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Referat
Förutsättningarna för biologisk fosforrening i avloppsvatten från Hammarby Sjöstad –
en förstudie
Linus Dagerskog

Biologisk fosforrening (bio-P rening) studerades med syftet att undersöka om avloppsvattnet
från Hammarby Sjöstad är lämpligt för biologisk fosforrening. En existerande pilotanläggning
användes för att producera ett bio-P slam. Pilotanläggningen tog emot samma avloppsvatten
som Henriksdals reningsverk eftersom det inte fanns möjlighet att leda avloppsvatten från
Hammarby Sjöstad till pilotanläggningen när studien inleddes. Intern hydrolys i
försedimenteringsbassängen och en acetatdosering motsvarande 30 mgVFA-COD/l
stimulerade bio-P processen.
Bio-P slammet användes sedan i laboratoriet på Henriksdals reningsverk för att utvärdera ett
bio-P test som gör anspråk på att förutsäga hur mycket av fosforn i ett visst avloppsvatten
som kan avlägsnas med en bio-P process. Metoden kunde dock inte valideras med resultat
från pilotanläggningen på grund av allt för många felkällor. Utvärderingen visade bla. på
vikten av att bio-P slammet denitrifieras innan det kan användas i testet. Med den kunskapen
testades Sjöstadsvatten med bio-P slam både från pilotanläggningen och Käppala reningsverk
i bio-P testet. Resultatet visade en fosforreduktion på ungefär 50% i en eventuell bio-P
process.
Prover togs på avloppsvatten från Hammarby Sjöstad för att undersöka VFA-halten med en
titreringsmetod. Dagproverna innehöll 49 mg VFA-COD/ l i snitt jämfört med 33 mg VFACOD/l i snitt under ett intensivdygn. COD- och fosforhalterna från intensivdygnet indikerar
att avloppsvattnet från Sjöstaden inte innehåller tillräckligt med VFA-potential för
långtgående bio-P rening (jämfört med avloppsvatten vid bio-P verk i Skåne).
Rutiner bör utarbetas för att undersöka VFA-potentialen i de framtida studierna vid
pilotanläggningen. VFA-potentialen skulle kunna användas till att utvärdera
primärslamshydrolysen, till att bestämma en tillräcklig uppehållstid i anaerobzonen och
eventuellt till att styra doseringen av kolkälla.
Nyckelord: avloppsvattenrening, biologisk fosforrening, bio-P, pilotanläggning, VFA, Hammarby Sjöstad

Abstract
The applicability of biological phosphorus removal on waste water from Hammarby
Sjöstad – a pre-study
Linus Dagerskog

In this project biological phosphorus removal (bio-P removal) was investigated with the
overall aim of evaluating the suitability of the waste water from Hammarby Sjöstad for bio-P
removal. An existing pilot plant was used to produce a bio-P sludge and to study the bio-P
process. The pilot plant used the same waste water as Henriksdals WWTP beacause the
infrastructure to receive wastewater from Hammarby Sjöstad was not yet in place. Hydrolysis
in the pre-clarifier and a steady dosage of acetate (30 mg VFA-COD/l waste water) to the
anaerobic tank stimulated a successful bio-P process.
The bio-P sludge was used in the laboratory to evaluate the “bio-P potential test”, a method
that is claimed to predict the suitability of a wastewater for bio-P removal. The results from
the method could not be validated with the results from the pilot plant. Some important
experience was gained though, such as denitrifying the sludge before the test, and the test was
then used with bio-P sludge from both the pilot plant and Käppala WWTP on wastewater
from Hammarby Sjöstad. The test predicted a ~50% P-reduction in a future bio-P process.
VFA analysis was carried out on several waste water samples from Hammarby Sjöstad, with
an average of 49 mg VFA-COD/l during the day-samples and 33 mg VFA-COD/l in a 24hour sample. The waste water parameters from the 24-hour sample indicate that waste water
from Hammarby Sjöstad does not contain enough VFA-potential for a successful bio-P
process (compared to data from five waste waters in Skåne where bio-P is used).
The VFA-potential should be evaluated in the future studies on the pilot plant as it can be a
useful parameter in evaluating sludge hydrolysis as well as in determining the necessary HRT
in the anaerobic zone and in controlling an eventual carbon dosage.
Keyword: waste water treatment, biological phosphorus removal, EBPR, VFA, pilot plant study, Hammarby
Sjöstad
ISSN 1401-5765
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1
1.1

INLEDNING
BAKGRUND

Hammarby Sjöstad är en helt ny stadsdel som för närvarande byggs strax söder om centrala
Stockholm (Fig. 1 och Fig. 2). Hammarby Sjöstad är det största bostadsprojektet i Stockholm
sedan 70-talets miljonprogram. Här kommer att finnas 8000 lägenheter och ungefär 20 000
invånare när hela stadsdelen är utbyggd, ca år 2012.

Henriksdals
reningsverk

Centrum
Södermalm
Södermalm

Hammarby Sjöstad

Hammarby Sjöstad

Fig. 1 Flygbild över centrala
Stockholm. Området innanför den
röda linjen visar på ett ungefär
utbredningen av Hammarby
Sjöstad.

Fig. 2 Översiktskarta över Hammarby Sjöstad där
8000 lägenheter ska finnas ca år 2010
(www.hammarbysjostad.stockholm.se).

I Hammarby Sjöstads miljöprogram slås fast att”…stadsdelen ska ligga i frontlinjen för en
miljöanpassad utveckling i en tät stadsmiljö och fungera som en nationell och internationell
förebild och inspirationskälla för ekologisk planering, byggande och boende” (Stockholms
Stad, 2000).
Avloppsvattenrening är en viktig del i Hammarby Sjöstads miljösatsning. I det renade vattnet
ska kväveinnehållet ej överstiga 6 mg/l och fosforinnehållet ej överstiga 0.15 mg/l. Detta kan
jämföras med 10 mg/l för kväve och 0.3 mg/l för fosfor som är myndighetskrav på andra
reningsverk i Stockholmstrakten. I miljöprogrammet fastslås också att 95% av fosforn i
avloppsvattnet ska återföras till jordbruket. För att leva upp till målen har Stockholm Vatten,
som ansvarar för vatten och avlopp i den nya stadsdelen, beslutat att anlägga ett lokalt
reningsverk för Hammarby Sjöstad i närheten av Henriksdals reningsverk. Innan det nya
verket byggs ska olika moderna tekniker för att rena avloppsvatten utvärderas. Försök med
avloppsvatten från Hammarby Sjöstad ska utföras i fyra parallella pilotanläggningar med
inriktning på membranteknik, anaeroba processer och aeroba processer (2 st.) under perioden
2002 till 2007.
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Detta examensarbete är det första praktiska steget inför kommande års försök på aeroba
processer. Från september 2001 till april 2002 studerades biologisk fosforrening (s.k. bio-P
rening) bland annat med hjälp av en pilotanläggning som sedan 1993 finns i berget där
Henriksdals reningsverk är insprängt (Fig. 3). De nya pilotanläggningarna där andra
reningstekniker ska utvärderas byggs i en f.d. förtjockarbyggnad ovanpå berget (Fig. 4).
Huvudbyggnad

Pilotanläggningar
byggs i gamla
förtjockarbyggnaden

Fig. 3 Nere i berget finns den gamla
pilotanläggningen som användes under
examensarbetet. På bilden syns biosteget. De sex
tankarna innehåller det aktiva slammet.

Fig. 4 Vy över berget där
Henriksdals reningsverk är insprängt.
De nya pilotanläggningarna ska
byggas ovanpå berget. (bild från
Kartago).

Avsikten är så småningom att driva pilotanläggningarna med avloppsvatten från Hammarby
Sjöstad, men i det här tidiga skedet var detta inte möjligt och istället användes samma
avloppsvatten i pilotanläggningen som Henriksdals reningsverk tar emot från Sicklainloppet.

1.2

SYFTE

Kan en bio-P process tillgodose utsläppskraven vid ett framtida Hammarby Sjöstadsverk?
Det är en viktig frågeställning i ett av projekten med aeroba processer. Avsikten med detta
examensarbete var att odla fram ett bio-P slam i pilotanläggningen (som inte har använts
sedan 1997) och med hjälp av slammet undersöka Sjöstadsvattnets bio-P förutsättningar på
laboratoriet.

1.3

MÅL

Målen kan sammanfattas i fyra punkter:
?

Verifiera att pilotanläggningen fungerar tillfredställande genom att köra anläggningen
motsvarande Henriksdalsprocessen.

?

Driva pilotanläggningen med biologisk fosforrening. Odla fram ett bio-P slam som kan
användas i laboratorieförsök.
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?

Använda bio-P slammet från pilotanläggningen till att utvärdera en metod (på
laboratoriet) som uppskattar hur mycket av fosforn i ett avloppsvatten som kan avskiljas i
en bio-P process. Använda metoden till att undersöka Hammarby Sjöstadsvattnets
lämplighet för biologisk fosforrening.

?

Ta avloppsvattenprover från Hammarby Sjöstad och undersöka innehållet av flyktiga
fettsyror (förkortas VFA = volatile fatty acids).

1.4

RAPPORTUPPLÄGG

Rapporten är indelad i tre delar:
?

Teori
Teoridelen inleds med grundläggande teori om avloppsvattenrening. Sedan beskrivs hur
biologisk fosforrening fungerar och vilka faktorer som kan inverka på bio-P processen.
Olika processkonfigurationer diskuteras liksom olika metoder som kan användas för att
undersöka ett avloppsvattens bio-P förutsättningar och även metoder som används för att
påvisa bio-P aktivitet i ett reningsverk. Teoridelen avslutas med ett avsnitt om
optimering av bio-P processen.

?

Försök
I försöksdelen delen redogörs för försöken på pilotanläggningen och på laboratoriet.
Försöken är uppdelade på fem etapper där mål, metod, resultat, diskussion och slutsats
redovisas för varje etapp.

?

Avslutande diskussion
Utifrån slutsatserna från försöken diskuteras huruvida avloppsvattnet från Hammarby
Sjöstad är lämpat för biologisk fosforrening. Rapporten avslutas med några
rekommendationer inför framtida försök.
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2

TEORI

2.1
2.1.1

KONVENTIONELL AVLOPPSVATTENRENING
Inledning

I ett modernt reningsverk avlägsnas sedimenterbara partiklar, det mesta av det organiska
materialet och även näringsämnena kväve och fosfor via mekanisk, biologisk och oftast
kemisk rening. I följande avsnitt redogörs för avloppsreningens historia och för de
grundläggande processerna vid de flesta av våra reningsverk.
2.1.2

Historia

Avloppsvattenrening i Sverige har en relativt kort historia, och kan delas upp i
folkhälsoepoken, miljöskyddsepoken och kretsloppsepoken (Kommunförbundet och VAV,
1996).
Folkhälsoepoken inleddes under 1800-talet då kloaker började anläggas för att förbättra
hygien och hälsa hos den snabbt växande stadsbefolkningen. Utbyggnaden av kloaker
innebar dock inte att avloppsvattnet renades, bara att det transporterades ut från städerna till
sjöar och vattendrag i stadens omgivning.
Insikten om att det skulle behövas ett skydd för närmiljön mot överbelastning av föroreningar
växte i takt med försämringen av recipienterna. Under 1900-talets första hälft byggdes
anläggningar för mekanisk rening av avloppsvatten där skräp i vattnet fångades upp av galler,
och fasta partiklar fick sedimentera i bassänger.
Stora mängder näring och organiskt material finns emellertid kvar i löst form i vattnet även
efter den mekaniska reningen. När organiskt material når recipienten bryts det så småningom
ned av mikroorganismer i en syrekrävande process. På 50-talet infördes därför också
biologisk rening vid många kommunala reningsverk. Behandlingen innebär att ett aktivt slam
bryter ner det organiska materialet i avloppsvattnet, och syre förbrukas då vid reningsverket
istället för i recipienten.
Den konventionella biologiska reningen kan emellertid bara skilja bort en mindre del av de
viktiga näringsämnena fosfor och kväve. Dessa närsalter stimulerar tillväxten av alger och
vattenväxter när de når recipienten vilket kan leda till eutrofiering. Avloppsvatten har stått för
en stor del av fosforn som når recipienterna. När användningen av fosfathaltiga disk- och
tvättmedel kom i allmänt bruk på 60-talet blev det snart nödvändigt att avlägsna fosfor ur
avloppsvattnet. Det innebar vanligtvis att järn- eller aluminiumsalter tillsattes för att fälla ut
fosfat ur vattnet i ett så kallat kemiskt reningssteg. När fosforrening var väl utbyggd började
man att ta itu med utsläppen av kväve. Inom ramen för Helsingforskonventionen skulle
Sverige minska kväveutsläppen till Östersjön med 50% till 1995 jämfört med 1987
(www.helcom.fi). Under 80- och 90 talen har därför många av reningsverken vid kusterna i
Sverige byggts om för biologisk kväverening.
Aktivslamprocessen i många reningsverk skulle kunna effektiviseras ytterligare med en ökad
användning av reglerteknik. Bättre och billigare online-instrument har öppnat nya möjligheter
att styra och optimera processen. En annan viktig uppgift för VA-branschen är att göra
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slammet attraktivare för återanvändning. Närsalterna måste på sikt recirkuleras till
jordbruket, framförallt fosfor som är en ändlig resurs. Så länge slammet inte anses vara
tillräckligt rent för att läggas på åkrar är det viktigt att metoder utvecklas så att fosfor kan
utvinnas ur slammet.

2.1.3

Rening av organiskt material

Biosteget i ett reningsverk utgörs vanligen av en eller flera bassänger med aktivt slam. Den
enklaste versionen består av ett luftat steg följt av ett sedimentationssteg, se Fig. 5.

Fig. 5 Biosteget i en enkel aktivslamprocess.
Ett aktivt slam består av mikroorganismer, främst bakterier, som finns naturligt i
avloppsvatten. I slammet är koncentrationen av mikroorganismer betydligt högre än i
avloppsvattnet vilket påskyndar de naturliga nedbrytningsförloppen. Reningen av organiskt
material blir mycket effektiv när inkommande vatten blandas med slam och syresätts genom
luftinblåsning. I närvaro av syre tillväxer heterotrofa bakterier (bakterier som får sin kolkälla
och energi från nedbrytning av organiska föreningar) genom att oxidera det organiska
materialet i avloppsvattnet. Med energin som frigörs produceras nya celler, koldioxid och
vatten. Närmare 90% av den syrekrävande nedbrytningen av organiskt material klaras
därigenom av inne på reningsverket istället för i recipienten. Koncentrationen av organiskt
material i ett avloppsvatten beskrivs ofta utifrån mängden syre som går åt när materialet bryts
ner på kemisk väg (COD) eller på biologisk väg (BOD).
När blandningen av slam och avloppsvatten har passerat luftningsbassängen sedimenterar
bakterieflockarna i en eftersedimenteringsbassäng. Det är viktigt att bakterieflockarna har en
bra sedimenteringsförmåga så att de inte följer med det utgående vattnet. Efter
sedimenteringen återförs slammet till luftningsbassängen så att slamhalten kan bibehållas. En
del slam, motsvarande det som växer till, tas regelbundet ut som överskottsslam för att hålla
en önskad slamhalt.
En del av det organiska materialet är från början lättillgängligt för bakterierna, som t.ex.
flyktiga fettsyror. Mycket material hydrolyseras i biosteget och bryts ner till mer
lättillgängliga föreningar som bakterierna kan utnyttja. Organiska föreningar som är
svårnedbrytbara och lösliga kan passera hela reningsverket.
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2.1.4

Närsaltsrening

Närsalterna fosfor och kväve är viktiga och ofta begränsande näringsämnen för
primärproduktionen i sjöar och hav. Kommunalt avloppsvatten och avrinning från skogs- och
jordbruksmark är dominerande källor för fosfor- och kvävetillförseln (Svenska
kommunförbundet, 1996). En hög näringstillförsel kan resultera i eutrofiering med kraftig
tillväxt av alger och plankton. När algerna så småningom dör och sedimenterar förbrukas
syre under nedbrytningen vilket kan leda till syrefria bottnar, utslagning av bottenlevande
djur och i förlängningen fisk. Kväve anses generellt vara tillväxtbegränsande näringsämne i
marina miljöer där ammonium- och nitratkrävande alger dominerar medan fosfor anses vara
begränsande näringsämne i sötvatten där kvävefixerande cyanobakterier dominerar
(Rabinowitz och Oldham, 1992).
Utöver övergödningsaspekten så förbrukas syre i recipienten när kväve i form av ammoniak
eller ammonium oxideras till nitrat. För varje gram kväve som oxideras åtgår 4,57 gram syre
(Kommunförbundet, 1992).
Fosfor är en ändlig resurs. I dagsläget sker ett flöde av fosfor från fosforgruvor via jordbruk,
industri och konsumenter för att till slut hamna i sjöar och hav eller i slam som deponeras.
Förhållandevis lite återvinns, dvs. förhållandevis lite av det fosforhaltiga slammet från
reningsverken återförs till jordbruket. Nuvarande fosforreserver räcker troligen i hundratals
år, men det kommer att bli allt svårare att utvinna fosforn i takt med att de lättillgängliga
reserverna snabbt förbrukas. Därför är det på sikt avgörande att återvinna fosforn ur
avloppsvattnet och recirkulera det till jordbruket (Brett et al. 1997).
En bakteriecell innehåller ca 14% kväve och 3 % fosfor. Bakterier som växer till i slammet
renar därför vattnet från en del kväve och fosfor. Dessvärre innehåller avloppsvatten betydligt
högre kväve- och fosforhalter än vad det är möjligt för heterotrofa bakterier att assimilera.
Vid nedbrytning av 100 mg BOD upptas och binds ca 1 mg P av det aktiva slammet, dvs. en
BOD/P kvot på 100:1. För ett inkommande kommunalt avloppsvatten är kvoten BOD/P ca
25:1, dvs. ca 25% av inkommande fosfor assimileras av bakterierna (Kommunförbundet,
1992). Bakterierna assimilerar också endast ca 10-30% av det inkommande kvävet för tillväxt
(Kommunförbundet och VAV 1996). Därför krävs speciella processlösningar för att rena
vattnet från närsalter.

2.1.5

Biologisk kväverening

Kväve i form av nitrat och ammonium är lättlösligt i vatten. I inkommande avloppsvatten
förekommer kväve till största delen som ammonium. Vid biologisk kväverening omvandlas
ammonium till kvävgas av det aktiva slammet. Det sker via nitrifikation där ammonium
oxideras till nitrat och sedan via denitrifikation där nitrat reduceras till kvävgas.
?

Nitrifikation

Nitrifikationen sker i två steg. Först oxideras ammonium (NH4+) till nitrit (NO2-) av
nitrifikationsbakterier tillhörande gruppen ammoniumoxiderare som tex. Nitrosomonas (ekv.
1). I steg två oxiderar nitratoxiderare, tex. Nitrobacter, nitrit till nitrat (ekv. 2). Det första
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steget är hastighetsbegränsande varför det föreligger mycket låga halter av nitrit i
vattenlösningen.

NH4+ + 1,5 O2 ? NO2- + 2H+ + H2O

Nitrosomonas

(1)

NO2- + 0,5 O2 ? NO3-

Nitrobacter

(2)

NH4+ + 2O2 ? NO3- + 2H+ + H2O

Total reaktion

(3)

Nitrifierare är autotrofa bakterier eftersom de utnyttjar koldioxid som kolkälla för
uppbyggnad av ny cellmassa. Energi får de genom att oxidera ammonium och nitrit.
Nitrifikationsprocessen är surgörande då två mol H+ frigörs för varje mol ammonium som
omvandlas till nitrat, se (ekv. 1). Endast en liten del av bakterierna kommer att vara
nitrifierare i en aktivslamprocess även om förhållandena är de rätta eftersom CODkoncentrationen i inkommande vatten är 5-10 ggr högre än NH4+-koncentrationen. Utbytet
för heterotrof tillväxt är också ca 5-10 ggr högre. Nitrifierarna är en ganska liten
bakteriegrupp och är också känsliga för störningar. Nitrifierare har en långsammare
tillväxthastighet än heterotrofa bakterier och kräver därför en högre aerob slamålder.
Nitrifikationshastigheten är dessutom starkt temperaturberoende. Fig. 6 visar den aeroba
slamålder som krävs för att erhålla nitrifikation vid olika temperaturer.

Aerob slamålder (dygn)

25
20
15
10
5
0
5

10

15

20

Temperatur (oC)

Fig. 6 Samband mellan avloppsvattnets temperatur och nödvändig slamålder
för nitrifikation, efter Henze et al. (1992).

