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Sammanfattning
Det finns ett växande intresse för kommunal avloppsvattenrening med membranteknik
i Sverige. Fördelarna med membranteknik är att låga utsläpps- och partikelhalter kan
uppnås på en liten anläggningsyta. Den största nackdelen är en ökad energiförbrukning, på grund av den ökade luftning för rengöring av membranen och stora
recirkulationsflöden som innebär ökad pumpenergi. Stockholm Vatten har beslutat att
införa membranteknik i befintliga volymer på Henriksdal avloppsreningsverk. Detta för
att klara både framtida skärpta utsläppskrav och en ökad belastning (fördubblad till år
2040, jämfört med dagens belastning). Ökningen orsakas av avvecklingen av Bromma
reningsverk i kombination med en allmän befolkningstillväxt.
Försök med en MembranBioReaktor (MBR) har under ett år genomförts på Hammarby
Sjöstadsverk där en skalenlig pilotanläggning med membranteknik, Sjöstadsverkets
Linje 1, har jämförts med en konventionell reningsanläggning, Henriksdal. Flödena
under försöket motsvarade prognosticerade flöden för Henriksdal år 2040. Fyra olika
driftsfall studerades i pilotförsöken där inflödet av avloppsvattnet varierade mellan:
konstant medelflöde, dynamiskt medelflöde och maximalt flöde (förväntad maximal
veckobelastning år 2040). Följande slutsatser kunde dras:
 Förväntade utsläppskrav, < 0,2 mg/L Tot-P och < 6 mg/L Tot-N, var möjliga att
uppnå under minst en månad för samtliga driftsfall. Vid maximalt flöde tilläts en
högre dos av både järnsulfat och kolkälla.
 Vid normal dosering av järnsulfat noterades ingen negativ effekt med fouling på
membranen. Det fanns inte heller några indikationer på att förbrukningen av
järnsulfat, vid normal dosering, skilde sig i MBR-systemet jämfört med
Henriksdal. Vid maximala belastningsfallet doserades en högre halt järnsulfat
vilket resulterade i låg utgående fosfathalt kring 0,1 mg/L. Det fanns dock en
indikation på att förhållandet mellan avskild mängd fosfor per doserad mängd
järn försämrades vid den högre dosen.
 Membranen hade en hög medelpermeabilitet och robust avskiljning av
partikulärt material under hela försöksåret. Slammets filtrerbarhet analyserades
med två mätmetoder inom ett examensarbete. Filtrerbarheten förbättrades under
tiden som försöket pågick, och var god enligt mätmetodernas referensvärden.
 Membranen rengjordes med kemikalier, oxalsyra och natriumhypoklorit, vid fem
tillfällen. Vid ett av dessa tillfällen analyserades halten klororganiska föreningar,
AOX, i utgående vatten. AOX ökade under det dygn som rengöringen
genomfördes från 0,03 till 0,6 mg/L i utgående vatten. Efterföljande dygn var
halterna åter 0,03 mg/L.
 Det var möjligt att hålla en hög slamhalt i Sjöstadsverket Linje 1, 4000 -10 000
mg/L, genom hela försöket. Även den totala slamåldern var hög jämfört med
traditionella system; 15-50 dygn. En jämförelse mellan slammets aktivitet;
nitrifikations- och denitrifikationshastighet, visade dock att aktiviteten var lägre i
MBR-systemet än i Henriksdal.
 Nitrifikation noterades i MBR-reaktoren vid belastningstoppar av ammonium.
Detta gjorde att nitrifikationen, från systemet i sin helhet, var fullständig under
hela försöksåret.

