartläggning av orsaker till sandflykt,
projektarbete av Jonas Karlsson
Behandling av svartvatten och matavfall med anaerob membranbioreaktor
och omvänd osmos, examensarbete av Karoline Andersson och Marie
Castor
Hammarby Sjöstads reningsverk - en praktikrapport, praktikarbete av
Mila Harding
Investigation of sludge treatment. Report from sludge line 2, projektarbete
av Luiza Gut
Rent avlopp. Hammarby Sjöstad. En studie om avloppsvattnet från den
miljöinriktade stadsdelen Hammarby Sjöstad och om information kan
påverka hushållens bidrag av främmande ämnen till avloppet, Karin Lindh
Rening av avloppsvatten med anaerob membranbioreaktor och omvänd
osmos. Wastewater treatment with anaerobic membrane bioreactor and
reverse osmosis, examensarbete av Jonas Grundestam
Utvärdering av behandling av hushållsspillvatten med anaeroba reaktorer
(UASB) och omvänd osmos för närsaltåtervinning och höggradig rening,
examensarbete av Jessica Jansson
Methane Dissolved in Wastewater Exiting UASB Reactors: Concentration
Measurement and Methods for Neutralisation. Metan löst i avloppsvatten
utgående från UASB-reaktorer: Koncentrationsmätning och metoder för
neutralisering, examensarbete av Nils Brown
Environmental Systems Analysis of New Developing Wastewater
Treatment. Local Solutions in Transition Areas, examensarbete av Henrik
Löfqvist
Återvinning av fosfor från avloppsvatten som behandlas med biologisk
fosforrening: En studie i att fälla ut struvit ur rejektvatten från rötat bio-Pslam, examensarbete av David Heldt
A reverse osmosis (RO) plant for sewage treatment and nutrient recovery the influence of pre-treatment methods, examensarbete av Anna Kieniewicz
A rotary drum filter as pre-treatment for a membrane bioreactor operation, evaluation and optimization, examensarbete av Katarzyna
Karczewska
Analys av system för rening av avloppsvatten i en anaerob
membranbioreaktor. Analysis of systems for treatment of wastewater in an
anaerobic membrane bioreactor, examensarbete av Tove Sundberg