?

Denitrifikation

Denitrifikation sker under anoxiska förhållanden (nitrat finns närvarande men inget löst syre).
Denitrifierande bakterier använder då nitrat istället för syre som elektronmottagare för att
oxidera organiskt material. Nitrat omvandlas i processen till kvävgas via flera mellansteg:
NO3-? NO2-? NO? N2O? N2.
9

Denitrifikationen neutraliserar en del av vätejonerna som frigörs vid nitrifikationen eftersom
en mol hydroxidjoner (OH-) bildas per mol NO3- som denitrifieras. De flesta denitrifierande
bakterier är fakultativa och använder syre som elektronmottagare istället för nitrat om det
finns tillgängligt. Syre måste därför undvikas för att säkerställa en bra denitrifikation.
Denitrifikationsbakterier kräver också lättillgängligt kol för att fungera.
?

Processkonfigurationer

Nitrifikationsprocessen kräver en syrerik miljö medan denitrifikationsprocessen kräver
syrefria förhållanden. Detta åstadkoms antingen genom att ha en syrefri zon innan den aeroba
delen av biosteget, sk fördenitrifikation (Fig. 7A), eller ha en syrefri zon efter den aeroba
delen av biosteget, sk efterdenitrifikation (Fig. 7B).

Fig. 7

Processutformning för fördenitrifikation (A) respektive efterdenitrifikation (B).

I fördenitrifikation utnyttjas kolet i inkommande vatten som energikälla. I en
efterdenitrifikation har normalt det inkommande vattnets kolinnehåll oxiderats i den aeroba
zonen och en extern kolkälla kan behöva tillsättas. Fördenitrifikation kräver å sin sida
pumpning för att recirkulera slam och reningsgraden kan heller aldrig bli
100 %. Ju större andel kväve som ska renas desto större recirkulationsgrad behövs, men
risken finns då att syre recirkuleras från den aeroba zonen till den anoxiska zonen, och en del
av det viktiga lättnedbrytbara materialet oxideras då med syre istället för nitrat. Vid
fördenitrifikation reduceras kvävet med ca 60-75% (Kommunförbundet, 1992).

2.1.6

Fosforrening

Sedan 60-talet tillsätts fällningskemikalier som tex. järn- eller aluminiumsalter för att avskilja
fosfor ur avloppsvatten. Fällningen bäddas in i slammet och tas ut med överskottsslammet.
Det är ett beprövat och säkert sätt att få ner fosforkoncentrationen till ett givet gränsvärde och
det är det vanligaste sättet att avskilja fosfor på i Sverige. Fällningen av fosfor har minskat
utsläppen till recipienterna men det har visat sig svårt att återföra slammet till jordbruket. Ett
problem har varit att slammet ibland har innehållit för höga halter av tungmetaller. Det mesta
slammet har därför lagts på deponi efter rötning.
Nackdelarna med kemisk fällning är framförallt kostnaden för kemikalierna och det faktum
att kemfällningen ökar slammängden med 20-35%. Vid överdosering riskerar dessutom det
utgående vattnet att innehålla höga halter av metalljoner (Brett et al., 1997). Biologisk
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fosforrening kan vara ett bra alternativ till kemisk fosforrening. Bio-P processen redogörs för
i nästa avsnitt.

2.2
2.2.1

BIOLOGISK FOSFORRENING
Inledning

Vid biologisk fosforrening utsätts ett aktivt slam för omväxlande anaeroba och aeroba
förhållanden. Då stimuleras vissa bakterier slammet (sk bio-P bakterier) till att lagra mer
fosfor i cellen än vad som egentligen behövs för tillväxt och överlevnad. De första försöken
där biologisk fosforrening kunde observeras utfördes av Srinath et al. (1959). Sedan dess har
det skett mycket forskning på området framförallt i Sydafrika, Holland, Japan och Kanada.
Med en ökad förståelse för mekanismerna bakom biologisk fosforrening har olika
processkonfigurationer utvecklats och på många håll i världen används biologisk fosforrening
i full skala.
I Sverige kom forskningen igång i mitten av 80-talet. Flera avhandlingar om biologisk
fosforrening har lagts fram i Lund vid Avdelningen för VA-teknik och Avdelningen för
Bioteknik. De praktiska studierna har utförts i full skala i samband med införandet av bio-P
på Öresundsverket i Helsingborg (se Jönsson (1996), Lie (1996) och Christensson (1997))
och i både fullskala och pilotskala vid Sjölundaverket i Malmö (se Johansson (1994),
Aspegren (1995) och Carlsson (1996)). Fuji (2000) studerade förutsättningarna för biologisk
fosforrening på Käppala reningsverk.
Henze (1996a) uppskattade att endast 1% av avloppsvattnet i Sverige renades med biologisk
fosforrening, jämfört med 33% av avloppsvattnet i Danmark. Intresset i Sverige har dock
ökat och försök med bio-P har genomförts med varierande framgång vid ett trettiotal verk i
Sverige, och används bl.a. vid större verk som Öresundsverket och Käppalaverket
(Björlenius, pers. komm. 2002).
I Tabell 1 sammanfattas fördelar och nackdelar med biologisk fosforrening.
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Tabell 1 Fördelar och nackdelar med biologisk fosforrening (Brett et al. 1997).
Fördelar

Nackdelar

Utgående vatten är ekologiskt
bättre anpassat än om kemisk
fällning används.
Kemikaliekostnaderna minimeras.

Biologiska processer som bio-P processen kan
helt slås ut av tex. giftpåverkan.
Vid ett avbrott tar det ca 2-4 veckor att starta
upp processen igen.
Alla typer av avloppsvatten passar ej för bio-P,
pga. brist på kol.

Liten anläggningskostnad om
processen införs i samband med
kväveavskiljning.
Minskade slammängder i
Höga krav ställs på separationssteget.
jämförelse med kemisk fällning.
Slammet har ett högre gödselvärde. Ett bio-P slam har ett högre fosforinnehåll än
vanligt slam. Därför krävs en slutfiltrering
riktigt låga fosforhalter i utgående vatten ska
uppnås.
Bio-P processen kan ställa andra krav på slambehandlingen än då kemisk fällning används,
eftersom ett sekundärt fosforsläpp kan ske vid
anaeroba förhållanden i tex. rötkammaren.

2.2.2

Mekanism

Bio-P bakterier finns i avloppsvatten och ingår alltså normalt i det aktiva slammet. De gynnas
av omväxlande anaeroba och aeroba förhållanden. I en anaerob miljö utnyttjar bio-P bakterier
energin som finns lagrad i polyfosfatkedjor i cellerna för att ta upp flyktiga fettsyror som
ättiksyra, propionsyra och smörsyra (flyktiga fettsyror brukar förkortas VFA, dvs. volatile
fatty acids). Samtidigt med VFA-upptaget släpps fosfat vilket medför att fosforhalten ökar i
vattenfasen. Fettsyrorna omvandlas och lagras i bakterierna som PHA (poly hydroxyalcanoic
acids). När miljön sedan växlar till aerob förbränner bio-P bakterierna det PHA som finns
upplagrat. Energin från förbränningen används dels för tillväxt och dels till att ta upp
fosfatjoner i vattnet och på nytt lagra dem som polyfosfater. Bio-P bakterierna tar upp mer
fosfat i den aeroba zonen än vad de tidigare släppte ifrån sig i den aneroba zonen, vilket
resulterar i ett nettoupptag av fosfor (Brett et al., 1997). Under omväxlande anaeroba och
aeroba förhållanden har bio-P bakterierna ett försprång gentemot andra bakterier eftersom de
kan utnyttja den anaeroba zonen till att ackumulera lättnedbrytbara kolföreningar. Fosfor
avlägsnas från systemet med överskottsslammet. Slamuttaget sker oftast från en
sedimenteringsbassäng efter den aeroba zonen. I det skedet har bio-P bakterierna nyss fyllt på
sina polyfosfatförråd. Bio-P processen sammanfattas i Fig. 8 (efter Lie, 1996).
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Fig. 8 Överst i figuren visas en skiss av en bio-P process. En bio-P bakterie
släpper fosfat och tar upp VFA i den anaeroba zonen. VFA omvandlas och
lagras som PHA. I den aeroba zonen oxideras PHA och fosfat tas upp. Nedre
delen av figuren visar hur fosfatkoncentrationen varierar under processen. Totalt
sett fås ett nettoupptag av fosfor.
Det finns indikationer på att del bio-P bakterier under anoxiska förhållanden kan använda
nitrat för att bryta ner PHA och samtidigt ta upp fosfat (Kerrn-Jespersen och Henze,1993;
Kuba et al., 1996). Både biologisk fosforrening och biologisk kväverening kräver
lättillgängliga energikällor. Kan bio-P bakterierna denitrifiera så innebär det en stor fördel
eftersom samma energikälla används för både P och N rening. I försök vid Öresundsverket
förbrukades PHA i det anoxiska steget (nitrat finns närvarande men ej syre) samtidigt som
30% av fosfor upptaget skedde i detta steg (Christensson et al.,1995).

2.2.3

Betydelsen av VFA för bio-P processen

För en effektiv bio-P rening måste det finnas god tillgång på lättillgänglig energi i den
anaeroba zonen. Det organiska materialet i det inkommande vattnet är mycket viktigt för bioP processens funktion, framförallt den del av det organiska materialet som utgörs av VFA
eller kan omvandlas till VFA via hydrolys. Om VFA saknas har bio-P bakterierna inte någon
fördel av att kunna lagra PHA i en anaerob miljö, och selektionstrycket för bio-P bakterier
minskar.
?

Hur mycket VFA krävs för att avskilja fosfor med en bio-P process?

Erfarenhetsmässigt krävs det mellan 10-20 mg COD i form av VFA för att avlägsna 1 mg
fosfor. Henze (1996) anger ett teoretiskt värde på 10 mg COD/mg P medan andra forskare
har fått högre värden i praktiska försök: Fuji och Hagland (1997) anger 13 mg COD/mg P,
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Christensson et al. (1996) anger 14 mg VFA/mg P och Abugararah och Randall (1991)
rapporterar om 19 mg COD/mg P.
Svenska avloppsvatten har ofta en totalfosforhalt på ca 5-7 mg/l (Kommunförbundet och
VAV, 1996). Då behövs det ca 75-100 mg VFA-COD/l för en lyckad bio-P process (baserat
på 15 mg VFA-COD/mg P). Svenska avloppsvatten innehåller dock ofta inte mer än 0-10 mg
VFA/liter vid inloppet till reningsverken är lågt i förhållande till många andra länder (Fuji,
2000).
?

Hur kan VFA-halten ökas för att stimulera bio-P processen?

Den VFA som bio-P bakterierna slutligen kan tillgodogöra sig är dels den VFA som finns i
avloppsvattnet från början, dels VFA som bildas via hydrolys av långsamt nedbrytbart kol.
Denna hydrolys kan ske i ledningsnätet, i försedimenteringsbassängen och i den anaeroba
zonen.
Det har visat sig att typen av ledningsnät påverkar avloppsvattnets sammansättning. I
avloppsvattenledningar med självfall kan vattnet syresättas och en biofilm bildas då lätt på
rörytorna. Man har sett att stora mängder av löst organiskt material, främst kolhydrater och
acetat, oxideras under transporten. Vid höga fallhöjder blir syreinblandningen större och det
är en anledning till att biologisk fosforrening är svårt att genomföra i ett bergigt land som
Norge (Ödegaard, 1995). I tryckledningar däremot tar syret snabbt slut och fermenterande
bakterier kan istället producera VFA i rören innan ankomst till verket (Lie, 1996).
I gynnsamma fall innehåller inkommande vatten till anaerobzonen tillräckligt med VFA och
organiskt material som lätt omvandlas till VFA i anaerobzonen. Ofta behöver dock bio-P
processen kompletterande VFA. Denna VFA kan tillkomma internt genom hydrolys av tex.
primärslam (slammet som sedimenterar i försedimenteringsbassängen), eller externt genom
dosering av en kolkälla.
Intern hydrolys av primärslam i försedimenteringsbassängen är ett vanligt tillvägagångssätt
för att öka VFA-halten i vattnet in till biosteget. Uppehållstiden för primärslammet ökas och
under de anaeroba förhållanden som råder hydrolyseras långsamt nedbrytbart material till
VFA. Primärslammet recirkuleras runt i försedimenteringsbassängen så att
hydrolysprodukterna tvättas ur. På så sätt utnyttjas en kolkälla som annars skulle ha tagits ut
ur systemet med primärslammet. Hydrolysens effektivitet kommer att bero på temperaturen i
vattnet men även på slamåldern och på rundpumpningen av slam i
försedimenteringsbassängen. I en litteratursammanställning av Fuji (1997) finns en del
rekommendationer att utgå ifrån. Slamåldern i försedimenteringsbassängen bör vara 3-5
dagar och rundpumpningen bör ligga på 10-20 % av det inkommande flödet. Om det finns ett
tak eller huva över bassängen/tanken är det är viktigt att luften ventileras bort eftersom
metan, vätgas och svavelväte annars kan ackumulera. Generering av VFA sker vid en
redoxpotential mellan –250 mV och –450 mV medan generering av metan sker mellan –450
och –500 mV (Fuji, 2000). Om metangenererande bakterier växer till så fermenteras VFA till
metan. En online redoxmätare kan därför användas för att styra processen.
Hydrolysförsök vid Öresundsverket visade att det finns stora möjligheter att öka bildandet av
VFA från primärslammet (Christensson et al, 1995). I kontrollerade laboratorieförsök kunde
ca 20% av COD-innehållet i primärslammet omvandlas till löst COD. Detta lösta COD
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bestod till ca 90 % av VFA. I fullskala hydrolyserades endast 7% av COD innehållet i
primärslammet, vilket gav ett VFA-tillskott på ca 10 mg COD/l. Med en förbättrad hydrolys
skulle VFA-tillskottet kunna vara ytterligare 15-20 mg COD/l (Christensson et al, 1995). Vid
en primärslamshydrolys ökar dock även fosforbelastningen in till biosteget, dels för att halten
suspenderad substans ökar och dels för att järnbunden fosfor frigörs när Fe3+ reduceras till
Fe2+. Vid Öresundsverket ökade hydrolysen fosforbelastningen in till biosteget med ca 20 %
(Christensson et al, 1995). Men den fosfor som frigörs i hydrolysen kan endast delvis
förväntas förbruka kolkälla i den biologiska processen eftersom även metaller frigörs under
hydrolysen och en återfällning med dessa kommer att ske i den biologiska processens aeroba
del. Fosforutlösningen är som snabbast i början av hydrolysförloppet för att sedan plana ut, så
ju längre hydrolysen får fortgå desto mer kol relativt fosfor tillförs bio-P processen.
Enligt Nordeidet et al. (1997) är det effektivare med en separat fermentor än med hydrolys
direkt i försedimenteringsbassängen. Det är då lättare att kontrollera processen och den blir
mindre känslig för höga flöden.
En annan möjlighet att öka VFA-halten är att tillsätta en extern kolkälla. Finns det industrier i
närheten av verket med acetat eller ättiksyra som biprodukt så kan det vara ett billigt sätt att
öka VFA-halten. Annars går det att köpa in till exempel teknisk natrium acetat (NaAc) till en
kostnad av ca 7:50 kr/kg (prisuppgift baserat på inköp av 500 kg från MB Sweda, nov. 2001).
Inköp av extern kolkälla är ingen attraktiv lösning eftersom en av fördelarna med biologisk
fosforrening annars är att driften blir billigare. Biologisk fosforrening kan eliminera eller
åtminstone minska kostnaderna för fällningskemikalier och kostnaden för slamtransporter
minskar när slamproduktionen blir lägre.

2.2.4
?

Övriga faktorer som påverkar bio-P processen

Syre i anaerobzonen

Syre kan komma in i anaerobzonen antingen med inkommande vatten eller med recirkulerat
slam. Syrehalten i inkommande vatten kan bli hög vid regn och om det är stora fallhöjder i
avloppsnätet. Finns syre närvarande kan heterotrofa bakterier bryta ned organiskt material,
och det lättillgängliga kolet som är viktigt för bio-P processen förbrukas då snabbt. För varje
milligram syre i inkommande vatten kommer motsvarande mängd lättnedbrytbart COD, dvs.
VFA, att förbrukas.
I den aeroba zonen är det viktigt att ha en bra syretillgång för att fosforupptaget ska bli
effektivt. Levin och Shapiro (1965) utförde experiment där fosforupptaget ökade med ökad
syrehalt, upp till en viss nivå. Vid höga syrehalter aerobzonen riskeras dock att syre
recirkuleras tillbaka till anaerobzonen.
?

Nitrat i anaerobzonen

Nitrat i anaerobzonen ska undvikas av samma skäl som syre. Finns nitrat närvarande kommer
denitrifierande bakterier att förbruka en del av det lättillgängliga kolet. En mol nitrat kräver
teoretiskt sett 2,86 mg lättillgängligt COD för att denitrifieras (se bilaga 3 för beräkning).
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I Christensson och Welander (1997) beskrivs forskning som rör konkurrerande upptag av
VFA av bakterier som inte deltar i fosforupptaget. Ett sätt att förhindra uppkomsten av bio-P
konkurrerande bakterier är att undvika nitrat i anaerobzonen. I undersökningen bedömdes
även låga nitrathalter kunna fungera som drivkraft för VFA-upptag.
Nitrat riskerar att nå den anaeroba zonen om det recirkulerade slammet från den aeroba zonen
pumpas direkt till den anaeroba zonen.. Ett sätt att undvika nitrat i anaerobzonen är att driva
anläggningen helt utan biologisk kväverening. Då krävs att slamåldern är tillräckligt låg för
att hindra tillväxten av nitrifierande bakterier. Vid kombinerad kväve- och fosforrening finns
processlösningar som är utformade för att minimera risken för recirkulation av nitrat (se tex.
UCT processen s.19).
?

Faktorer som innebär risk för sekundärt fosforsläpp

Ett sekundärt fosforsläpp sker när bio-P bakterier släpper fosfat utan att ta upp VFA. Det kan
ske i substratbegränsande förhållanden i syre- och nitratfri miljö. Därför bör inte
uppehållstiden i den anaeroba zonen vara längre än att all VFA precis har hunnit förbrukas,
och uppehållstiden i den anoxiska zonen bör inte vara längre än som behövs för
denitrifikationen.
Om slammet lagras mycket länge, tex. vid ett driftstopp kommer syret att hinna förbrukas
samt hydrolys att starta i slammet vilket medför att VFA bildas. Detta leder till att bio-P
bakterierna släpper fosfat. När sedan verket startas igen riskerar man att ha mycket höga
fosfathalter i utgående vatten från mellansedimentationen. Vid mycket låga flöden genom
eftersedimenteringen riskerar man naturligtvis att råka ut för samma problem. Ofta är dock
nitrat närvarande i slammet och då är risken för fosforsläpp mindre eftersom det VFA som
bildas används av denitrifierande bakterier.
Comeau et al (1987) visade att H2S kan orsaka ett sekundärt fosforsläpp. Detta är viktigt att
ha i åtanke vid primärslamshydrolys där H2S kan bildas.
?

pH

Smolders et al (1994) påvisade att förhållandet mellan fosfatsläpp och COD upptag påverkas
av pH. Vid neutralt pH var kvoten ca 0,48 när acetat användes som kolkälla. Denna kvot
ökade med ökat pH. I Carlsson et al (1996) fås en liknande relation, dock inte lika tydlig. Vid
neutralt pH var då förhållandet mellan fosfatsläpp och förbrukad acetat 0,35-0,40.
?

Temperatur

Bio-P processen är inte lika temperaturkänslig som t.ex nitrifikationsprocessen. Enligt
Helmer och Kunst (1998) blir släpp och upptagshastigheten lägre för lägre temperaturer men
de konstaterar också att temperaturen inte har så stor inverkan om slammet får adapteras. Vid
en lägre temperatur kan dock nitrifikationen fungera sämre vilket innebär att en större del av
den anoxiska zonen blir anaerob vilket i sin tur kan leda till sekundärt fosforsläpp.
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?

Redoxpotentialen

Redoxpotentialen är ett mått på en lösnings tendens att acceptera alternativt donera
elektroner. En låg redoxpotential är en indikation på anaeroba förhållanden. Koch och
Oldham (1985) beskriver en tydlig relation mellan fosforsläpp och redoxpotential i
anaerobzonen. De föreslog dock att redoxpotentialen inte direkt är kopplad till fosfatjonerna
utan snarare till försvinnandet av lättillgängligt organiskt material.
?