4

IVL-rapport B 2215 Pilotförsök med membranbioreaktor för avloppsvattenrening

Summary
There is a growing interest for municipal wastewater treatment with membrane
technology in Sweden. The advantages of membrane technology are a high effluent
quality with very low concentrations of organics, nutrients and particles. At the same
time, the spatial footprint of the technology is much smaller compared to other
systems. The main disadvantage is higher power consumption due to air use for
membrane scouring and large recirculation flows due to pumping energy. Stockholm
Water Company (Stockholm Vatten VA AB) has decided to implement membrane
separation in existing volumes at the Henriksdal wastewater treatment plant
(Henriksdal WWTP) to meet stricter effluent requirements and increased loads due to
the shutdown of Bromma WWTP and combined with a general population growth.
Tests with a membrane bioreactor (MBR) have been carried out for one year at the
R&D-facility Hammarby Sjöstadsverk where a pilot-scale plant with membrane
technology was compared with the conventional Henriksdal WWTP. The loads during
the tests were according to predicted loads for Henriksdal WWTP in year 2040. Four
different operating conditions were studied in which the inflow of wastewater ranged
between: constant mean flow, dynamic mean flow and maximum flow (expected
maximum weekly load in year 2040). The following main conclusions were drawn:
 Targeted effluent qualities of <0.2 mg/L Tot-P and <6 mg/L Tot-N, were possible
to achieve at least during one month for all operating conditions. At maximum
load a higher dose of both ferrous sulfate and carbon source was allowed.
 At normal dosage of ferrous sulfate no adverse effect of fouling of the membranes
was noted. Further, the consumption of ferrous sulphate, with normal doses
applied did not differ from Henriksdal WWTP. Under maximum load conditions,
with higher iron sulfate doses, effluent phosphate concentrations of around 0.1
mg/L were achieved. However, there was an indication that the molar ratio
between removed phosphorus and iron dosage was decreased at the higher doses.
 The membranes had a high average permeability and a robust separation of
particulate material throughout the test period was achieved. Sludge filterability
was analyzed by two methods as part of a master’s thesis, and improved while the
tests were going on, and was satisfying considering the methods reference values.
 The membranes were cleaned with chemicals, oxalic acid and sodium
hypochlorite, on five occasions. At one of these occasions the content of
organochlorine compounds, AOX, was analyzed in the effluent. AOX increased
during the day the cleaning was conducted from 0.03 to 0.6 mg/L. The following
day, the levels returned 0.03 mg/L.
 It was possible to maintain a high level of suspended solids, 4000 -10 000 mg/L
in the process throughout the whole study. The total sludge age was high
compared to traditional systems, 15-50 days. A comparison between sludge
activity; nitrification and denitrification, however, showed that the activity was
lower in the MBR-system than in Henriksdal WWTP.
 At peak ammonium loads, nitrification was observed in the MBR-reactor, which
for the system as a whole implied complete nitrification throughout the test
period.
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Terminologi och förkortningar
Fouling
Scouring air
TMP
Flux
Permeabilitet
Permeat
Relaxationstid
SSV L1
SED
FV
BR1 till BR6
MBR
UT
BOD7
COD
Fe
NH4-N
NO2-N
NO3-N
Org-N
PO4-P
SS
TDS
TOC
Tot-N
Tot-P
VSS

Igensättning av membranyta vilket resulterar i försämrat flöde
genom membranet.
Ett konstant luftflöde genom membranmoduler som reducerar
fouling. Scouring air används då det tas ut ett flöde genom
membranet.
Transmembrantryckskillnad, enhet bar. Skillnaden i tryck före och
efter membran, kan jämföras med filtermotstånd.
Flöde per membranyta, enhet m3/(m2·h). Flux är ett mått på hur
hårt membranen belastas.
Flux per TMP, enhet m3/(m2·h·bar). Permeabilitet är ett mått på hur
bra ett visst flux tas ut genom membranen. Permeabiliteten
försämras gradvis med tiden beroende på fouling.
Renat avloppsvatten som tas ut efter membranet.
Den tid som uttag av permeat från membranet stoppas. Under
uppehållet luftas membranet med scouring air. Detta ger en
återhämtning av permeabiliteten.
Pilotlinje Linje 1 vid Hammarby Sjöstadsverk som användes för
projektet
Försedimentering
Försedimenterat vatten, prov- och analyspunkt
Bioreaktorer 1 till 6, prov- och analyspunkt
MembranBioReaktor, Reaktor för membranseparation, prov- och
analyspunkt
Utgående vatten, prov- och analyspunkt
Biologiskt nedbrytbart material (mg/L)
Kemisk syreförbrukning (mg/L)
Järn (mg/L)
Ammoniumkväve (mg/L)
Nitritkväve (mg/L)
Nitratkväve (mg/L)
Organiskt kväve (mg/L)
Fosfatfosfor (mg/L)
Suspenderat material (suspended solids, mg/L)
Total upplöst material (total dissolved solids, mg/L)
Totalt organiskt kol (Total organic carbon, mg/L)
Totalkväve (mg/L)
Totalfosfor (mg/L)
Glödförlust (Volatile suspended solids, %)
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1 Inledning
I den här delrapporten redovisas år 1 av de fleråriga pilotförsök med membranrening
av kommunalt avloppsvatten som genomförs gemensamt av Stockholm Vatten VA AB
och IVL Svenska Miljöinstitutet AB på forskningsanläggningen Hammarby
Sjöstadsverk. I försöken kombineras en aktivslamprocesss med membranfiltrering för
att uppnå en högre reningsgrad och driftsäkerhet.
Bakgrund till och syfte med försöken beskrivs i avsnitten 2 respektive 3. En viktig
aspekt för en planerad fullskaleimplementering av processen i Henriksdals reningsverk
är jämförelsen mellan pilotskalan och fullskalan, samt hur resultaten kan överföras till
fullskala. Skillnader i pilotskalan jämfört med fullskala och försöksuppställningen
beskrivs i avsnitt 4. Resultaten från försökets fyra olika försöksperioder redovisas i
kronologisk ordning i avsnitt 5. I samma avsnitt redogörs även för de iakttagelser och
drifterfarenheter som berört försöket i sin helhet såsom driftsproblem, kemisk
rengöring av membranen och andra relevanta driftsaspekter. Rapporten avslutas med
slutsatser i avsnitt 6 och planeringen för fortsatta försök i avsnitt 7. En mer detaljerad
beskrivning av karakteristiska parametrar relaterat till membranseparation återges i
avsnitt 9. En sammanfattning över störningar och flöden i olika försöksperioder finns
en sammanställning i Bilaga 9.2
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2 Bakgrund
Stockholms läns befolkning har ökat med 36 000 personer per år (1,5 %) sedan 2009
och förväntas nå 2 700 000 invånare år 2040, vilket kan jämföras med dagens
2 150 000 personer (Stockholm läns landsting 2012). Stockholm Vatten kommer
dessutom att koppla bort Bromma reningsverk och överföra dess spillvatten till
Henriksdals reningsverk. Detta tillsammans med befolkningsökningen kommer att leda
till en fördubblad belastning till Henriksdals reningsverk. Idag är 780 000 personer
anslutna till Henriksdals reningsverk men år 2040 förväntas antalet vara 1 620 000
personer (Grundestam och Reinius, 2014). Eftersom Henriksdals reningsverk ligger
insprängt i Henriksdalsberget och de tillgängliga bergsvolymerna redan utnyttjas
maximalt är möjligheterna till en utbyggnad begränsade.
Sveriges åtagande i Baltic Sea Action Plan, BSAP, tillsammans med EU:s vattendirektiv
kommer att resultera i skärpta reningskrav samtidigt som belastningen till Henriksdals
reningsverk alltså kommer att öka. Stockholm Vatten har utrett hur dessa ökade
reningskrav och den ökade belastningen i Stockholm kan hanteras och kommit fram till
att en ombyggnation av Henriksdals reningsverk till en MembranBioReaktor (MBR)
skulle vara den bästa lösningen. Med hjälp av membranseparationstekniken går det att
hantera både en ökad biologisk och hydraulisk belastning inom befintliga volymer på
Henriksdal.