Slamålder

Bio-P bakterier har visat sig klara av låga slamåldrar ner till ett par dagar. Aspegren (1995)
uppger att slamåldern bör vara minst 2,5 dagar (vid 10 oC) för att bio-P processen ska fungera
bra. Om en process är utformad för nitrifikation kommer slamåldern att vara mer än
tillräcklig för bio-P bakterierna. I en bio-P process där man vill undvika nitrifikation kan det
emellertid bli problem om temperaturen är högre än 20 oC. Vid en så hög temperatur kan
nitrifikation ske även vid en låg slamålder, vilket kan störa bio-P processen (Henze, 1996).
Rodrigo et al. (1996) studerade hur slamåldern påverkade bio-P funktionen (5 slamåldrar
mellan 11 och 65 dagar testades). Försöken utfördes i laboratorieskala där slammet matades
med ett konstgjort inloppsvatten bestående av acetat, fosfat, ammonium och spårämnen. Vid
varje slamålder undersöktes hur fosforavskiljningen påverkades då acetattillsatsen ändrades
från normala 200 mgVFA/l till halter mellan 50 och 300 mg VFA/l. Resultaten antydde att
andelen bio-P bakterier minskade i slammet när slamåldern ökade, och avskiljningen blev då
lägre. Fosforavskiljningen vid varje slamålder var också mycket beroende av VFA-tillsatsen.
För en specifik slamålder fanns ett intervall av VFA-tillsatsen där fosforavskiljning kunde
uppmätas. Inom intervallet fanns en optimal VFA-tillsats där fosforavskiljningen blev som
högst. Allt för höga VFA-tillsatser resulterade i att mer fosfat släpptes från bio-P bakterierna
än de senare kunde ta upp.
?

Metaller

Även vid biologisk fosforrening kommer en del fosfor att avlägsnas genom kemisk fällning
eftersom avloppsvatten alltid innehåller en del metaller. När riktigt låga fosforhalter
eftersträvas kan det krävas en kombination av bio-P och kemisk fosforavskiljning.
Fällningskemikalierna bör inte tillsättas i försedimenteringsbassängen (sk. förfällning). Då
riskeras att allt för mycket fosfor och organiskt material avskiljs, vilket hindrar bio-P
bakterierna att växa till och skapa en bio-P process. För att inte störa bio-P processen tillsätts
ofta lägre halter av fällningskemikalier (3-6 mg Me3+) i den aeroba delen av biosteget, sk.
simultänfällning (Fuji, 2000).
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2.2.5

Processkonfigurationer

En ökad förståelse av mekanismerna bakom biologisk fosforrening har medfört en snabb
utveckling av processkonfigurationer. De delas normalt in i huvudströms - respektive
sidoströmsprocesser. Huvudströmsprocesser är dominerande och karakteriseras av att hela
flödet behandlas anaerobt och att fosforreningen sker med slamuttaget. I sidoströmsprocesser
behandlas en del av flödet anaerobt där fosfor extraheras från slammet och därefter fälls med
t.ex. kalk. I Fig. 9 visas några av de vanligare processerna.

Fig. 9

En översikt av några processkonfigurationer:

A) A/O processen. Enbart fosforrening
B) A2/O processen. Både fosfor – och kväverening
C) UCT processen. Både fosfor – och kväverening med minimerad nitratrecirkulation.
D) Phostrip processen. Sidestreamprocess där fosfor fälls med kalk.
Den enklaste processen är den sk. A/O processen (Fig. 9 A) där slammet omväxlande
passerar en anaerob och aerob zon. Ett konventionellt reningsverk kan lätt anpassas till A/O
konfiguration. Här vill man undvika nitrifikation eftersom slammet recirkuleras direkt
tillbaka till anaerobzonen. Slamåldern måste därför vara tillräckligt låg på sommaren så att
nitrifikationsprocessen inte sätter igång.
Ska biologisk fosforrening och kväverening kombineras så kan tex. A2/O processen (Fig. 9B)
eller UCT processen (Fig. 9C) användas. Den största skillnaden mellan A2/O processen och
UCT processen är hur frånvaron av nitrat i anaerobzonen uppfylls och graden av
kväverening. I A2/O processen recirkuleras nitrathaltigt slam tillbaka till anaerobzonen och
då krävs det tillräckligt med lättillgängligt kol för att både kunna denitrifiera nitraten och få
ett tillräckligt stort fosforsläpp för en lyckad bio-P process. I UCT processen recirkuleras det
nitrathaltiga slammet till en anoxisk zon för denitrifiering för att först därefter recirkuleras
vidare till den anaeroba zonen.
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För alla konfigurationer som har bio-P och bio-N rening gäller att:
?

Ett anaerobt steg kommer först så att bio-P bakterierna ska kunna använda VFA
innehållet i vattnet.

?

Det finns alltid en aerob bassäng innan eftersedimenteringen för att P-upptaget ska bli
effektivt och sekundärt fosforsläpp ska undvikas.

I Fig. 9D visas en enkel skiss av phostripprocessen som är en sidoströmsprocess. Den
anaeroba behandlingen i en sker i en förtjockningstank där fosfor släpps till klarfasen. Fosfat
fälls sedan ut kemiskt, med exempelvis kalk. En sidoströmsprocess är alltså en kombination
av biologisk och kemisk fosforrening och fällningsprodukten, tex. kalciumfosfat, är
förhoppningsvis renare och attraktivare för återvinning än vanligt slam.

2.3

METODER FÖR ATT UNDERSÖKA ETT AVLOPPSVATTENS
LÄMPLIGHET FÖR BIOLOGISK FOSFORRENING

2.3.1

Inledning

Avloppsvattnets karaktär är avgörande för bio-P processen. För att kunna ta beslut om en
eventuell fullskaleinstallation är det viktigt att först avgöra om avloppsvattnet är lämpligt för
biologisk fosforrening eller ej. Det finns flera sätt att gå till väga:
?
?
?
?
?
?

Kvoter som COD/P, BOD/P, VFA/P, TKN/COD (TKN=Kjeldahl kväve, dvs. organiskt
bunden kväve + ammoniumkväve) i inkommande vatten
VFA-potentialen
Kangs test
Bio-P potential test
Fullständig karakterisering och modellering
Pilotförsök

2.3.2

Kvoter

Kvoten mellan inkommande COD (även BOD) och P i avloppsvattnet ger en antydan om hur
gott om kol det finns i förhållande till fosfor. Det är ett traditionellt sätt att uppskatta huruvida
biologisk fosforrening fungerar för ett avloppsvatten.
Park et al.(1999) har gjort en litteraturstudie och sammanfattar en del resultat:
?

COD/P > 35 bör vara tillräckligt för att erhålla en utgående fosforhalt mindre än 1 mg/l.
Detsamma gäller om BOD5/P kvoten är mellan 20 och 30.

?

Kvoten TKN/COD kan antyda om kolkällan räcker till denitrifikation och indikerar
därmed om det finns risk att få nitrat i anaerobzonen. TKN/COD>0.08 rekommenderas
UCT-processen. Om TKN/COD > 0.14 är det osannolikt att bio-P kommer att fungera
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oavsett konfiguration. Med så hög kvävebelastning räcker kolet inte till en fullständig
denitrifikation, vilket medför att nitrat recirkuleras till anaerobzonen.
Nordeitet et al. (1997) rekommenderar kemfällning om BOD/P kvoten < 20. Om BOD/P
kvoten > 20 men bara har en liten del VFA rekommenderas hydrolys av primärslam.
Enligt Henze (1996) behövs troligen en slutfällning på 20-30 % av det normala tillsatsen om
COD/P kvoten< 40-50.
En nackdel med att använda en samlingsparameter som COD är att den inte beskriver typen
av kolkälla som finns tillgänglig. Det är den lättillgängliga delen av COD som är viktig för
bio-P processen, och denna andel är dels olika i olika avloppsvatten och dels varierar den
med flödet. Vid högt flöde är det förhållandevis mindre VFA i inkommande vatten pga.
syreinblandningen i avloppsvattnet.

2.3.3

VFA-potentialen

Av det VFA som bio-P bakterierna kan utnyttja i anaerobzonen finns en del i inloppsvattnet
till biosteget medan en del bildas i anaerobzonen. Lättnedbrytbara organiska föreningar
avloppsvattnet, andra än VFA, omvandlas i anaerobzonen till VFA via hydrolys och
fermentering. För att bestämma den verkligt tillgängliga VFA-mängden i ett avloppsvatten
har Lie och Welander (1996) utvecklat en metod för att mäta den s.k. VFA-potentialen. Då
får spontan fermentering av avloppsvattnet ske i små batchförsök tills VFA-produktionen
avstannat (efter ca en vecka). Prover tas ut regelbundet och analyseras med avseende på
VFA. Det högsta värdet som mäts upp är då vattnets VFA-potential. Oftast utgör VFApotentialen 30-50% av löst COD.
VFA potentialen användes vid undersökningar av bio-P processen på Öresundsverket. I
Christensson et al. (1995) finns en del resultat:
?

VFA-potentialen i försedimenterat vatten varierade mellan 50 och 100 mg COD /l. För att
bedöma tillgången på kolkälla för bio-P bakterierna sattes VFA-potentialen i relation till
fosforhalten i vattnet. Förhållandet mellan VFA-potentialen och fosfor in till den
biologiska processen i Öresundsverket var:
VFA-pot/Tot-P = ca 10
VFA-pot/PO4-P = drygt 20
Enligt Abugararah och Randall (1991) går det åt ca 20 mg COD för att avskilja ett mg P.
Kolkälletillgången i Öresundsverket borde alltså vara tillräcklig för ett gott fosforupptag.

?

VFA-potentialen kan också användas till att utvärdera funktionen av hydrolysen i
försedimenterat vatten. I Öresundsverket var totala VFA potentialen 10 mg lägre efter
försedimenteringen än innan. Det innebär att en optimerad fermentering kunde vara 10
mgVFA/l bättre. Det kan dock förbrukas en del VFA i försedimenteringen pga.
syreindrivning och svavelreduktion (Christensson et al., 1995).

Lie (1996) undersökte VFA-potentialen i avloppsvatten vid sex olika verk. För fem av verken
låg VFA-potentialen mellan 50-100 mg COD/l. För ett verk som tog emot avloppsvatten från
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ett slakteri var VFA-potentialen över 600 mg COD/l. Industriellt avloppsvatten kan alltså ha
stor inverkan på VFA-potentialen. Förhållandet mellan VFA-halten och VFA-potentialen i
inkommande vatten vid de sex olika verken varierade mellan 3% och 67%, med ett
genomsnitt på 35 %. Det visar att VFA-halten i sig inte nödvändigtvis säger så mycket om ett
vattens lämplighet för biologisk fosforavskiljning.
Ett problem när VFA och VFA-potentialen ska mätas är att VFA är mycket instabilt och
snabbt kan brytas ner, alternativt bildas. Det ställer stora krav på provtagningen. Lie (1996)
noterar att VFA-potentialen i kylda prover var lägre än i frysta prover. Det kan alltså vara
vanskligt att använda kylda samlingsprover för bestämning av VFA-potentialen. Det är inte
heller givet att hela VFA-potentialen kommer bio-P bakterierna till godo. En del VFA kan
oxideras eller användas av denitrifierare och en del trögt organiskt material kommer inte att
hinna omvandlas till VFA i anaerobsteget. En undersökning från Öresundsverket visade att ca
20% av VFA-potentialen inte hade utnyttjats i den anaeroba zonen (Lie 1996).

2.3.4

Kangs test

Kang et al. (1991) beskriver en testprocedur för att undersöka möjligheten att rena ett
avloppsvatten med bio-P. Den går ut på att jämföra fosforsläpphastigheter när ett
avloppsvatten blandas med ett bio-P slam, både med och utan tillsats av acetat. Om
fosforsläppshastigheten med acetat är större än i fallet utan acetattillsats så kan det antyda en
brist på VFA för bio-P bakterierna. En P-släppshastighet > 2,4 mg P/gVSS*h ansågs indikera
att ett undersökt avloppsvatten är lämpligt för biologisk fosforrening.
Är det stor skillnad mellan försöken med respektive utan acetattillsats eller ingen skillnad alls
går det att dra vissa slutsatser om avloppsvattnets lämplighet för biologisk fosforrening. Det
blir svårt när de två olika släppförsöken varken är helt lika eller olika. Därför utvecklade Park
et al. (1999) en metod som kallas ”Bio-P potential test” och som beskrivs nedan.

2.3.5

Bio-P potential test

Små reningsverk har ofta inte resurser och kunnande för att ta sig an den stora undersökning
som normalt krävs i en bio-P utredning. Därför utvecklade Professor Park på University of
Madison i samarbete med Wisconsin Department of Natural Resources en metod för att på ett
relativt enkelt sätt utvärdera om ett avloppsvatten är lämpat för biologisk fosforrening eller ej
– och dessutom kunna avgöra till vilken grad fosforn kan renas. Metoden finns beskriven i
Park et al. (1999).
Två liter av avloppsvattnet som ska utvärderas blandas med två liter bio-P slam. Under
anaeroba förhållanden mäts sedan fosforsläppet under två timmar. Släppet kommer att bero
på hur lämpligt vattnet är ur bio-P synpunkt. Utifrån en litteraturstudie ansåg Park et al.
(1999) att ett bio-P slam kan antas ta upp ca 15 % mer fosfor i aerobzonen än vad som
släpptes i anaerobzonen. Ju större fosforsläppet är i den anaeroba zonen desto större mängd
fosfor kommer att tas upp från vattnet i den aeroba zonen. Den här relationen utnyttjades och
ett matematiskt förhållande togs fram där utgående fosforhalt från en potentiell bio-P process
beräknas utifrån tre faktorer:
1.

Inkommande fosforhalt.
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2.
3.

P-släppet från laboratorieförsöket.
Det metaboliska fosforupptag som bakterierna behöver för att överleva och tillväxa.

Följande empiriska samband erhölls:
Put=Pin-(Psläpp*0.15)-BOD/(5*slamåldern+90)

(4)

Det metaboliska upptaget beror på vattnets BOD-halt och bio-P slammets slamålder. Ju högre
BOD-halt i inkommande vatten, desto mer fosfor tas upp för tillväxt. Ju högre slamåldern är
desto mer mineralisering av bakterier förekommer och då frigörs en del fosfor.
För att kunna dra slutsatser från ett sådant här test är det viktigt att avloppsvattenprovet är
representativt. Testet bör utföras vid olika tidpunkter under året för att täcka in en del av den
årliga variationen i avloppsvattnet. Det är också viktigt att förvara vattenproverna så kort tid
som möjligt. Det lättnedbrytbara organiska materialet är instabilt och kan lätt förändras under
behandlingen. I slutsatsen noterar Park et al. (1999) att slamhalten inverkar på testresultatet
och därför bör slamhalten när metoden utförs ligga så nära en önskad slamhalt som möjligt.
De kunde också se att P-innehållet i slammet och olika anpassade slam inverkade på
resultatet.
Om testet faller väl ut och visar att vattnet är lämpligt för biologisk fosforavskiljning, så är
nästa steg att gå vidare med en karakterisering och modellering för att avgöra hur bassänger
och flöden ska dimensioneras.

2.3.6

Fullständig karakterisering och simulering

En fullständig karakterisering av avloppsvattnet är användbart när det är dags att
dimensionera ett verk. Data om avloppsvattnet används i ett simuleringsprogram för att
avgöra möjlig reningsgrad och inverkan av flöden och bassängvolymer. Karakteriseringen
måste vara mycket noggrann och representativ för avloppsvattnet för att modellen ska vara
användbar. I en karakterisering bestäms många olika fraktioner av COD och närsalter i
vattnet. Det finns många olika simuleringsprogram på marknaden.

2.3.7

Pilotförsök

Om en pilotanläggning finns tillgänglig kan den användas för att utvärdera förutsättningen
för biologisk fosforrening. Går det att odla fram ett bio-P slam eller behövs
primärslamshydrolys alternativt extern kolkälla? Olika processkonfigurationer kan testas
liksom olika belastningar och dimensioner (beroende på pilotanläggningens flexibilitet). Att
testa i pilotskala är dock relativt dyrt och tar ofta lång tid (Park et al., 1999).

2.3.8

Metodval

Att beräkna kvoterna (som COD/P, BOD/P) kan vara ett första och ett relativt enkelt steg för
att avgöra om förutsättningarna för bio-P rening finns (under förutsättning att det finns data
om avloppsvattnet under en längre tid).
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För en mer noggrann analys kan det vara läge att gå vidare med någon av metoderna Kangs
test eller Bio-P potential test. För att utvärdera avloppsvattnet med en av metoderna krävs
dock att det finns tillgång till ett bio-P slam. Om det inte finns något verk med bio-P slam i
närheten så återstår att odla fram ett bio-P slam i labb- eller pilotskala vilket kan innebära
mycket arbete.
För att mäta VFA-potentialen behövs inte något bio-P slam. VFA-potentialen ger ett mått på
det totala lättillgängliga kolet som finns i avloppsvattnet och det säger mycket om bio-P
förutsättningarna. Analys av VFA-potentialen tar dock en del tid och förutsätter att VFAhalter kan analyseras.
Utvärdering via karakterisering och simulering liksom användning av en pilotanläggning bör
göras vid en utförlig undersökning.

2.4

METODER FÖR ATT UNDERSÖKA FÖREKOMSTEN AV BIOLOGISK
FOSFORRENING

Det är ofta av intresse att avgöra om biologisk fosforrening förekommer på ett verk. I de
flesta bio-P processer avskiljs fosfor ur avloppsvattnet på tre sätt:
?
?
?

Fosfor tas upp i bio-P bakteriernas lyxupptag.
Fosfor assimileras i bakteriernas normala metabolism.
Fosfor fälls ut av metalljoner.

Det är inte lätt avgöra hur stor inverkan var och en av dessa mekanismer har på
fosforavskiljningen. I Christensson et al. (1995) beskrivs tre sätt att avgöra om det är
biologiska eller kemiska reaktioner som avskiljer fosfor:
1. Olika fosforfraktioner kan analyseras för att särskilja biologiskt lagrad polyfosfat från
kemisk fälld fosfat.
2. Olika metalljoner kan analyseras före och efter processen samt i det bildade slammet. Om
betydande mängder järn eller aluminium överförs från vatten- till slamfas i processen kan
en kemisk fosforavskiljning misstänkas, medan en överföring av metalljoner som kalium
och magnesium i första hand indikerar en biologisk mekanism.
3. Slam från de anaeroba respektive aeroba stegen i processen kan mikroskoperas. Genom
olika infärgningar kan innehållet av polyfosfat och PHA i slammet studeras. I processer
utan någon betydande biologisk fosforavskiljning är slammets innehåll av polyfosfat och
PHA vanligen mycket lågt.
Dessa tre metoder kräver både utrustning och kunnande som normalt kanske inte finns på ett
reningsverk. Enklare är att då att använda sig av fosforsläppförsök. Ett par liter slam behövs
liksom tillgången på kvävgas och möjlighet att analysera fosfor. I försöket tillåts bakterierna
först lagra fosfat i en aerob miljö. Sedan bubblas slammet med kvävgas för att göra
förhållandena anaeroba. Om en lättnedbrytbar kolkälla (tex. acetat) då tillsätts, kommer ett
bio-P slam att avge fosfat. Ett fosforsläpp indikerar att bio-P bakterier är närvarande och
aktiva. Resultatet av ett släppförsök kan se ut som i Fig. 10.
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Fig. 10 Ett typiskt fosforsläppdiagram. Släpphastigheten baseras oftast på den inledande
linjära delen av kurvan.
Släpphastigheten redovisas som mgP/gVSS*h. VSS är den organska delen av den
suspenderade substansen (SS). VSS utgörs till största del av bakterier. Släpphastigheten anses
spegla bio-P bakteriernas andel av bakterierna i slammet.
Ett annat sätt att påvisa biologisk fosforrening är att konstatera förekomsten av höga halter
löst fosfat i anaerobzonen. Detta indikerar ett biologiskt fosforsläpp och torde för de flesta
bio-P processer kunna användas som ett tecken på att en biologisk fosforrening är verksam
(Christensson et al. 1995).
Fosforinnehållet i slam kan också vara ett tecken på bio-P aktivitet eftersom bakterierna i ett
bio-P slam innehåller en högre fosforhalt (ca 3-10%) än bakterierna i ett konventionellt slam
(ca 1-2%).

2.5

OPTIMERING AV BIO-P PROCESSEN

2.5.1

Inledning

Optimering av bio-P processen kan inriktas på att:
?
?
?
?

minimera risken för att nitrat recirkuleras till den anaeroba zonen från den anoxiska
zonen.
se till att syrehalten är låg i inkommande vatten. Syre leder till aerob nedbrytning av
VFA.
minimera risken för sekundärt fosforsläpp, dvs. uppehållstiden under anaeroba och
anoxiska förhållanden bör ej vara längre än nödvändig.
se till att det finns tillräckligt med lättillgänglig kolkälla i inkommande vatten. Detta kan
antingen ske via intern hydrolys eller genom dosering av extern kolkälla. Doseringen ska
vara tillräcklig men inte högre än nödvändigt, dels eftersom kolkällan är dyr och dels
eftersom slamproduktionen ökar.
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Oavsett bio-P processens effektivitet så är det ändå svårt att nå riktigt låga utgående
fosforhalter. Eftersträvas en utgående fosforhalt under 0,5 mg/l så krävs att utgående SS-halt
är under 10 mg/l eftersom ett bio-P slam innehåller ca 5% fosfor. Halten av löst fosfor i
utgående vattnen kan vara extremt låg till föga nytta om SS-halten är hög. En slutfiltrering
kan vara nödvändig för att säkerställa en tillräckligt låg SS-halt.

2.5.2

Undvik nitrat i anaerobzonen och syre i anoxzonen

UCT-processen rekommenderas för att undvika att nitrat recirkuleras till anaerobzonen. Då
denitrifieras nitrat innan slammet recirkuleras vidare till den anaeroba zonen. Det är viktigt
att inte mer nitrat recirkuleras tillbaka än vad denitrifierarna har möjlighet att behandla.
Anoxzonen ska vara tillräckligt stor för total denitrifiering men inte för stor eftersom det då
finns risk för ett sekundärt fosforsläpp dvs. släpp av fosfor utan upptag av VFA.
I Holland använde Van Loosdrecht et al. (1998) redoxmätare för att styra recirkulationen från
den aeroba till den anoxiska zonen och vidare från den anoxiska till den anaeroba zonen (Fig.
11). Om redoxvärdet steg över –300 mV i den anaeroba zonen minskades recirkulationsflödet
från den anoxiska zonen, och steg redoxvärdet över –100 mV i den anoxiska zonen
minskades recirkulationsflödet från den aeroba till den anoxiska zonen. De ansåg också att
det är viktigt med pluggflöde både i den anaeroba zonen (för att undvika att en del VFA går
direkt igenom zonen) och i den anoxiska zonen (för att undvika att en del nitrat går direkt
igenom zonen).

Fig. 11
Van Loosdrecht et al. (1998) styrde recirkulationspumparna A och B utifrån
redoxmätare i den anaeroba respektive anoxiska zonen.

2.5.3

Tillräckligt med kolkälla till både bio-P och bio-N

Om bio-P och bio-N rening kombineras ska kolet i inkommande vatten räcka både till bio-P
bakterier och till denitrifierande bakterier. Primärslamshydrolys kan vara ett bra sätt att öka
tillgången på lättillgängligt kol. Ett annat alternativ är att dosera extern kolkälla till
anaerobzonen. Kolkällan (tex. acetat) måste i de flesta fall köpas in, och det är därför
önskvärt att optimera doseringen. Med tanke på att fosforbelastningen varierar under dagen är
det svårt att basera doseringen på återkoppling från utgående fosforhalt eftersom
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tidsfördröjningen är timmar-dygn. Man kan tänka sig några olika sätt att optimera
kollkälletillsatsen:
?

Dosering utifrån uppskattad VFA-potential i inkommande vatten

Det är egentligen kvoten mellan VFA-potentialen och fosfor i inkommande vatten som är
avgörande för bio-P processen. Enligt litteraturen går det åt 10-20 mg VFA per avskiljd mg
P. VFA-potentialen går inte att mäta online (tar flera dagar att analysera) och därför är det
önskvärt att korrelera den med en mätbar parameter. På Öresundsverket fann man en viss
korrelation mellan VFA-potentialen och OUR (R2=0,65), och även BOD1 (R2=0,72), även
om den sistnämnda inte kan användas som styrparameter pga. analystiden (Christensson et al,
1997). Om det gick att uppskatta VFA-potentialen skulle den informationen tillsammans med
värdet på inkommande fosforhalt kunna användas för att dosera resterande kol så att VFA/P
kvoten håller ett önskat värde. Det skulle vara intressant att närmare undersöka sambandet
mellan OUR och VFA-potentialen, och se om det går att utnyttja för styrning.
?

Återkoppling från redoxpotentialen i anaerobzonen

Koch och Oldham (1985) noterade att redoxpotentialen korrelerade med fosfatsläpp i
anaerobzonen. Ju lägre redoxpotential desto högre blev släppet. Johansson (1988) fann också
en korrelation mellan fosfatsläpp och redoxpotential, dock inte lika stark. Koch and Oldham
föreslog att redoxpotentialen är mer relaterad till förbrukningen av kolkälla än till själva
fosforsläppet. På Öresundsverket kunde man inte visa på ett direkt samband mellan låga
redoxpotentialvärden och höga släpp, däremot hade inga höga fosfatsläpp uppmätts då
redoxpotentialen varit hög (Christensson et al. 1995). Eventuellt kan en ökad
kolkälledosering trycka ner redoxpotentialen och då gynna bio-P bakterierna. Det är dock
viktigt att inse att det inte är redoxpotentialen i sig som påverkar bio-P processen, men den
kan påvisa att förhållandena är de rätta. Stegsvarsförsök skulle kunna visa på vilken effekt
kolkällan har på redoxpotentialen och också visa vilken dynamik som råder mellan dosering
av kolkälla och utgående fosfathalt.
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3

FÖRSÖK

Från september 2001 till mars 2002 användes pilotanläggningen och laboratoriet på
Henriksdals reningsverk till att studera biologisk fosforrening för Hammarby
Sjöstadsprojektets räkning.

3.1

BAKGRUND

På Henriksdals reningsverk byggdes en pilotanläggning 1993 främst för att utvärdera
biologisk fosforrening. Under några år på 90-talet gjordes försök med biologisk fosforrening,
men utan de resultat man hade hoppats på. Inkommande vatten till Henriksdal innehåller för
lite lättillgängligt organiskt material eftersom nästan inga industrier är anslutna och
hushållsspillvattnet späds ut med drän- och dagvatten. Man konstaterade att extra kolkälla
behövdes och försök gjordes med intern hydrolys i försedimenteringstanken. Trots det kol
som tillkom via hydrolysen var det inte tillräckligt för en kontinuerlig bio-P process.
Hydrolys av primärslam innebär att kol tillförs i bio-P processen. Detta kol skulle annars bli
till värdefull biogas i rötkammaren. Detta var ytterligare en faktor som talade mot ett
eventuellt bio-P test i större skala på Henriksdal. Att tillsätta extern kolkälla bedömdes som
för dyrt. (Hagland, pers. komm. 2002).
Huvudsyftet med pilotanläggningen under den här försöksomgången var att få fram ett bio-P
slam som sedan kunde användas i laboratorieförsök. Pilotanläggningen drevs med
avloppsvatten från Sicklainloppet, ett av två inlopp till Henriksdals reningsverk. Det
inkommande vattnets karakteristik de senaste två åren, 2000-2001, visas i Tabell 2.
Tabell 2 Medelvärden på olika parametrar i
avloppsvattnet vid Sicklainloppet, 2000-2001
Parameter
BOD7
COD
TKN
PO4-P
TP
COD/TP
BOD7/TP
COD/TKN

Enhet
mg O2/l
mg O2/l
mg N/l
mg P/l
mg P/l

Värde
177
410
37
2,2
6,3
65
28
11,1

Vattnets organiska halt kan karakteriseras som tunt-normalt. Kol/fosfor-kvoterna är relativt
normala liksom kol/kväve-kvoten för svenska kommunala reningsverk (Björlenius, pers.
komm, 2002).
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3.2

FÖRSÖKSUPPLÄGG

Den praktiska delen av examensarbetet utfördes i 5 etapper:
Etapp 1
Etapp 2
Etapp 3
Etapp 4
Etapp 5

Erhålla en reningsprocess på pilotanläggningen motsvarande Henriksdalsprocessen.
Ställa om processen till biologisk fosforrening. Erhålla ett bio-P slam.
Utvärdera metoden ”Bio-P potential test” (kallas härefter för ”bio-P testet”).
Använda metoden på Hammarby Sjöstadsvatten.
Undersöka VFA-halten i avloppsvatten från Hammarby Sjöstad.

Fig. 12 visar på ett ungefär när de olika etapperna i projektet genomfördes.
Exjobbet
inleds

1 sept.
1. Intrimning av
processen. Styrsystem,
instrument, pumpar,
ventiler och provtagare

Koppla om Dosering med
processen NaAc inleds
till bio-P
6 nov.
2. Odla fram
ett bio-P
slam

Försöken
avslutas

24 nov.

11 april

3. Undersök
metoden ”BioP potential test

4. Använd metoden
på avloppsvatten
från Hammarby
Sjöstad

5. Analysera
VFA-halten i
avloppsvatten
från Hammarby
Sjöstad

Fig. 12 Tidsaxel för projektet.

3.3

DATAINSAMLING

De flesta veckor togs ett dygnsprov (tisdag 8:00 till onsdag 8:00) på inkommande och
utgående vatten. Dygnsproven analyserades av personal på Stockholm Vattens ackrediterade
laboratorium. Undersökta parametrar finns i Tabell 3. På Henriksdals laboratorium
analyserades en del stickprov under försöksperioden. Metoderna som då användes för att
analysera SS, VSS, PO4-P, Tot-P, NO3-, NH4+ och COD redovisas i bilaga 1.
För daglig (mån-fre) övervakning lästes on-linemätarna av på förmiddagen och värden
antecknades som stickprover, se Tabell 3.
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Tabell 3 Lista över undersökta parametrar, dels veckoprover och dels
dagliga avlästa värden.
Dygnsprov 1/vecka
In /Ut
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?

SS
BOD7
COD
PO4-P
Tot-P
TKN
NH4-N
NO3-N
Tot-N
ALK
Fe

Stickprov ~ dagligen
De flesta från onlinemätare
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?

Flöde pilot
pH försed
pH ut
Redox reaktor 1
Temperatur
SS luft
PO4-P ut
NO3-N ut
NH4-N ut
Luftflöde
Slamvolym
Slamindex

Förutom stickproven så gjordes också respirationsmätningar, fosforsläppsförsök, bio-P
potential test och VFA-analyser. Metoderna med referenser finns beskrivna i bilaga 2. Här
följer en kortare översikt:
?

Vid respirationsmätningar tas ett slamprov ut från den del av processen som ska
undersökas. Slammet luftas för att höja syrehalten och sedan mäts
syreförbrukningshastigheten (förkortas ofta OUR, Oxygen Uptake Rate) med klocka och
syrehaltsmätare. Syret förbrukas vid nitrifikation, nedbrytning av organiskt material och i
den endogena respirationen. Dessa tre processer och temperaturen påverkar
syreförbrukningshastigheten. Respirationsmätningar ger en indikation på närvaro av
ammonium och de kan också utnyttjas till att upptäcka toxiska ämnen. Om
respirationshastigheten minskar trots hög ammoniumhalt kan det vara ett tecken på att ett
toxiskt ämne hämmar nitrifikationsprocessen. Om ATU tillsätts vid försöket hindras
nitrifikationsprocessen. Respirationshastigheten speglar då kvaliteten på det tillgängliga
organiska materialet. Om ett slamprov luftas upp flera gånger kommer
respirationshastigheten att sjunka allt eftersom det lättillgängliga kolet tar slut. Utifrån en
sådan respirationsmätning kan halten lättillgänglig COD uppskattas.
Respirationshastigheten (mgO2/gVSS*h) relateras till den organiska delen av slammet,
VSS, som antas vara ett mått på halten mikroorganismer.

?

Fosforsläppsförsök utförs på labb för att undersöka ett slams bio-P egenskaper. Oftast
tillsätts ett överskott av lättillgänglig kolkälla till ett slamprov under anaeroba
förhållanden och sedan mäta fosfathalten i blandningen med jämna mellanrum under ett
par timmar. Utifrån uppmätta fosfathalter kan fosfatsläppshastigheten (mgPO4P/gVSS*h) beräknas. Den maximala släpphastigheten anses motsvara andelen bio-P
bakterier i slammet.

?

Fosforsläppsförsök ingår också i det sk. bio-P testet som användes i etapp 3 och 4.
Istället för att tillsätta en bestämd mängd kolkälla så tillsätter man avloppsvatten till ett
bio-P slam. Bio-P testet undersöker avloppsvattnets potential att renas i en bio-P process
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?

3.4

VFA-halten i ett avloppsvatten kan analyseras med en titreringsmetod då vattenprovet
titreras med saltsyra till 4 olika pH nivåer. Utifrån volymen saltsyra som åtgår i
titreringen beräknas VFA-koncentrationen (uttryckt som mg acetat/l) med hjälp av ett
datorprogram. Metoden utvecklades av Moosbrugger et al. (1992) och finns också
beskriven av Jönsson (1995).

UNDERHÅLL

Den dagliga skötseln av pilotanläggningen bestod av att se till så att allt fungerade, notera
mätvärden, kontrollera pumpflödena och eventuellt ta prover för att analysera olika
parametrar. Mätinstrumenten rengjordes och kalibrerades ca en gång per vecka. Reagenser
behövdes regelbundet tillredas och fyllas på till nitratmätaren, ammoniummätaren och
fosfatmätaren. Under bio-P reningen var det också viktigt att doseringen av kolkälla
fungerade.
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4
4.1

ETAPP 1 - UPPSTART AV PILOTANLÄGGNINGEN
MÅL

Under examensarbetet skulle pilotanläggningen
åter tas i bruk efter några år i ”träda”. Målet med
det inledande försöket var att få igång en
aktivslamprocess motsvarande
Henriksdalsprocessen. Det var också viktigt att
det nya styrsystemet (Fig. 13), instrumenten,
pumparna och ventilerna fungerade som de
skulle.
4.2

METOD

Pilotanläggningen var kopplad till
Fig. 13 Via en touchscreen vid
Sicklainloppet vid Henriksdals
anläggningen (bild) eller via nätverket
reningsverk. Fosfat i inkommande vatten
kan inställningarna i styrsystemet
var förfällt med järnsulfat och kväve
ändras.
renades i processen med
fördenitrifikation. Etappen pågick under
ca två månader (sept-okt 2001).
Processens utformning under första etappen visas i Fig. 14 och data om tankarna finns i
Tabell 4. I bilaga 4 finns foton från pilotanläggningen.

2Q
Q

Q

Fig. 14 Processkonfigurationen för pilotanläggningen under inledningsskedet, med ett
returslamsflöde från eftersedimenteringen till första tanken och en recirkulation från sista
aeroba tanken till den första anoxiska tanken. Recirkulationsgraden var 200% och
returslamsflödet 100%. Onlineinstrumentens placering syns överst i figuren.
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Tabell 4

Reaktortankarnas volym och yta i pilotanläggningen.

Tank
Försedimentering
Biosteg (6 tankar)
Eftersedimentering
Totalt

Volym (m3)
2,6
6 x 4,5m3 = 27
6,8
36,4

Area (m2)
1,1
6 x 1,4m2
3,1

De sex tankarna i biosteget var totalomblandade. Slamhalten var ca 2500 mg/l och den aeroba
slamåldern var ca 15 dygn. Inloppsflödet var konstant 25 l/min vilket motsvarar en
uppehållstid i anläggningen på ca 1 dygn. Ett konstant flöde innebär att inga hydrauliska
störningar inverkar på resultaten (tex. wash-out av slammet som kan orsakas av höga flöden
vid regn), utan bara växlande vattenkvalitet. Nackdelen är att belastningen till anläggningen
minskar när flödet in till stora verket ökar eftersom vattnet då tunnas ut.

Försöksmetoder som användes:
?

Respirationsförsök utfördes vid tre tillfällen för att undersöka bakteriernas aktivitet i de
olika tankarna.

?

Profiler på nitrat- och ammoniumvärden mättes upp den 10 oktober. Det innebär att ett
prov tas i varje tank med ungefär en passertids (45 min) mellanrum. Nitrat- och
ammoniumanalyserna genomfördes direkt på plats med hjälp av onlineinstrumenten som
också kunde användas till att analysera stickprov. Den uppmätta halten i en tank var
samma som utgående halt från tanken eftersom tankarna var totalomblandade.

?

Mätning på processen, både stickprover och dygnsprover (1 gång/vecka).
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4.3

RESULTAT OCH DISKUSSION

Utgående närsaltshalter var låga under etapp 1 (Fig. 15 - Fig. 17). I slutet av oktober tappades
hälften av slammet under en helg när en pump gick sönder. Detta fick inverkningar på
utgående ammoniumhalt som tillfälligt blev mycket hög på grund av den låga slamhalten
(Fig. 15).
Stickprov

Dygnsprov (tis-ons)

20

20

15

NO3 -N [mg/l]

NH 4 -N [mg/l]

Stickprov

25

15
10

Dygnsprov (tis-ons)

10

5

5
0

0
16-sep

30-sep

14-okt

16-sep

28-okt

Fig. 15 Ammonium i utgående vatten
under första försöksperioden

Stickprov

30-sep

14-okt

28-okt

Fig. 16 Nitrat i utgående vatten under
första försöksperioden

Dygnsprov (tis-ons)

700

PO4-P [ug/l]

600
500
400
300
200
100
0
16-sep

30-sep

14-okt

28-okt

Fig. 17 Fosfat i utgående vatten under
första försöksperioden
I profilerna i Fig. 18 och Fig. 19 syns hur nitrifikation respektive denitrifikation påverkar
ammonium och nitrathalterna i pilotanläggningen. Förändringar som verkar ske tank 1 är
delvis skenbara eftersom tank 1 tar emot recirkulationsflödet utöver inkommande vatten.
Utifrån passertid (45 min), VSS-halt (1630mg/l) och minskningen av ammonium i tank 4
(Fig. 18) går det att beräkna nitrifikationshastigheten till 3,1 mgN/gVSS*h, vilket är ett
normalt värde. Eftersom det förbrukas 4,57 mg O2 för varje mg NH4-N som nitrifieras kan
syreförbrukningen för nitrifikationen i tank 4 beräknas till ca 14,2 mgO2/gVSS*h. Från
Fig. 19 kan denitrifikationshastigheten i tank 2 beräknas till 2 mgN/gVSS*h.
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7

20

6
NH4+ [mg/l]

NO3 [mg/l]

15

-

10
5

5
4
3
2
1

0

0
In

1

2

3

4

5

6

ut

In

Mätplats

Fig. 18 Ammoniumprofil 10 okt.
Mätplats 1-6 hänvisar till tank 1, tank 2
osv. i biosteget.

1

2

3
4
Mätplats

5

6

ut

Fig. 19 Nitratprofil 10 okt.
Mätplats 1-6 hänvisar till tank 1,
tank 2 osv. i biosteget.

Fig. 20 visar respirationshastigheter i tankarna vid tre tillfällen. Respirationshastigheten
från den 9 oktober generellt lägre i hela biosteget jämfört med 27 september och 4
oktober. Inkommande ammoniumhalt var ungefär samma denna dag som de två andra
(~30 NH4-N/l) men däremot hade inloppspumpen av någon anledning tappat flöde så
inkommande flöde var 17 l/s istället för 25 l/s. Då blir koncentrationen av ammonium i
pilotanläggningen lägre och den ammonium som finns nitrifieras redan i den första aeroba
tanken (4). I tank 5 är aktiviteten mycket låg vilket är ett tecken på att ammonium är slut.
I Fig. 21 har ett slamprov från tank 1 luftats upp flera gånger och
syreförbrukningshastigheten mätts upp under ca 1,5 h. Syreförbrukningshastigheten är
drygt 20 mgO2/gVSS*h. Sedan faller den ner till 5 mgO2/gVSS*h. Den endogena
respirationen står troligen för största delen av den kvarvarande syreförbrukningen. Den
snabba nedgången i syreförbrukning är ett tecken på att ammonium har tagit slut.
Nedgången i hastighet, ~15 mgO2/gVSS*h är likvärdig med syreförbrukningshastigheten
för nitrifikation som beräknades utifrån Fig. 18. I respirationsförsöken tillsattes inte ATU
vilket skulle ha varit nödvändigt för att blockera nitrifikationen och få en indikation på det
organiska materialets tillgänglighet.
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27-sep

04-okt

09-okt

25
Aktivitet [mg O 2/gVSS*h]

Aktivitet [mgO 2/gVSS*h]

25
20
15
10
5

20
15
10
5
0

0
1

2

3
4
Tank

5

0

6

Fig. 20 Aktivitetsprofil i biosteget.

15

34
68
Tid (min)

83

Fig. 21 Respirationsförsök i tank 1 (27
september).

I Tabell 5 jämförs pilotanläggningens reningsresultat med Henriksdalsverket under
perioden 19 september till 19 oktober. Att Henriksdal renar något bättre än
pilotanläggningen beror till stor del på slutfiltreringssteget (sandfilter) som finns på
Henriksdalsverket men inte på pilotanläggningen. I samband med filtreringen doseras
också en del järnsulfat så att utgående fosforhalt kommer ner långt under de 0,3 mg/l som
är myndighetskrav.
Tabell 5 Medelvärden på inkommande och utgående vatten samt reningsgrad under
perioden 19 september till 19 oktober. Henriksdals reningsverk respektive
pilotanläggningen.
MyndighetsKrav på
utgående
vatten
COD (mg/l)
BOD7 (mg/l)

10

Henriksdals reningsverk
IN

UT

% rening

IN

UT

% rening

446

25

94

444

46

90

189

1,25

99

182

3

98

NO3-N (mg/l)
NH4-N (mg/l)

Pilotanläggningen

5,25
10

8,0
82

1,4

75

TKN

39,6

2.04

PO4-P (mg/l)

2,88

0,03

99

2,05

0,26

88

7,38

0,09

99

7,16

0,58

92

Tot-P (mg/l)

0,3
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Recirkulationsgraden är betydligt högre på Henriksdalsverket än på pilotanläggningen (se
Tabell 6), vilket gynnar kvävereningen. Med en högre recirkulation skulle kvävereningen
kunnat bli effektivare på pilotanläggningen. Recirkulationspumpens kapacitet är emellertid
begränsande för pilotanläggningen.
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Tabell 6 Medelvärden på processparametrar på pilotanläggningen respektive
Henriksdalsverket under perioden 19 september till 19 oktober.
Henriksdals
reningsverk

Pilotanläggningen

Uppehållstid (h)

29

24

Slamhalt (mg/l)

2500

2400

7

15

Aerob slambelastning (kgBOD7/kgSS*dygn)

0,29

0,20

Recirkulationsgrad (% av inkommande flöde)

400

200

Processparameter

Aerob slamålder (dygn)

Det är också tydligt att slamåldern på pilotanläggningen har varit onödigt hög i
pilotanläggningen. Vattentemperaturen var i snitt ca 16 grader och då räcker en aerob
slamålder på 6-7 dagar (se fig. 6 i teoriavsnittet) för att klara nitrifikationen. En del av
skillnaden i aerob slamålder kan förklaras av att 2/6 zoner var luftade på Henriksdal
medan 3/6 zoner var luftade på pilotanläggningen. En onödigt hög slamålder innebär att en
del slam mineraliseras och den oorganiska delen i slammet ökar. Aktiviteten blir då
mindre per slamekvivalent. För biogasproduktion är det en förlust att slammet stabiliseras
i biosteget och inte i rötkammaren.
4.4

SLUTSATS

?

Pilotanläggningen verkar fungera väl.

?

Med ett slutfiltreringssteg och en ökad recirkulation skulle reningsgraden bli högre och
mer jämlik Henriksdalsverket. Även olikheten i slamålder och inkommande vatten
försvårar en rättvis jämförelse.
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5

5.1

ETAPP 2 - PILOTANLÄGGNINGEN DRIVS MED BIOLOGISK
FOSFORRENING
MÅL

Målet var att ställa om pilotanläggningen till en bio-P konfiguration och erhålla ett bio-P
slam som behövdes för laboratorieförsök.

5.2

METOD

Förutsättningarna för bio-P rening på pilotanläggningen verkade lovande eftersom
COD/TP- och BOD7/TP kvoterna (se Tabell 2) i inloppsvattnet de två senaste åren var 65
respektive 28. Teoretiskt innebär detta att vattnet är lämpat för en bio-P process, även om
tidigare års försök hade visat på motsatsen. 6 november kopplades anläggningen om till en
variant av UCT-processen (Fig. 22), så att både fosfor och kväve renades biologiskt.
Vatten togs fortfarande från Sicklainloppet men före järnsulfatdoseringen istället för efter.

NaAc

Fig. 22

Skiss på pilotanläggningen med UCT-konfíguration.

Den första tanken i biosteget gjordes anaerob och returslammet pumpades från
eftersedimenteringen till tank 2 istället för tank 1. I tank 2 och 3 sker denitrifikation. Från
tank 3 recirkulerades slam tillbaka till den anaeroba tanken. Här kan bio-P bakterierna ta
upp det VFA som finns i vattnet eftersom miljön är både syre- och nitratfri. I en klassisk
UCT-process recirkuleras slam också från slutet av den aeroba zonen till den anoxiska
zonen för att stimulera kvävereningen. Denna pump fanns inte på pilotanläggningen, och
därför var returslamsflödet högre (2Q) än vad som är normalt (~1Q) (Björlenius, pers.
komm, 2001).
Primärslammet recirkulerades i försedimenteringstanken för att öka mängden VFA i
vattnet in till biosteget.
Efter omkopplingen ökade fosforhalten i utgående vatten kraftigt och en extern kolkälla
började doseras den 24:e november för att stimulera bio-P processen. Natrium acetat
(CH3COONa) doserades med en slangpump. Pumpflödet motsvarade ca 30 mg COD/l.
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Enligt teorin borde denna dos räcka till att rena 1,5 - 2 mg PO4-P, om 15-20 mg VFACOD krävs per mg reducerad PO4-P. Det viktigaste i detta skede var att skapa en
fördelaktig miljö för bio-P bakterierna och därför minimerades inte acetatdoseringen.
I drygt fyra månader pågick försöken med biologisk fosforrening på pilotanläggningen (6
november. till 20 mars) och kolkälla doserades under hela perioden med samma flöde, 30
mg COD/l.
Följande försöksmetoder användes under etapp 2:
?

Flera respirationsmätningar utfördes.

?

Flera profiler togs av processen där fosfat, nitrat och ammonium uppmättes i alla
tankar.

?

Bio-P slammet skulle sedan användas i labförsök och det var därför angeläget att
identifiera bio-P aktivitet. För detta ändamål användes fosfatprofiler, fosforinnehållet i
slam samt släppförsök. Fosfatprofilerna är viktiga eftersom man här kan se tecken på
bio-P aktivitet om fosfathalten ökar kraftigt i anaerobzonen.

5.3

RESULTAT

Driftsresultaten redovisas i de flesta tidsserier för hela perioden – från 20 september till 20
mars dvs. sex månader. Bio-P processen inleddes den 6 november och kolkälla började
doseras den 24 november. I figurerna är omställningen till bio-P (6 november) indikerat
med ett vertikalt streck.

5.3.1

Fosforrening

Utgående fosforhalt ökade i samband med att processen ställdes om till bio-P (Fig. 23).
Efter omställningen togs inloppsvattnet innan järnsulfatdoseringen för att undvika
kemfällning. Drygt en månad efter att acetatdoseringen inleddes (24 november) var
fosforreduktionen åter hög (Fig. 24).
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Fig. 23 Utgående fosfathalt från
pilotanläggningen.
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Fig. 24 Fosforreduktion under bio-P
perioden.

I Fig. 25 och Fig. 26 syns att den dagliga variationen i utgående fosfathalt var stor. Det
kan bero på att BOD/fosfor kvoten i inkommande vatten varierar under dygnet. BOD
kommer till biosteget dels via acetatdoseringen (konstant) och dels inkommande vatten.
(varierande).
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Fig. 25 Variationen i utgående
fosfathalt under en vecka.
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Fig. 26 Variationen i utgående
fosfathalt den 21 februari.

Kväverening

Kvävereningen fungerade bra hela försöksperioden (Fig. 27 och Fig. 28).
Profilmätningarna visade att nitrathalten i slammet från tank 3 (sista anoxiska zonen) i
snitt var ca 1 mg/l (Fig. 29). När slammet sedan recirkulerades till den anaeroba zonen
minskade nitratkoncentrationen ytterligare pga. spädning med inkommande vatten.
Recirkulation av nitrat till den anaeroba tanken verkar alltså inte ha varit något större
problem. Nitrifikationen var fullständig (Fig. 30). En ökning av recirkulationen för att
bättra på kvävereningen hade förmodligen ökat nitrathalten i tank 3 och därmed risken för
nitrat i anaerobzonen. Det finns utrymme för att göra ytterligare en zon anoxisk och bara
ha två aeroba zoner. Ett ännu bättre alternativ skulle vara att använda den modifierade
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UCT-processen där ett recirkulationsflöde går till en extra anoxzon före aerobzonen.
Denna process var emellertid inte möjlig eftersom ytterligare en recirkulationspump skulle
ha behövts.
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Fig. 27 Utgående halter av nitrat.
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Fig. 28 Utgående halter av ammonium.
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Fig. 29 Genomsnittsvärde och
standardavvikelse från 7 profilmätningar
av nitrathalten under perioden 15
november – 10 januari. Tank 1 är
anaerob, tank 2-3 är anoxiska och tank 46 är aeroba.

5.3.3

Dygnsmedel (tis-ons)

25

NH 4 -N [mg/l]

NO3 -N [mg/l]

Stickprov

1

2

3
4
Tank

5

6

7

Fig. 30 Genomsnittsvärde och
standardavvikelse från 7
profilmätningar av ammoniumhalten
under perioden 26 november – 31
januari. Tank 1 är anaerob, tank 2-3 är
anoxiska och tank 4-6 är aeroba.

Rening av organiskt material

Reningen av organiskt material fungerade bra hela perioden. Under vintern var
inkommande vattnet betydligt tunnare än under hösten pga. regn, vilket syns tydligt i Fig.
31 och Fig. 32.
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Fig. 31 In respektive utgående halter
av COD.

5.3.4
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Fig. 32 In respektive utgående halter
av BOD7.

Allmänna driftdata

Det inkommande flödet till piloten var konstant men koncentrationen av organiskt material
i vattnet varierade med flödet vid Sickla inloppet. Efter en relativt torr höst ökade flödet
markant under den blöta vintern, vilket minskade slambelastningen på pilotanläggningen
(Fig. 33). Pilotanläggningen var lågbelastad under större delen av perioden. En
aktivslamprocess anses lågbelastad om slambelastningen är mindre än 0,3
kgBOD7/KgSS*dygn (Kommunförbundet och VAV, 1996).
Temperaturen var över 10 grader hela vintern (Fig. 34) vilket innebär att en slamålder på
ca 10 dagar är tillräckligt för att klara nitrifikationen.
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Fig. 33 Flödet vid Sicklainloppet jämfört
med den aeroba slambelastningen på
pilotanläggningen.

20-nov

19-jan

Fig. 34 Temperatur i tank 6 i
biosteget.
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20-mar

SS-halten låg runt ca 2500 mg/l (Fig. 35). Ett slamindex mellan 50 och 100 indikerar
normala sedimenteringsegenskaper. I slutet av perioden ökade slamindex snabbt (Fig. 36),
och var nästan 150, vilket är gränsen för slamsvällning. Det är ett tecken på att andelen
trådbakterier i slammet ökat, troligen som en följd av den låga slambelastningen under
vintern. Trådbakteriernas stora yta ger dem en fördel i konkurrensen om det organiska
materialet vid bristsituationer.
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Slamindex i tank 6 i biosteget.

Slamåldern (Fig. 37) justerades så småningom till ca 10 dagar för att inte vara högre än
vad som krävs för nitrifikation. Aktiviteten i tank 1 är betydligt lägre i slutet av januari när
regnet hade börjat än vid de tidigare mättillfällena (Fig. 38). Inkommande vatten innehöll
då mycket lite ammonium och organiskt material. Aktiviteten i tank 6 vid samma tidpunkt
borde spegla den endogena respirationen, ~3-4 mgO2/gVSS*h.
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Fig. 38 Aktiviteten
(respirationshastighet) i tank 1
respektive tank 6 vid sex tillfällen
under bio-P perioden.

I Fig. 39 syns tydligt att tank 1 ställdes om från anoxiska till anaeroba förhållanden i
början av november. Redoxpotentialen minskade då kraftigt. Den regniga vintern
medförde att inkommande vatten ofta var syresatt, vilket ökade redoxpotentialen i tank 1.
Det gjordes inga regelbundna syrehaltsmätningar i inkommande vatten men flera gånger
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uppmättes halter på ca 5 mgO2/l under regnperioden. Dessutom var BOD7-halten i
inkommande vatten lägre under vintern vilket också bidrar till redoxökningen. Korrelation
mellan redox och BOD7 i tank 1 visas i Fig. 40. Det indikerar att organiskt material trycker
ner redoxpotentialen, men till viss del beror sambandet troligen på att det inkommande
vattnet var syresatt samtidigt som vattnets BOD7 koncentration var lägre.
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Fig. 39 Redoxpotentialen i den
anaeroba tanken.

Fig. 40 Korrelation mellan
redoxpotentialen i den anaeroba tanken
och BOD7 i inkommande vatten (inkl.
acetat).

Luftflödet till biosteget minskade tydligt under vintern (Fig. 41) när koncentrationen av
inkommande organiskt material och ammonium var lägre.
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Fig. 41 Luftflöde till de tre luftade
tankarna
Luftflödet korrelerar som väntat tydligt med både BOD7 och ammonium (Fig. 42 och Fig.
43).
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Fig. 42 Korrelation mellan luftflödet i
biosteget och BOD7 i inkommande vatten
(inkl. acetat).

Fig. 43 Korrelationen mellan
luftflödet i biosteget och ammonium i
inkommande vatten.

Inkommande järnhalt till pilotanläggningen var relativt hög (Fig. 44). Koncentrationen
var ca 5 mg Fe/l under hösten och ca 3 mg Fe/l under vintern. Vid Henriksdalsverket
doseras ca 16 mg /l vid förfällning och 2-5 mg/l som efterpolering vid sandfiltrena. De
oväntat höga järnhalterna i inkommande vatten till pilotanläggningen kan bero på
slamcentrifugerna som ligger vid Sicklainloppet, och vars rejektvatten släpps ut till
Sicklainloppet. Detta järn kan svara för en del av fosforreningen i pilotanläggningen.
På Henriksdal tillsätts ungefär 3 mg Fe per mg TP i inkommande vatten.
Uppskattningsvis skulle då järnet i vattnet till pilotanläggningen rena ca 1-1,5 mg
fosfor. Detta kan leda till problem för bio-P processen då VFA-upptaget i
anaerobzonen då kan komma att begränsas av polyfosfatlagren i bakterierna. Då blir
bio-P processen fosfatbegränsad istället för kolbegränsad.
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Fig. 44 Järn i inkommande och
utgående vatten.
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5.3.5

Bio-P aktivitet
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I Fig. 45 visas fosfathalten i inkommande vatten, anaerobzonen (tank 1) och sista
aeroba zonen (tank 6) under fyra olika dagar. Den 26 november hade inte bio-P
processen kommit igång än (inget fosfatsläpp i anaerobzonen), men redan den 29
november är släppet i anaerobzonen tydligt. Fig. 46 visar en fosfatprofil över hela
pilotanläggningen från den 10:e jan. I tank 1 sker ett fosfatsläpp. Släpphastigheten
beräknat utifrån diagrammet och slamhalten var 4,2 mgP/gVSS*h. Att P-halten går ner
i tank 2 beror på utspädningen med returslammet. I zon 4 börjar fosfatupptaget.
Upptagningshastigheten i tank 4 var 1,3 mg P/gVSS*h. Det är relativt lågt vilket delvis
kan förklaras av att fosfathalten in till tank 4 är låg.

Provplats

Fig. 45 Fosfatvärden i inkommande
vatten, tank 1 och tank 6 fyra olika dagar.

Fig. 46 Fosfatprofil den 10 januari.
Tankarna i biosteget är numrerade 16, där 1 är anaerob, 2-3 är anoxiska
och 4-6 är aeroba.

I Fig. 47 visas slammets fosforsläppshastighet vid olika tillfällen under bio-P perioden.
Släpphastigheterna är uppmätta på laboratoriet, och är beräknade på den initiala linjära
delen av släppdiagrammet (maximala släpphastigheten).
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Förutsättningarna under släppförsöken var tyvärr inte identiska. I en del fall tillsattes rent
NaAc som kolkälla (dock inte lika mycket varje gång) och i andra fall tillsattes
inkommande vatten blandat med NaAc (för att likna pilotanläggningen). Dessutom fanns
inget vattenbad att tillgå i början av projektet. Alltså var kolkälletillsatsen olika stor vid
olika tillfällen, liksom temperaturen under släppförsöket. Slammet hade heller inte
denitrifierats före släppförsöken. Absolutvärdena från släppförsöken är därför inte helt
tillförlitliga, men däremot kan trenden i släpphastigheten visa hur bio-P processen
utvecklas. Släpphastigheterna är låga i början av perioden för att öka efter hand som bio-P
processen kom igång och andelen bio-P bakterier i det aktiva slammet ökade. P-innehållet
i slammet mättes först i slutet av försöksperioden (Fig. 48) och var drygt 5 % av VSS.
Både Hagland (1994) och Carlsson et al (1991) rapporterar om en släpphastighet på 11
mgP/gVSS*h, då P-innehållet i slammet var ca 5% av VSS, vilket är något högre än de 68 mgP/gVSS*h som uppmättes på lab. I släppförsök bör kolkälla tillsättas i överskott så att
släpphastigheten inte hindras av kolbrist. Det gjordes inte vilket kan vara en förklaring till
att släpphastigheten blev något lägre.

5.3.6

Korrelationen mellan inkommande avloppsvatten och fosforreduktionen.

Det är intressant att försöka korrelera parametrar i inkommande vatten till
fosforreduktionen. Data som använts till korrelationerna är tagna under bio-P perioden
mellan 5 december och 19 mars.
Korrelationen mellan kvoterna av organiskt material (inklusive doserad acetat) och fosfor i
inkommande vatten och fosforreduktion är svag (se Fig. 49 - Fig. 52). Korrelationen med
fosfatreduktion är bättre än korrelationen med totalfosforreduktion eftersom det är löst
fosfat som bio-P bakterierna tar upp i anaerobzonen. Resterande fosfor som är organiskt
eller kemiskt bunden omvandlas till fosfat i biosteget men en del fälls också ut med
primärslammet.
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Fig. 49 Korrelation mellan COD/TP
kvoten i inkommande vatten och TP
reduktion.

Fig. 50 Korrelation mellan
COD/PO4-P kvoten i inkommande
vatten och PO4-P reduktion.
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Fig. 52 Korrelation mellan
BOD7/PO4-P i inkommande vatten och
PO4-P reduktion.

Fig. 51 Korrelation mellan BOD7/TP i
inkommande vatten och TP reduktion.

En felkälla för korrelationerna är att halterna av COD, BOD7 och fosfor är uppmätta på
inkommande vatten medan biosteget och bio-P processen egentligen tar emot
försedimenterat vatten. Korrelationen skulle förmodligen vara bättre om värdena
uppmättes på försedimenterat vatten. En annan faktor som inverkar är att doseringen av
NaAc var lika stor under hela perioden medan inkommande fosfor- och BOD7 halt
varierade. Vid tider med låg belastning av organsikt material och fosfor (stora delar av den
regniga vintern) utgjorde den doserade kolkällan en proportionellt sett större andel av
BOD7. Då blir fosforreningen effektivare än den skulle vara vid högre belastning.
Fosforreduktionen är beroende av inkommande vattens kvalitet men den påverkas också
av andra faktorer, som hur mycket nitrat som recirkuleras till den anaeroba zonen liksom
syrehalten i inkommande vatten. Järnhalten i inkommande vatten varierade och den fäller
givetvis ut en del fosfor vilket också gör det svårare att finna en korrelation.
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5.4

DISKUSSION

Utifrån släpptesterna, profilmätningarna och fosforinnehållet i slam är det tydligt att det
fanns bio-P aktivitet i pilotanläggningen och att åtminstone en del av fosforn renades
biologiskt. Fosforreduktionen låg på ca 80%, vilket kan jämföras med 90 % innan
omställningen då fosfor fälldes med järnsulfat. En del fosfor fälldes fortfarande med järn
(ca 1-1,5 mg P/l), eftersom rejektvatten från slamcentrifugerna i Sickla leds tillbaka till
Sicklainloppet. Varken kvävereningen eller reningen av organiskt material påverkades av
omställningen till bio-P. Slamåldern var tillräckligt hög för att nitrifikationen skulle
fungera hela vintern.
Under hela perioden recirkulerades primärslam i försedimenteringsbassängen för att öka
koltillgängligheten. Rundpumpningen var ca 10 % av inkommande flöde. Det var dock
svårt att kontrollera hydrolysprocessen. Slamåldern i försedimenteringsbassängen kunde
inte uppskattas dels eftersom slamhalten i försedimenteringen var okänd och dels fanns det
inget enkelt sätt att mäta flödet från primärslampumpen. De gånger som VFA-halten
uppmättes i försedimenterat vatten låg den på 0-5 mg VFA-COD/l. Det är förvånansvärt
lågt. En möjlig förklaring är att hela slammet bör tömmas emellanåt så att metanbildande
bakterier inte får chans att växa till. Detta gjordes inte och därför är det möjligt att
redoxpotentialen varit lägre än –450 mV vilket är en indikator på att metan kan bildas
Redoxpotentialen uppmättes dock inte i försedimenteringsbassängen. Det finns alltså en
del som kan förbättras i samband med primärslamshydrolysen till framtida försök.
Den dåliga hydrolysen medförde att acetatdosering var nödvändig i det här fallet, men ska
30 mg COD/liter doseras i ett fullskaligt verk så blir det ganska dyrt. Ett verk med 20 000
pe (storleken på framtida Hammarby Sjöstadsverket) kan vid en sådan dosering få en
kolkällekostnad på ca 20 000 kr/mån (räknat på 150 l/pe*dygn, 7:50 kr/kg NaAc, 30,5
dagar/månad, 30 mg COD/l). Denna kostnad kan jämföras med motsvarande kostnad för
fällningskemikaler som skulle bli ca 3000kr/mån (räknat på 15g Fe = 75 g FeSO4/m3, 400
kr/ton FeSO4). Kolkällan är alltså relativt dyr och det blir därför mycket viktigt att en
större ansträngning läggs ner på att optimera primärslamshydrolysen. Om kol ska doseras
är det lämpligt att utarbeta en reglerstrategi för att inte överdosera den dyra kolkällan.
Variationen i kvoten VFA-potentialen/TP i försedimenterat vatten borde vara intressant att
utgå ifrån. Med vetskap om hur kvoten varierar på dygns-, vecko- och månadsbasis kan
extra tillsats av kolkälla ske då kvoten är låg. Tillsatsen skulle då vara en funktion av
fosfathalten i försedimenterat vatten och tidpunkten (timme, dag, månad). För doseringen
är det också först nödvändigt att identifiera hur mycket VFA-COD som krävs per avskiljd
mg fosfor. I litteraturen varierar resultaten mellan 10-20 mgVFA-COD/mgP.

5.5

SLUTSATS

?

Ett bio-P slam odlades fram med hjälp av doserad acetat.

?

Kvävereningen och den organiska reningen var på en fortsatt hög nivå. Bio-P
processen renade ca 80 % av inkommande fosfor jämfört med 90 % under perioden
med järnfällning.
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?

I framtida försök är det viktigt att primärslamshydrolysen kontrolleras noggrant för att
maximera bildandet av lättillgänglig kolkälla. Ska dosering ändå ske bör
reglerstrategier utarbetas.
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6

ETAPP 3 - UTVÄRDERING AV BIO-P POTENTIAL TEST

6.1

MÅL

Målet var att utvärdera en metod som kan användas för att testa ett avloppsvattens
förutsättning för biologisk fosforrening. Metoden, ”bio-P potential test”, kallas här för bioP testet. Metoden är utvecklad av Park et al. (1999) och finns beskriven i avsnitt 2.3.5 i
teoriavsnittet och i bilaga 2. En validering skulle utföras där bio-P testets uppskattning av
möjlig bio-P rening på avloppsvattnet till pilotanläggningen skulle jämföras med
pilotanläggningens faktiska reningsresultat. Bio-P testets resultat baseras delvis på ett
släppförsök. Några olika parametrars inverkan på denna del av testet skulle också
undersökas.

6.2

METOD

6.2.1

Validering

Bio-P testet gör anspråk på att ge ett absolutvärde på hur långt ett vatten kan renas med
biologisk fosforrening. Bio-P testet borde då kunna förutsäga fosforreningen i
pilotanläggningen som drivs med biologisk fosforrening. Under en vecka samlades fem
dygnsprover in från försedimenterat och utgående vatten. Proverna analyserades på BOD7
och TP. Dygnsproverna användes också i släpptest där vattnet blandades med bio-P slam
från pilotanläggningen i en 5-liters mätkolv. Släpptestet pågick i två timmar under
anaeroba förhållanden. Prover togs regelbundet ut från blandningen för fosfathaltsmätning.
Utifrån det totala fosfatsläppet och BOD och TP-analyserna på försedimenterat vatten
beräknades utgående P-halt enligt Ekv 4 (avsnitt 2.3.5 i teorin). Dessa värden jämfördes
sedan med de uppmätta fosforhalterna i dygnsprov på utgående vatten på
pilotanläggningen.

6.2.2

Inverkan av olika parametrar

Ett mål i utvärderingen av bio-P testet var att undersöka hur variationen i olika parametrar
inverkar på resultatet från bio-P testet. Parametrarna som testades var:
?

Närvaro av nitrat. Nitrat verkar hämmande för bio-P processen och det är därför
intressant att undersöka hur mycket det påverkar bio-P testets resultat. Slammet till
bio-P testet ska tas från den sista luftade bassängen för att slammet ska ha så hög
fosforhalt som möjligt. Samtidigt är det här som nitrathalten är som högst. Det kan
alltså vara viktigt att denitrifiera slammet innan det används i bio-P testet, något som
inte står med i labinstruktionen. Ett parallelltest utfördes med 8 mg nitrat närvarande i
ena slamprovet och ingen nitrat i det andra. Sedan jämfördes fosfatsläppen när
slammen blandades med vatten från Hammarby Sjöstad.

?

Temperatur. Kan temperaturen spela en avgörande roll på släppet? Då är det ju
extremt viktigt att temperaturen på lab i någon mån motsvarar den temperatur som en
verklig process kommer att befinna sig i. Parallella släpptest utfördes därför vid 10
grader (vattenbad) respektive 23 grader (rumstemperatur).
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?

Olika bio-P slam. Om bio-P slammets egenskaper inverkar på resultaten så är det
svårt att dra slutsatser från ett test eftersom en verklig process inte kommer att ha
samma slam som i testet. I detta test användes bio-P slammet från pilotanläggningen
parallellt med ett bio-P slam som hämtades från Käppalaverket.

?

Maximalt P-släpp. Om P-innehållet i slammet inte är tillräckligt högt så kan det
begränsa ett P-släpp. I försöket tillsattes ett överskott på VFA i form av NaAc för att
undersöka maxvärdet på P-släppet i slam från pilotanläggningen respektive
Käppalaverket.

Ett parallellsläppförsök utfördes också med två identiska slam/vattenblandningar för att
undersöka om uttaget av prover och analysen av fosfor skulle inverka på resultatet.

6.3

RESULTAT

6.3.1

Validering av bio-P testet.

Det är tydligt att bio-P testet inte kunde förutsäga fosforreningen på pilotanläggningen
(Fig. 53). Bio-P testet ger en uppskattning på utgående TP som är högre än vad som
uppmättes i pilotanläggningen - utom under dag fyra där testet uppger en utgående
fosforhalt som är negativ!
Bio-P test

Pilotanläggning

1,5

TP [mgP/l]

1
0,5
0
1

2

3

4

-0,5
Dag

Fig. 53 Testets förutsägelse av
pilotens utgående TP-halt jämfört med
pilotanläggningens resultat under 4
dagar (samma vecka).

6.3.2

Olika faktorers inverkan på fosfatsläppet

Parallellförsöket i Fig. 54 visar att osäkerheter i utförandet av metoden inte har någon
större inverkan på släppresultatet.
Temperaturen ser ut att påverka fosfatsläppet (Fig. 55). Den högsta släpphastigheten var
9,0 mgP/gVSS*h vid 23oC och 6,8 mgP/gVSS*h vid 10oC. I det kalla provet är släppet
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lägre än i det varma efter de två timmar försöket pågick. Det ser dock ut som om
fosfathalten skulle fortsätta att stiga i det kalla provet, och det är troligt att det blir lika
stort som i det varmare provet efter ytterligare en tid.
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Fig. 54 Kontroll av metoden i
parallellförsök. Luftning efter två
timmar, därav fosfatupptaget.

Fig. 55 Släppförsök vid olika
temperaturer.

Närvaron av nitrat spelar stor roll för fosforsläppet (se Fig. 56). De 8,3 mg/l nitrat som
fanns i ena försöket bidrog till att fosforsläppet bara blev 4 mg/l istället för 15 mg/l som i
försöket utan nitrat. Ett milligram nitrat kräver knappt 3 mg lättillgänglig COD i
denitrifikationsprocessen. Det betyder i det här fallet att ca 24 mg COD gick åt till
denitrifikation. Enligt tidigare erfarenheter (se avsnitt om pH) släpps ca 0,4-0,5 mg
fosfat/mg COD. Släppet skulle alltså blivit 10-12 mg högre utan nitrat. Det parallella
försöket utan nitrat stöder detta eftersom fosfatsläppet här blev 11 mg/l högre.
I Fig. 57 jämförs släpp och upptag när samma avloppsvatten tillsätts till slam från
pilotanläggningen respektive slam från Käppalaverket. Fosfatsläppet är inte identiskt för
det båda slammen trots att de yttre förutsättningarna är lika. Att släppet i Käppalaslammet
går fortare kan bero på att fosforhalten är något högre i det slammet, dvs. en större andel
av bakterierna är bio-P bakterier. Det totala släppet borde emellertid bli samma oavsett
fosforhalt i slammet. En möjlig förklaring kan vara att pilotslammet har blivit
fosforbegränsat, dvs. att bio-P bakterierna inte kan ta upp mer COD eftersom
polyfosfatlagrena i cellerna är slut.
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Fig. 56 Släppförsök med och utan
närvaro av nitrat.

50

100 150 200
Tid (min)

250

300

Fig. 57 Släppförsök med bio-P
slam från pilotanläggningen
respektive Käppalaverket.

För att undersöka om slammet från pilotanläggningen var fosforbegränsat gjordes ett
fosforsläppförsök där kolkälla tillsattes i överskott (Fig. 58). Maxsläppet för pilotslammet
var här för pilotslam 27 mg PO4-P/l (VSS=1440 mg/l) och för Käppalaslam 31,5 mg PO4P/l (VSS=1540 mg/l). Det innebär att 1,9 % av VSS i pilotslammet består av polyfosfat
som kan användas i bio-P processen. Motsvarande för Käppalaslammet var 2,1%.
I föregående försök med olika slam var VSS-halten i pilotslammet 2000 mg/l. Det innebär
att maximala släppet borde kunna bli 38 mg PO4-P/l. Alltså var inte pilotslammet
fosforbegränsat i försöket i Fig. 57 och skillnaden mellan slammen beror på något annat.
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Fig. 58 Maximalt släpp med slam från
pilotanläggningen respektive
Käppalaverket.
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6.4

DISKUSSION

Flera felkällor under valideringen av bio-P testet kan identifieras:
?

Slammet borde ha denitrifierats innan släppförsöket (denna information saknades i
labinstruktionen). Slammet som användes i släppförsöken på laboratoriet togs ifrån
den sista aeroba tanken i pilotanläggningen där nitrathalten var som högst. Det innebär
att nitrat fanns närvarande när slam och försedimenterat vatten blandades. Så sker inte
i den verkliga processen (pilotanläggningen) där inkommande vatten blandas med ett
denitrifierat slam från zon 3. Nitrathalter på 2-3 mg/l mättes upp på laboratoriet vilket
innebär att 6-8 mg/l VFA-COD gick åt till denitrifikationen istället för bio-P
processen. Fosforsläppet blev därför betydligt lägre än det skulle blivit under nitratfria
förhållanden. Detta innebär att förutsägelsen på utgående fosforhalt blir högre än vad
som annars skulle ha varit fallet.

?

Temperaturen i släppförsöket skulle ha varit samma som i pilotanläggningen. Detta
kräver ett vattenbad som dock endast fanns tillgängligt i slutet av försöksperioden.
Detta faktum borde gynna bio-P testet något eftersom temperaturen på laboratoriet var
högre än i pilotanläggningen.

?

Tiden som slammet och vattnet befinner sig i anaerob miljö bör vara samma både i
släppförsöket och i pilotanläggningen för att jämförelsen ska bli rättvis. Tiden i
anaerob miljö avgör hur mycket lättnedbrytbart kol som ”hinner” hydrolyseras till
VFA. Det ideala är att all VFA-potential precis hinner omvandlas. I försöket pågick
släppet under två timmar i anaerob miljö. Jämförelsen med pilotanläggningen blir svår
eftersom uppehållstiden i anaerobzonen är tre timmar, medan passertiden genom zonen
är en timme. Hur mycket av VFA-potentialen finns kvar efter en timme? Hur mycket
VFA-potential förbrukas i de anoxiska zonerna innan vattnet recirkuleras tillbaka till
anaerobzonen? I de anoxiska zonerna kommer nitrat att denitrifieras och då åtgår ca 3
mg lättillgängligt COD per mg NO3. I snitt under bio-P perioden var nitrathalten 4
mg/l i början av den första anoxiska zonen. Det innebär att ca 12 mg COD förbrukades
i denitrifikatonen innan en del av slammet recirkulerades tillbaka till anaerobzonen. En
del kol som eventuellt skulle ha kommit bio-P processen till godo i pilotanläggningen
används troligen av denitrifierare.

?

Under släpptestet är det viktigt att snabbt göra slam/vattenblandningen anaerob efter
sammanblandningen så att inte VFA förbrukas aerobt. Detta kan göras med
kvävgasbubbling. Kvävgastanken som fanns på laboratoriet upptäcktes dock inte
förrän efter intensivveckan. Detta faktum missgynnar laboratorieförsöket eftersom det
syre som fanns (ca 2-3 mg/l) förbrukar motsvarande mängd VFA-COD innan anaeroba
förhållanden nås.

?

pH i släppförsöket bör motsvara pH i den verkliga processen eftersom släppet till en
del har visat sig vara pH-beroende. I det här fallet var det undersökta avloppsvattnet
samma men pH kan ha varit annorlunda eftersom det slam som når anaerobzonen i
pilotanläggningen nyss har denitrifierats och då återbildat hälften av den alkalinitet
som går åt i nitrifikationsprocessen. Slammet som användes i laboratoriet togs från
tank 6 där pH är lägre. I laboratorieförsöket kontrollerades inte pH vilket borde ha
gjorts.
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?

Ytterligare en möjlig felkälla var att dygnsprov av försedimenterat vatten användes för
bio-P testet. Det är troligt att en del lättillgänglig kolkälla förbrukas redan i
provtagaren, och därför blir släppet mindre än det skulle ha blivit med färskt vatten.

?

Ihållande regn medförde att inkommande fosforhalt till pilotanläggningen var mycket
låg under försöksveckan (i snitt 2.5 mg TP/l).

Bland de undersökta parametrarna visades tydligt vilken negativ inverkan nitrat har för
fosforsläppet. En nitratfri anaerobzon är hög prioritet i en bio-P process! Olika bio-P slam
hade inte någon större inverkan på resultatet. Temperaturen påverkade hastigheten av
VFA-upptag och fosforsläpp men hade inte någon större betydelse för det totala släppet.
Fördelen med bio-P testet gentemot att använda tumregelmetoder som tex. COD/TP
kvoten när ett vatten utvärderas, är att tumregelmetoderna inte tar hänsyn till huruvida
kolet är lättillgängligt eller inte. Ett vatten som kan verka lämpligt för bio-P rening om
man ser till kvoten COD/TP kan sedan visa sig ge ett riktigt dåligt fosforsläpp när det väl
blandas med ett bio-P slam, om andelen lättillgängligt kol är förhållandevis låg. Bio-P
testet tar hänsyn till hela VFA-potentialen som finns i inkommande vatten eftersom den
anaeroba zonen simuleras i släppförsöket på laboratoriet. Ett ganska centralt antagande i
metoden är att fosforupptaget blir 15 % större än släppet. Enligt Park et al. (1999)
rapporterar forskare om 15-20 %, alltså ger metoden eventuellt en något konservativ
uppskattning av bio-P möjligheterna.
För att bio-P testets resultat ska bli så rättvisande som möjligt är det viktigt att
förhållandena på laboratoriet är desamma som förhållandena skulle vara i en planerad eller
undersökt anläggning, tex. vad gäller nitrathalten, temperaturen, slamhalten, pH och tiden
i anaerobi. Med tanke på osäkerheterna med den lättnedbrytbara kolkällan vid provtagning
och inverkan av de olika parametrarna kan man anta att bio-P testets resultat är en ganska
grov uppskattning av hur mycket fosfor som kan avskiljas med bio-P i ett undersökt
avloppsvatten.

6.5

SLUTSATS

?

Bio-P testet kunde inte valideras pga. av allt för många felkällor.

?

Nitrat visade sig som väntat ha en stor negativ inverkan på P-släppet.

?

Bio-P testet kan användas för grova uppskattningar av ett vattens lämplighet men
resultaten som fås i absoluta tal bör ej tolkas alltför bokstavligt.
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7

ETAPP 4 - BIO-P TESTET OCH HAMMARBY
SJÖSTADSVATTEN

7.1

MÅL

Använda bio-P testet på vatten från Hammarby Sjöstad för att undersöka förutsättningarna
för biologisk fosforrening.

7.2

METOD

När bio-P testet hade utvärderats och några viktiga iakttagelser hade gjorts, användes
metoden på Hammarby Sjöstadsvatten för få en uppskattning av avloppsvattnets styrka ur
bio-P synpunkt. Två samlingsprov (á tre timmar) togs från pumpstationen vid Hammarby
Sjöstad. Närmare 1000 personer i Hammarby Sjöstad var anslutna vid tiden vid
provtagningarna och uppehållstiden i pumpstationen uppskattades till ca 4 timmar
(Björlenius pers komm 2002). Bio-P testet utfördes med Sjöstadsvatten och bio-P slam
både från pilotanläggningen och Käppalaverket. Temperaturen i släppförsöken hölls
konstant på 20 grader med ett vattenbad och all nitrat i slammet denitrifierades innan
släppförsöken inleddes. Syret avlägsnades snabbt genom kvävgasbubbling. Fosfatsläppet
uppmättes under två timmar.

7.3

RESULTAT
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Fig. 59 Vatten från Hammarby Sjöstad
blandades med bio-P slam från
pilotanläggningen under anaeroba
förhållanden (5 mars).

Fig. 60 Släppförsök gjordes med
både slam från Käppala och slam från
pilotanläggningen. Anaeroba
betingelser i två timmar (14 mars).
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Tabell 7

Datum

5 mars

14 mars

14 mars

7.4

Sammanfattning av resultat från bio-P testet på vatten från Hammarby Sjöstad.

Vatten

Slam

Samlings
Pilot
prov
tank 6
9-12
Samlings
Pilot
prov
tank 6
11-14
Samlings
Käppala
prov
Retur
11-14

Bio-P test
En bio-P process hade klarat:
Utgående TPFosforhalt
Reduktion
(mg/l)
(%)

VSS i
slam

TP in
(mg/l)

BOD7
in
(mg/l)

1850

8,035

220

15,2

4,2

48

2000

11,3

330

18,4

6,2

45

1875

11,3

330

21,1

5,8

49

Fosfatsläpp
2 h (mg/l)

DISKUSSION

Enligt de tre testomgångarna som utfördes skulle en bio-P process som drivs med
Hammarby Sjöstadsvattnet klara att rena ungefär hälften av inkommande fosfor. Det var
ingen större skillnad när bio-P testet utfördes med Käppalaslam jämfört med slam från
pilotanläggningen (49% resp. 45% fosforreduktion). Resultatet tyder på att Sjöstadsvattnet
är för svagt för att bio-P processen ska kunna drivas utan tillsats av kolkälla.
Fler tester bör dock göras för att säkrare slutsatser ska kunna dras. Dessutom var endast
knappt 1000 personer anslutna till pumpstationen där vattenproven togs. Avloppsvattnet
får troligen en något annorlunda karaktär när fler personer har anslutits eftersom
uppehållstiderna i ledningar och pumpstationer blir kortare. En kortare uppehållstid i
ledningsnätet kan vara antingen positivt eller negativt för bio-P processen beroende på om
det sker en produktion eller en förbrukning av VFA. Vid självfall sker ofta en större
syreinblandning och då förbrukas VFA, medan VFA kan bildas i tryckledningar där
förhållandena kan vara anaeroba. Ledningarna i Hammarby Sjöstad är av självfallstyp.
Vid bio-P testet exponeras allt kol i vattnet för ett bio-P slam under anaeroba förhållanden.
I en riktig process kommer en del kol att avskiljas med primärslammet (förutsatt att
primärslamshydrolysen inte är perfekt), vilket oftast innebär en något minskad VFApotential i vattnet. Det betyder att bio-P testet i det här fallet undersökte Sjöstadsvatten
med en motsvarande VFA-potential som en bio-P process skulle ta emot efter en ideal
primärslamshydrolys. Man kan därför hävda att vattnet förmodligen hade bättre bio-P
egenskaper vid bio-P testet än det skulle ha haft i en process med försedimentering. En
relevant fråga är om hela VFA-potentialen kommer bio-P processen till godo i bio-P testet
när vattnet inte har genomgå en förhydrolys (som sker vid primärslamshydrolys)? Utifrån
släpptesten att döma så har den mesta VFA-potentialen utnyttjats eftersom släppkurvan
planar ut efter de två timmar som försöket pågått under anaeroba förhållanden. Det är
möjligt att ytterligare en del VFA kan bildas men det går i sådana fall mycket långsamt.
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7.5

SLUTSATS

?

Enligt bio-P testet kommer en bio-P process bara att kunna rena ca hälften av fosforn i
Hammarby Sjöstadsvatttnet.

?

Betydligt fler tester bör göras.
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8
8.1

ETAPP 5 - VFA-HALTEN I HAMMARBY SJÖSTADSVATTEN
MÅL

Målet var att undersöka VFA-halten i avloppsvatten från Hammarby Sjöstad.

8.2

METOD

Avloppsvattenprov från Hammarby Sjöstadsvatten togs vid pumpstationen på
Båtbyggargatan med provtagare och tillhörande kylskåp. Flera olika prov togs:
?
?
?

Kortare samlingsprov på ca tre timmar
Dygnsprov
Intensivdygn (ett prov i timmen under 24 timmar med karusellprovtagare)

VFA-analysen utfördes omedelbart efter att provtagaren tömts för att undvika att VFA
förbrukades av heterotrofa bakterier eller tillkom via fermentering. I försöken analyserades
VFA-innehållet i Sjöstadsvattnet med 5-punktstitreringsmetoden. Analysmetoden
utarbetades av Moosbrugger et al. (1992) och finns beskriven i bilaga 2.
Under intensivdygnet analyserades vattnet även på organiska ämnen, fosfor och kväve.
För att få en uppfattning om hur stor inverkan förvaring i kyl respektive frys har på VFAhalten utfördes ett försök med ett vattenprov från Sjöstaden. VFA-halten analyserades och
provet delades sedan upp i tre delar. Den första delen förvarades ett dygn i
rumstemperatur, den andra delen förvarades ett dygn i kylskåp och den tredje delen
förvarades ett dygn i frys innan VFA-halten analyserades sedan igen.

8.3

RESULTAT

VFA-halten i samlingsproven som var tagna under dagtid var i genomsnitt 45 mgVFACOD/l (Fig. 61). Under intensivdygnet fanns det i snitt 30 mg VFA-COD/l i
avloppsvattnet (Fig. 62). Halten var högre under dagen och lägre under natten.
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Fig. 61 VFA-halter i samlingsprov från
Hammarby Sjöstad

Fig. 62 VFA-halter i avloppsvatten
från Hammarby Sjöstad under ett
intensivdygn 11-12 april.

Ur bio-P synpunkt är det intressant att beräkna kvoten mellan VFA och fosfor i
avloppsvattnet. Fosforhalterna i Sjöstadsvattnet är ungefär dubbelt så höga jämfört med
inkommande vatten till Henriksdalsverket. Det gör att VFA/PO4-P kvoten blir låg; den
varierade från ca 7 under dagen ner till ca 2 under natten (Fig. 63). Medelvärdet var ca 5
vilket kan jämföras med motsvarande kvot på Öresundsverket som under en månad var ca
10 (Christensson et al. 1995).
I Fig. 64 visas hur stor andel av BOD som utgörs av VFA, och hur kvoten varierar under
dygnet. I snitt under provtagningsdygnet utgjorde VFA 13% av BOD. Den stora
variationen i VFA/PO4-P kvoten under dygnet speglar aktiviteten i bostadsområdet. På
natten står förmodligen diskmaskiner och tvättmaskiner för en stor del av
vattenförbrukningen, viket orsakar den låga VFA/PO4-P kvoten.
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Fig. 63 Kvoten mellan VFA och PO4P under intensivdygnet.
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Fig. 64 Diagram över hur stor del av
BOD som utgjordes av VFA i
Hammarby Sjöstadsvatten under
intensivdygnet.

I Tabell 8 sammanställs data från intensivdygnet. Överst i tabellen redovisas grundläggande
parametrar, och nederst visas kvoter som är intressanta ur bio-P synpunkt. Värden från
Hammarby Sjöstad jämförs med värden från Lie (1996), som undersökte avloppsvattnet till
fem reningsverk i Skåne, där alla utom anläggningen i Skene utnyttjade bio-P. Provtagningen
i de olika verken utfördes efter försedimenteringen, utom i Dalby, där inkommande vatten
analyserades. Analyserna från anläggningarna i Skåne baseras på minst ett fryst veckoprov.
För jämförelsens skull är enheten för VFA-halterna i Hammarby Sjöstadsvattnet omräknade
från mg Ac/l till mg COD/l (ca 10% högre). VFA-potentialen har inte uppmätts på Hammarby
Sjöstadsvatten och kan därför inte jämföras.
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Tabell 8 Genomsnitt från mätningarna på Hammarby Sjöstadsvatten under intensivdygnet
10-11 april. Jämförelse med fem reningsverk i Skåne (data från Lie, 1996).
Parameter

Enhet

Hammarby Sjölunda
Sjöstad
pilot
532
442

COD

[mg O2/l]

BOD7

[mg O2/l]

230

VFA-halt

[mg COD/l]

33

VFA-potential

[mg COD/l]

Skene

473

Staffanstorp
314

474

Medel 5
Skåneverk
398

41

5

19

25

30

105

60

105

76

69

83

Helsingborg
290

Dalby

59

PO4-P

[mg/l]

6,1

3,7

2,9

2,6

2,8

2,8

3

Tot-P

[mg/l]

10,6

6,05

6,0

7,7

5,5

4,5

6

Tot-N

[mg/l]

71

73

48

61

57

105

69

COD/Tot-P

50

BOD7/Tot-P

22

VFA/PO4-P

5

16

14

2

7

9

10

VFA/Tot-P

3

10

7

0,6

4

6

6

VFA-pot/COD

0,24

0,21

0,21

0,24

0,15

0,21

VFA-pot/Tot-P

17,3

11,5

13,8

13,8

15

14

VFA/VFA-pot

0,56

0,68

0,05

0,25

0,36

0,38

I Tabell 9 redovisas resultatet av hur förvaringen påverkar VFA-halten i provet. I provet som
förvarades i rumstemperatur ökade VFA-halten med ca 25% medan ökningen blev betydligt
mindre för det kylda och frysta provet.
Tabell 9

Provförvaringens inverkan på VFA-halten

Prov
Direkt uppmätt
Rum (ett dygn)
Kyl (ett dygn)
Frys (ett dygn)

8.4

VFA (mgCOD/l)
37,7
48,7
39,1
41,3

DISKUSSION

Diskussionen som följer här baserar sig främst på undersökningen på Hammarby
Sjöstadsvatten från ett intensivdygn och det är osäkert hur representativt det är. Fler grundliga
analyser av Sjöstadsvattnet behövs för att kunna bestämma normala värden för
Sjöstadsvattnet.
Under intensivdygnet var totalfosforhalten i snitt ca 10 mg/l. Ska 10 mg P ska avskiljas med
en bio-P process kommer det att krävas mellan 130-200 mg VFA-COD/l (förutsatt att det
krävs någonstans mellan 13-20 mg VFA-COD/l för per mg reducerad fosfor, se teorin 2.2.3).
För Sjöstadsvattnet med drygt 30 mg VFA-COD/l innebär det att ytterligare ~100-170 mg/l
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måste bildas via hydrolys och fermentering försedimenteringsbassängen och anaerobzonen.
För att veta om detta är möjligt måste VFA-potentialen i Sjöstadsvatten undersökas. VFApotentialen för de fem Skåneverken var i snitt 83 mg COD/l. Enligt Lie (1996) är en VFApotential mellan 50-100 mg COD/l typiskt för kommunala avloppsvatten. Betydligt högre
värden kan förekomma om tex. livsmedelsindustrier eller slakterier är anslutna. VFApotentialen utgjorde mellan 15-25% av COD för de fem undersökta Skåneverken. För
Hammarby Sjöstadsvattnets del skulle det innebära en VFA-potential på 80-130 mg VFACOD/l. För att hela VFA-potentialen ska kunna utnyttjas får en del av den inte gå förlorad
med uttaget av primärslam. Det förutsätter en ideal primärslamshydrolys. I optimala fall för
Sjöstadsvattnet skulle det då alltså finnas 130 mg VFA-COD att tillgå, som skulle räcka till att
avskilja 6,5-10 mg P (åter baserat på 13-20 mgVFA-COD/mg P). En lyckad bio-P rening är
alltså inte helt utesluten.
Utifrån resultaten vid de Skånska verken kan man ifrågasätta meningen med att undersöka
enbart VFA-halten i ett avloppsvatten. Förhållandet mellan VFA-halten och VFA-potentialen
varierar kraftigt mellan olika avloppsvatten. I de fem Skånevattnen utgjorde VFA-halten
mellan 5 och 67 % av VFA-potentialen. Därför går det inte att uttala sig generellt om
möjligheten till bio-P avskiljning enbart utifrån VFA-halten. Det är ändå en fördel att VFAhalten är så hög som möjligt i vattnet in till försedimenteringen respektive biosteget eftersom
det innebär att mindre hydrolys och fermentering krävs och uppehållstiden i anaerobzonen
kan göras kortare.
VFA i avloppsvatten är en vansklig parameter att undersöka eftersom VFA lätt kan förbrukas
alternativt bildas även i en kyld provtagare. Lie (1996) jämförde VFA-potentialen i kylda
respektive frysta dygnsprov. De frysta proven hade alla en högre VFA-potential vilket tyder
på att en del kol förbrukas i den kylda provtagaren. Resultatet från förvaringsförsöket som
utfördes här antyder att det går att förvara prover i kyl om VFA-halten och inte VFApotentialen ska undersökas. Troligen bildas ungefär lika mycket VFA som förbrukas i
provtagaren.
Variationen i kvoten mellan VFA-halten och fosfat under dygnet är intressant. Frågan är om
VFA-potentialen uppvisar en likande dygnsvariation. På natten ser det ut att behövas mer
lättillgänglig kolkälla för att väga upp för den minskade VFA/PO4-kvoten. Detta faktum
skulle kunna utnyttjas vid en styrning av en eventuell kolkälledosering.

8.5

SLUTSATS

?

VFA-halten är för låg i förhållande till fosforhalten för att några större mängder fosfat i
vattnet ska kunna renas med enbart VFA i inkommande vatten.

?

VFA-potentialen som också tar hänsyn till den andel VFA som kan bildas i
försedimenteringen och anaerobzonen behöver undersökas för att en säkrare bedömning
ska kunna göras. Utifrån VFA-potentialsundersökningar i Skåne (Lie, 1996) där VFApotentialen utgjorde mellan 15-25% av COD, skulle Sjöstadsvattnet i bästa fall kunna ge
130 mg VFA-COD.

?

VFA/PO4-P kvoten varierade mellan 2 och 7 under dygnet. Finns en liknande variation
även VFA-potentialen/PO4 kvoten bör det kunna utnyttjas vid en eventuell
kolkälledosering.

63

9

AVSLUTANDE DISKUSSION OM BIO-P OCH HAMMARBY
SJÖSTAD

Ur bio-P synpunkt finns det flera fördelar med avloppsvattnet från Hammarby Sjöstad:
?

Flödet under året kommer att vara relativt konstant och inte påverkas så mycket av
årstiderna eftersom dagvatten och spillvatten är åtskilda. Ett konstant flöde är att föredra
eftersom tex. risken för wash-out av slam blir mindre. Uppehållstiden i anläggningen och i
olika zoner kommer också att variera mindre.

?

Rören är helt täta vilket borde utesluta dränvatten i avloppsvattnet. Dagvatten och
dränvatten påverkar ofta COD/P och VFA /P kvoterna eftersom avloppsvattnet kan
syresättas vid inblandningen. Detta borde alltså inte vara ett problem i fallet Hammarby
Sjöstad. I täta ledningar kan fermentering påbörjas vilket är positivt för bio-P processen.
Med täta ledningar borde också temperaturen variera mindre med årstiderna.

?

Vattenkvaliteten varierar mindre när nästan inga industrier är anslutna. I andra verk kan
bio-P aktiviteten avstanna under industrisemestern när belastningen till verket drastiskt
minskar.

?

pH verkar vara lite högre i Sjöstadsvattnet (drygt 8) än i inloppsvattnet till Henriksdal
(drygt 7). Detta skulle kunna medföra att fosforsläppet blir effektivare med Sjöstadsvatten
än med Henriksdalsvatten.

?

I de framtida försöken med bio-P anläggning ska kväve inte renas med nitrifikation (A/O
processen ska utnyttjas). Det innebär fördelar dels för att man undviker H+-utlösningen i
samband med nitrifikationen och dels för att man undviker risken att nitrat recirkuleras till
anaerobzonen. En anläggning utan nitrifikation kan anpassa slamåldern och
uppehållstiderna i aerobzonen och i anaerobzonen till bio-P processen. Biologisk
kväverening sätter annars gränserna för dessa parametrar.

En del av resultaten från det här examensarbetet har dock visat att Hammarby Sjöstadsvattnets
bio-P förutsättningar kanske inte är så bra:
?

Bio-P testet uppskattade att en anläggning som drivs med en bio-P process skulle kunna
rena ungefär hälften av fosforn i Hammarby Sjöstadsvattnet.

?

Fosforhalterna i Hammarby Sjöstad är höga (TP~10 mg/l, PO4~6 mg/l) vilket innebär att
bio-P processen kräver mycket VFA-COD – uppskattningsvis 130-200 mg/l för att
avskilja fosforn (om det går åt 13-20 mg VFA-COD/mg renad P).

?

VFA-undersökningen visade att det fanns ungefär 30 mg VFA-COD/l i Hammarby
Sjöstadsvattnet. Ytterligare 100-170 mg/l behöver tillkomma via hydrolys i
försedimenteringen och anaerobzonen för att fosforhalten ska kunna reduceras till riktigt
låga nivåer med biologisk fosforrening. Om Sjöstadsvattnet är jämförbart med vattnet vid
anläggningar i Skåne där VFA-potentialen utgjorde 15-25% av COD, kan VFApotentialen i bästa fall vara 130 mgCOD/l (baserat på COD under intensivdygnet).
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?

Kvoterna COD/TP var ca 50 och BOD7/TP var ca 22 i dygnsprovet som togs från
pumpstationen vid Hammarby Sjöstad. Båda kvoterna är på gränsen för vad som anses
nödvändigt för en bio-P process.

VFA-potentialen har inte uppmätts under de här försöken, men det är en nyckelparameter som
jag tror skulle kunna vara användbar i de framtida försöken med bio-P. Jag skulle därför
rekommendera att en rutin utarbetas för att mäta VFA-potentialen (se kap. 2.3.3 för detaljer
om VFA-potentialen). Mätningar av VFA-potentialen skulle kunna användas:
?

För att avgöra bio-P förutsättningarna i Sjöstadsvattnet. VFA-potentialen ger en bra
uppskattning av mängden VFA som kommer bio-P bakterierna till godo i anaerobzonen.

?

I arbetet med primärslamshydrolys. Ska bio-P utnyttjas är en långtgående
primärslamshydrolys en förutsättning. För att undersöka hydrolysens effektivitet kan
VFA-potentialen före och efter försedimenteringen jämföras. Christensson et al. (1995)
fann på Öresundsverket att VFA-potentialen var 10% högre före än efter
försedimenteringen vilket är ett tecken på att hydrolysen kunde varit ytterligare 10%
bättre, alternativt att en del VFA förbrukades i försedimenteringsbassängen.

?

För att bestämma uppehållstiden i anaerobzonen. Uppehållstiden i anaerobzonen bör
inte vara längre än att all VFA-potential precis har utnyttjats av bio-P bakterierna. Om
VFA-potentialen analyseras i lösningen (slammet filtreras bort) efter det anaeroba steget
vet man hur mycket VFA-potential som finns kvar och om uppehållstiden eventuellt borde
ökas eller minskas.

?

Eventuellt för att utarbeta reglerstrategier för kolkälledosering. Om hydrolysen inte
räcker till, vilket det mesta tyder på, så blir det nödvändigt att antingen simultanfälla en
del fosfor eller dosera lättillgängligt organiskt material till processen. Koldoseringen bör
optimeras och kan tillsättas förslagsvis efter variationen i kvoten mellan VFApotential/fosforhalt i vattnet från försedimenteringen. Denna kvot anses vara avgörande
för biologisk fosforavskiljning. En stor nackdel med att använda VFA-potentialen som
styrparameter är att den tar en vecka att analysera. Antingen kan VFA-potentialen försöka
korreleras till andra parametrar som är mätbara on-line vid Sjöstadsverket (som OUR eller
VFA-halten) eller så får doseringen baseras på erfarenhet av hur förhållandet mellan
VFA-potentialen och fosforhalten varierar. Förhållandet bör mätas upp under
intensivdygn och under olika dagar och månader för att finna mönster i variationen.

Resultaten från det här projektet tyder på att en bio-P process inte kommer att kunna avskilja
fosfor ner till myndighetskravet på 0,3 mg P/l. Troligen kommer en dosering av kolkälla,
alternativt fällningskemikalier, att krävas. En minskad fosforhalt (i förhållande till BOD) i
Hammarby Sjöstadsvattnet skulle vara fördelaktigt för bio-P processen. Med en
informationskampanj för fosfatfria tvättmedel kanske det är möjligt?
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BILAGA 1 RUTINANALYSER SOM UTFÖRDES PÅ HENRIKSDALS
RENINGSVERK
SS - Suspenderad Substans (mg/l)
Enligt metod beskriven i ”Enkla analysmetoder för driftskontroll vid avloppsreningsverk”
VAV, 1984.
Känd volym av provet filtreras genom ett vägt glasfiberfilter (Munktell MGA, 55 mm). Filtret
torkas vid 105 oC i en timme. Filter med filterrest vägs och viktökningen utgör mängden
suspenderad substans.

VSS = Glödförlust, dvs. den organiska delen av suspenderad substans (mg/l)
Enligt metod beskriven i ”Enkla analysmetoder för driftskontroll vid avloppsreningsverk”
VAV, 1984.
Provets SS-halt bestäms enligt ovan. Sedan glödgas filtret i ugn (500 oC) i en timme. Filtret
tas ut, svalnar och vägs på nytt. Resterande del av SS betraktas som oorganiskt (glödrest) och
den del av SS som brann upp i ugnen betraktas som organisk (glödförlust).

PO4-P (mg/l)
Mätningarna utfördes med Dr Langes kyvetter:
LCK 349 i intervallet 0.05-1.5 mg/l
LCK 348 i intervallet 0.5-5.0 mg/l
LCK 350 i intervallet 2-20 mg/l
Dr Langes spektrofotometer LP-2 W med filter 800 nm användes för att bestämma
fosfatkoncentrationen.
Provet filtreras med filter (MG/A). En bestämd volym av provet adderas till kyvetten med
reagens. Reagens B tillsätts med micropipett. Kyvetten skakas med dosicap C och
färgutveckling sker under 10 minuter. Spekrofotometern översätter färgintensiteten till
motsvarande fosfatkoncentration. Spektrofotometern kalibreras först med nollösningen.

Tot-P (mg/l)
Samma kyvetter som för fosfatfosfor används. För att överföra all fosfor till fosfat adderas
oxidationsmedel (reagens A) till kyvetten innan provet kokas under en timme i värmeblock
(100 oC). Fosforn analyseras därefter som fosfatfosfor, se ovan.
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NH4+-N (mg/l)
Mätningarna utfördes med Dr Langes kyvetter:
LCK 304 i intervallet 0.015 – 2.0 mg/l
LCK 303 i intervallet 2.0 – 47 mg/l
Dr Langes spektrofotometer LP-2 W med filter 695 nm användes för att bestämma
ammoniumkoncentrationen.
Provet filtreras med veckfilter. En bestämd volym prov adderas till kyvetten med reagens.
Dosicap C skruvas på och provet skakas. Efter 15 minuter mäts koncentrationen med
spektrofotometern som först kalibrerats med nollösningen.

NO3--N (mg/l)
Mätningarna utfördes med Dr Langes kyvetter LCK 339 i intervallet 0.23-13.5 mg/l.
Dr Langes spektrofotometer LP-2 W med filter 340 nm användes för att bestämma
nitratkoncentrationen.
Provet filtreras med veckfilter. 1 ml prov pipetteras till kyvetten. Reagens A tillsätts och
provet skakas. Efter 15 minuter mäts koncentrationen i spektrofotometern, som först
kalibrerats med nollösningen.

COD (mg/l)
Mätningarna utfördes med Dr Langes kyvetter:
LCK 414 i intervallet 5 – 60 mg/l
LCK 114 i intervallet 150 – 1000 mg/l
Dr Langes spektrofotometer LP-2 W med filter 440 nm för LCK 414 och 605 nm för LCK
114 användes för att bestämma COD koncentrationen.
En bestämd volym av vattenprovet pipetteras till kyvetten som skakas och ställs i värmeblock
2 timmar i 148 oC. Efter att kyvetten svalnat mäts koncentrationen i spektrofotometern, som
först kalibrerats med nollösningen.
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BILAGA 2

ÖVRIGA KEMISKA ANALYSER

Respirationsmätningar
Fosforsläppsförsök
Bio-P potential test
VFA-anlays

1. RESPIRATIONSMÄTNINGAR
Respirationsmätningar gjordes enligt instruktioner från Björlenius (pers komm. 2001).
Med respirationsmätningar undersöks bakteriernas aktivitet. Aktiviteten beskrivs av
syreförbrukningshastigheten och normeras till VSS-halten. Syreförbrukningshastigheten
påverkas av hur lättillgänglig det organiska materialet är, eventuell närvaro av ammonium
(syre förbrukas av nitrifierande bakterier när ammonium omvandlas till nitrat) och
tempteraturen. ATU (nitrifikationshämmande) kan tillsättas för att undvika att nitrifieringen
bidrar till syreförbrukningen.
Om ett prov hålls syresatt genom uppluftning med jämna mellanrum kommer
syreförbrukningshastigheten så småningom att minska till nivån för den endogena
respirationen när det organiska materialet och ammonium är slut.

Utrustning
Syremätare, WTW Oxi 323
Magnetomrörare
Stavmagnet
E-kolv 300 ml
Lock till ekolven (av aluminiumform för att hindra syrediffusion)
Akvariepump
Tidtagarur

Metod
1.
2.
4.
5.
6.
7.
8.

Ta ett slamprov och syresätt provet med akvariepumpen till ca 7-8 mg O2/l.
Häll över det syresatta provet till ekolven (nästan fylld) och starta magnetomröraren.
Undvik vortex på ytan.
Låt syremätaren hänga ner i provet.
Notera syrehalten var 30:de sekund under 7 minuter.
Notera temperaturen.
Ta ett slamprov, ca 50 ml och bestäm VSS-halten på labb.
Plotta syrehalten mot tid i MS Excel. Välj ut ett linjärt parti på kurvan. Denna
syreförbrukningshastighet relateras till VSS-halten. En vanlig enhet för
syreförbrukningshastigheten är mgO2/mgVSS*h.
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För att se hur syreförbrukningshastigheten förändras med tiden kan slammet i E-kolven
regelbundet luftas upp (går snabbt med akvariepump). Plottas förändringen i
syreförbrukningshastighet mot tiden så får man fram en kurva där det går att göra en grov
uppskattning av mängden organsikt material (under förutsättning att ATU har tillsatts för att
förhindra syreförbrukning pga. nitrifikation). Mängden organiskt material blir då ytan under
kurvan som är ovanför slutvärdet på syreförbrukningshastigheten (som kan antas vara den
endogena respirationen).

2. FOSFORSLÄPPSFÖRSÖK
Fosforsläppsförsök kan göras på labb för att undersöka om bio-P bakterier finns närvarande i
ett slam. När en lättillgänglig kolkälla som acetat tillsätts i överskott tas det upp av bio-P
bakterierna, samtidigt som de släpper fosfat. Fosfatsläpphastigheten beror dels på
temperaturen men främst på andelen bio-P bakterier i slammet. En hög släpphastighet
indikerar en större andel bio-P bakterier. Släpphastigheten relateras till VSS och brukar
uttryckas med enheten mgP/gVSS*h.
Metoden är hämtad dels från Termén et al. (2000) och dels från Björlenius (pers. komm.
2001)

Utrustning
Mätkolv, 5 liter (dels för att hålla ytan/volym så liten som möjligt och dels för att göra den
mindre temperaturkänslig)
Vattenbad
Kvävgas
Syremätare
Akvariepump
Magnetomrörare
Stavmagnet
Natriumacetat (här var koncentrationen i acetatlösningen ca 100 000 mg COD/l)
Pipett, 10 ml
Mikropipett 0.1-1 ml
Filter, 24 mm MG/A
Filterkapsel och spruta för att kunna filtrera en liten provvolym.
Dr Langes snabbtester för NO3- och PO43-

Metod
1.

Ett slamprov från biosteget (under försöken togs proven från den sista luftade bassängen
eftersom bakterierna då nyss har ackumulerat fosfat) tas till labb och hälls över i
mätkolven.
2. Mätkolven ställs ner i vattenbadet som är inställt på önskad temperatur (här 20oC).
3. Ett första prov tas för att analysera nitrathalten. Slamprovet filtreras genom att sugas
igenom filterkapseln.
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4. Slammet bör denitrifieras om provet innehåller nitrat. Anaeroba förhållanden skapas med
kvävgasbubbling och acetat tillsätts med en av mikropipetterna för att stimulera
denitrifieringen. Det går åt 2.86 mg VFA-COD per mol nitrat som ska denitrifieras.
Tillsatsen bör dock vara högre för att säkra denitrifikationen. Nitrathalten mäts på nytt
efter en timme för att verifiera att denitrifikationen är klar.
5. Samtidigt tas prov ut för att mäta fosfathalten. Slammet bubblas med luft i någon timme
för att skapa aeroba förhållanden så att eventuell släppt fosfat åter tas upp av bio-P
slammet, och eventuellt överskott av acetat oxideras.
6. Anaeroba förhållanden skapas på nytt med kvävebubbling. Prov tas ut för fosfatmätning
och sedan tillsätts acetat i överskott till slammet. Prov för fosfatmätning tas ut helst var 10
minut fram till 30 minuter och sedan var 15 minut. 1-2 timmar är vanligt att
fosforsläppsförsöket pågår. Det kan även pågå till dess att fosforsläppet upphör. Det totala
släppet ger då ett mått på mängden fosfat som finns tillgänglig för bio-P processen i
cellerna.
7. För att studera fosfatupptaget kan slammet luftas på nytt. Man måste då fortsätta ta prover
med jämna mellanrum.
8. Fosfatkoncentrationen plottas upp mot tiden och där kurvan är som brantast (oftast i
början av den anaeroba perioden) beräknas den maximala släpphastigheten. Motsvarande
gäller för fosfatupptaget.

3. BIO-P POTENTIAL TEST
Metoden syftar till att undersöka ett vattens lämplighet för bio-P. Metoden ska inte blandas
ihop med fosforsläppsförsöken som syftar till att undersöka ett slams bio-P funktion. Det här
testet kräver tillgång till ett bio-P slam. Metoden finns beskriven i Park et al. (1999).
Man har tidigare försökt att dra slutsatser om ett avloppsvattens lämplighet för bio-P rening
utifrån förhållandet mellan COD/P. Det blir en mycket grov uppskattning eftersom CODhalten inte avslöjar hur pass lättillgängligt kolet är. Därför utvecklades en ny metod som
baseras på fosforsläppsförsök. Många studier har visat att relationen mellan fosforsläpp och
upptag är relativt konstant. Upptaget är ca 15% högre än släppet. Ju större fosforsläppet är i
den anaeroba zonen desto större mängd fosfor kommer att tas upp från vattnet i den aeroba
zonen.
Den här relationen utnyttjades och ett matematiskt förhållande togs fram där utgående
fosforhalt från ett potentiellt bio-P verk beräknas utifrån fosforsläppsförsök, vattnets BODhalt och den aeroba slamåldern på bio-P slammet:
Put=Pin-(Psläpp*0.15)-BOD/(5*slamåldern+90)

Utrustning
Se fosforsläppsförsök
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Metod
1. Vattnets BOD-innehåll bestäms. Formeln är baserad på BOD5 och inte BOD7 som
används i Sverige. BOD5 är uppskattningsvis 10% lägre än BOD7. Även den luftade
slamåldern för bio-P slammet bestäms.
2. Två batchreaktorer fylls med två liter var av avloppsvattnet som ska undersökas.
3. 25 mg COD/l NaAc tillsätts till en av reaktorerna.
4. Två liter bio-P slam tillsätt till båda reaktorerna. Slammet ska tas från slutet av den
aeroba fasen och bör ha en MLVSS halt på 1400 mg/l (eller på nivån som den riktiga
anläggningen skulle ligga på)
5. Filtrerade prover tas ut var 15 minut under två timmar då slammet och vattnet är
anaerobt.
6. P-släppshastigheten undersöks.
7. Släpphastigheten utvärderas för den reaktor som har fått en tillsats av NaAc. Om det inte
blir något ”bra” släpp även för denna reaktor med tillsats av Bio-P bakteriernas bästa
tänkbara substrat så kan man misstänka att slammet har inhiberats av okända ämnen i
avloppsvattnet.
8. Utvärdera huruvida biologisk fosforrening är lämpligt genom att bestämma det
potentiella fosforupptaget och den utgående fosforkoncentrationen.
Observera!
Metoden som beskrivs ovan är som den anges i Park et al. (1999). Några viktiga iakttagelser
(som saknas i metodbeskrivningen) som man bör tänka på:
Det är viktigt att ha ett vattenbad för att hålla önskad temperatur, motsvarande en temperatur
som en riktig anläggning skulle ha.
I testet används en anaerob tid på två timmar, och beräkningarna för att räkna ut en eventuell
bio-P rening baseras på det sammanlagda släppet under dessa två timmar. I en verklig
anläggning kanske man planerar en kortare uppehållstid i anaerobzonen. Då bör beräkningen i
sådana fall baseras på denna tid.
När slammet tas från den sista aeroba zonen innehåller det en del nitrat (under förutsättning
att det sker nitrifiering) som kommer påverka fosforsläppet. Slammet späds visserligen ut med
det vatten som ska undersökas men det är ändå viktigt att denitrifiera nitraten innan
släpptestet för att få mer representativa resultat.

4. VFA-ANALYS
VFA-koncentrationen i avloppsvattnet analyserades med en titreringsmetod beskriven av
Moosbruger et al. (1992). En sammanställning av metoden finns även beskriven av Jönsson
(1995).
Ett prov titreras med saltsyra från sitt ursprungliga pH till fyra andra pH-punkter. Utifrån
titreringen och information om provets konduktivitet, fosforkoncentration och temperatur (ska
vara mellan 20-25 oC) kan VFA halten beräknas (uttryckt som koncentration acetat) med ett
datorprogram som medföljer Moosbruger et al (1992). Enligt Jönsson (1995) har svavel och
kvävehalten obetydlig inverkan på resultatet och kan därför anges som 0 mg/l i programmet.
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Utrustning
Glasbägare 100 ml
Stavmagnet
Magnetomrörare
Byrett 10 ml (0.05 ml gradering. Helst 0.02 ml gradering för ökad noggrannhet)
Pipett (50 ml)
HCl 0.05 mol
Digital pH-mätare (2 decimaler), Schott Handylab 1
Konduktivitetsmätare
PO4-P snabbtest Dr Lange

Metod
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

8.

Filtrera provet med veckfilter. CO2 vädras då ur vätskan och pH höjs något. Det är viktigt
att initiala pH värdet är högre än 6.7.
Mät provets konduktivitet och fosfathalt.
Mät upp 50 ml prov med pipett. Om alkaliniteten är högre än 500 mg CaCO3/l späd
provet. Ta 10 ml och späd till 50 ml.
Placera pH-mätaren i provbägaren. Starta magnetomröraren med 60 rpm i 15 sekunder.
Vänta ytterligare 45 sekunder och notera initialt pH (pH0) samt temperatur.
Starta magnetomröraren med 60 rpm och titrera provet från pH0 till pH1 (6.7? 0.1). Låt
omrörningen vara på ytterligare 30 sekunder och läs av pH1 30 sekunder senare med två
decimalers noggrannhet. Notera även mängden titrator Vx1.
Upprepa steg 5 genom att titrera till pH2 (5.9? 0.1), vidare till pH3 (5.2? 0.1) vidare till
pH4 (4.3? 0.1). Respektive syravolym som har åtgått för att titrera pH0 till pH1, mellan
pH0 och pH2 osv. noteras också.
pH värden och volymer matas in i datorprogrammet liksom syrakoncentrationen,
provvolymen, temperaturen, konduktiviteten och fosfathalten.
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BILAGA 3 BERÄKNING AV MÄNGDEN ORGANISKT MATERIAL
SOM ÅTGÅR I DENITRIF IKATIONSPROCESSEN
Molvikter
Nitrat
Nitratkväve
Acetat
Syrgas

NO3- = 62 g/mol
NO3-N = 14 g/mol
CH3COO- = 59 g/mol
O2 = 32 g/mol

Beräkningar
1. Acetat uttryckt i COD
CH3COO- + 2O2 + H+ ? 2H2O + 2CO2
1 mol acetat kräver 2 mol syrgas för att brytas ner, dvs. 59 g Ac kräver 64 g O2. Förhållandet
COD/Ac blir då: 1.085 gCOD/gAc.

2. Acetat uttryckt som COD som åtgår i denitrifikation
För denitrifikation krävs enligt Rennerfeldt (2000):
5/4 C + 1/2 H2O + NO3- ? 1/2 N2 + OH- + 5/4 CO2
5/4 mol C krävs per mol nitrat som ska denitrifieras. 1 mol acetat innehåller 2 mol C, alltså
återfinns 5/4 mol C i 5/8 mol acetat.
5/8 mol acetat motsvarar 36.87 g acetat
Gram acetat som krävs per gram nitratkväve som denitrifieras ? 36.87 g / 14 g = 2.63
Gram acetat uttryckt i gram COD som krävs per gram nitratkväve som denitrifieras ?
1.085 gCOD/gAc * 2.63 = 2.86

Slutsats
I bio-P sammanhang kommer en mg nitrat i anaerobzonen därför teoretiskt att förbruka 2.86
mg COD i form av lättillgänglig kolkälla.
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BILAGA 4 PILOTANLÄGGNINGEN - ÖVERSIKT OCH FOTON
Översikt

2

4

1

3
Skiss över pilotanläggningen.
1=stepscreen.
2=försedimenteringstank.
3=biosteg, 6 st tankar där syrehalten i varje kan regleras efter
behov.
4=eftersedimenteringstank.

Vattnets väg
Pumpar

Inkommande vatten
passerar först en
stepscreen där resterande
trasor tas bort.

Närbild på stepscreen.
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Vattnet pumpas sedan till
försedimenteringstanken.

Från försedimenteringen
fortsätter vattnet vidare
till biosteget.

Syrekoncentrationen i var
och en av de 6 tankarna i
biosteget ställs in av
användaren.

Sista steget i anläggningen är
eftersedimenteringstanken.

Pumpar och ventiler

Inloppspump som för
vattnet till stepscreen.
Allweiler 2,2 kW.

Recirkulationspump och returslamspump.
Allweiler 2,2 kW.
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Pump som recirkulerar slam i
försedimenteringstanken så att
hydrolysprodukter kan tvättas ur.
Allweiler 0,75 kW.

Reglerventil som reglerar
tillförseln av luft så att
syrehalten hålls på önskad
nivå.
Kämmer Ventile.

Överskottsslampump.
Slammet tas från sista
tanken i biosteget.
Allweiler 0,75 kW.

Magnetventiler som antingen är
helt öppna eller helt stängda.
Axel Larsson RC 30-2A.
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Mätinstrument

Syrehaltsmätare. Finns
på alla 6 tankar i
biosteget.
Danfoss EMCO-II.

Fosfatmätare på utgående
vatten. Mäter i 15minuters intervaller.
Hach 5000 Low Range
PO4 analyzer.

SS-mätare vid sista tanken i
biosteget.
Cerlic SSM-? P.

Nitratmätare, pH-mätare och
ammoniummätare analyserar utgående
vatten.
NO3: Dr Lange.
pH: Contronic.
NH4: Contronic B462.
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Kombinationsmätare som
mäter pH i
försedimenteringen och
redoxpotentialen i första
tanken i biosteget.
Contronic.FB 115.

Provtagare

Provtagare vid
inkommande vatten strax
efter stepscreen.
Cerlic vattenprovtagare
CWS.

Provtagare vid
utloppet.
Level Control
AB WS 2000.

Koldosering

Natriumacetat levereras i
25-kg säckar.

Tanken (ca 1m 3) där acetatlösningen
förvarades. Ca 200 kg NaAc
blandades ut med vatten till 1 m 3
acetatlösning. En slangpump tillförde
30 mg VFA-COD per liter
inkommande vatten.
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Styrsystem

Anläggningen styrs och övervakas av ett
styrsystem (Mitsubishi) som är åtkomligt
antingen via Stockholm Vattens nätverk
eller via en touchscreen som finns vid
pilotanläggningen.
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Nr 20
Nr 21
Nr 22

Nr 23
Nr 24

Utvärdering av anaerob behandling av hushållsspillvatten och tekniker för
efterbehandling, examensarbete av Catharina Gannholm
Avloppsvattenrening i anaerob membranbioreaktor med VSEP-enhet,
examensarbete av Andreas Carlsson
Avloppsvattenbehandling med anaerob membranbioreaktor – En
jämförande systemanalys avseende exergi, miljöpåverkan samt återföring
av närsalter, examensarbete av Cecilia Hessel
Utvärdering av förfällning vid Sjöstadsverkets anaeroba UASB-linje,
examensarbete av Mila Harding
Utvärdering av fluidiserad bädd – kartläggning av orsaker till sandflykt,
projektarbete av Jonas Karlsson

Lokalt reningsverk för Hammarby Sjöstad, etapp 1 – Projektpublikationer
Nr 1
Nr 2
Nr 3
Nr 4
Nr 5
Nr 6
Nr 7
Nr 8

Nr 9
Nr 10
Nr 11
Nr 12
Nr 13
Nr 14
Nr 15
Nr 16
Nr 17
Nr 18
Nr 19

Förstudie av aeroba processer
Förstudie av anaeroba processer
Förstudie av membranteknik
Informationsteknologi inom VA-sektorn
Förstudie av mätstation för avloppsvatten
Förutsättningar för biologisk fosforrening i avloppsvatten från Hammarby
Sjöstad - en förstudie, examensarbete av Linus Dagerskog
Förbehandling av kommunalt avloppsvatten före anaerob behandling,
examensarbete av Jessica Bengtsson
A new wastewater treatment plant for Hammarby Sjöstad
Comparative study between four alternatives, examensarbete av Joost
Paques
Sammansättning på hushållsspillvatten från Hammarby
Sjöstad, examensarbete av Joel Magnusson
Mikrosilning som förbehandlingsmetod av hushållsavloppsvatten,
examensarbete av Fredrik Petterson
Anaerob psykrofil behandling av hushållsavloppsvatten i UASB,
examensarbete av Frida Hesselgren
Aeroba processer Delrapport 1 - Linje 1 Period 0 Henriksdalsprocess med
Henriksdalsvatten, Berndt Björlenius, Peter Magnusson, Mats Ek
Aeroba processer Delrapport 2 - Linje 1 Period 1 Henriksdalsprocess med
Sjöstadsvatten, Berndt Björlenius, Peter Magnusson, Mats Ek
Aeroba processer Delrapport 1 - Linje 2 Period 1 Funktionstest av
utrustningen, Berndt Björlenius, Peter Magnusson, Mats Ek
Teknisk broschyr om Hammarby Sjöstads reningsverk, Berndt Björlenius
Förbättrad avskiljning med trumfilter av suspenderat material,
examensarbete av Jonas Karlsson
Hydrolys av primärslam för förbättrande av biologisk fosforreduktion vid
behandling av hushållsavloppsvatten, examensarbete av Erik Elfving
Återvinning av näringsämnen från hushållsspillvatten med omvänd osmos,
examensarbete av Kristina Blennow
En undersökning av efterfällning i ett sandfilter, examensarbete av Anders
Wester
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