2.1 Om membranseparation

Membranseparation baseras på en enkel grundprincip där ett membran med en vald
porstorlek används för att filtrera det biologiskt behandlade vattnet. Membranfilter
ersätter på så sätt en traditionell sedimenteringsbassäng och innebär att betydligt
högre slamhalter i biosteget kan användas. Till fördelarna hör även att en mycket hög
reningsgrad och att ett partikelfritt vatten kan åstadkommas i en kompakt process.
Som exempel motsvarar den planerade totala membranytan för Henriksdals
reningsverk 150 ha, eller 210 fotbollsplaner, vilken ryms inom befintlig yta för
eftersedimenteringen som idag är 11 000 m2 eller drygt 1 fotbollsplan stor. Den största
nackdelen med membrantekniken är en högre energiförbrukning, i form luftning och
höga recirkulationsflöden, samt en negativ miljöpåverkan genom en ökad användning
av kemikalier för rengöring av membranen. Utvecklingen av MBR-tekniken har dock
förbättrats avsevärt det senaste decenniet när det gäller energieffektivitet och blir ett
allt mer ett konkurrenskraftigt alternativ till en konventionell aktivslamprocess, med
sedimentering, för kommunalt avloppsvatten (Drews, 2010). Den framtida driften
kommer visa hur mycket av denna ökade resursförbrukning och miljöpåverkan som
kompenseras genom en bättre reningseffekt, och för fallet Henriksdal, dessutom genom
en avveckling av andra reningssteg som inte längre krävs i den nya
processkonfigurationen.
Det finns i huvudsak två sorters membran som används för avloppsrening; Hollow
Fibre (HF, hålfiber), där membranet sitter på ytan av ihåliga trådar och permeatet
passerar in i trådarna för att pumpas vidare i processen, och Flat Sheet (FS,
plattmembran), där membranet sitter på plattor och permeatet passerar in i hålrum i
plattorna och vidare ut i processen. Principen för de båda sorterna är densamma, en
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fysisk barriär för filtrering, men det finns skillnader i detaljer. I försöken användes
membran av sorten Flat Sheet, se Figur 1.

Membran

Membranelement

Membranstöd

Slam från
Biologisk rening

Luftbubblor
Aktivslampartiklar

Luft för
renblåsning

Luftflödesriktning

Permeat

Figur 1: Flat Sheet-membran, den typ av membran som används i Sjöstadsverket Linje 1, med
schematisk beskrivning av luftrengöring och filtrering.

2.2 MembranBioReaktor för kommunal avloppsvattenrening i
Stockholm

Storskalig membranseparation inom avloppsvattenrening är ny i Sverige men en
beprövad teknik inom industrivattenrening och även inom avloppsvattenrening i andra
länder. I exempelvis Tyskland, Storbritannien och Frankrike har tekniken använts
under flera år (Bugge m fl., 2013) och den har även använts i Danmark och Kina
(Huang m fl., 2010). För att utöka kunskapen om membranteknik under svenska
förutsättningar, beslutade Stockholm Vatten att genomföra försök i pilotskala. På FoUanläggningen Hammarby Sjöstadsverk har det tidigare genomförts försök med en
pilotanläggning som byggdes som en kopia av nuvarande aktivslamprocessen vid
Henriksdalsverket. Detta gav unika möjligheter att testa MBR-tekniken genom en
anpassning av denna pilotlinje till en kopia av reningsprocessen som den ska se ut i
Henriksdals reningsverk i framtiden (Figur 2).
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A) Nuvarande reningsprocess: Aktivslam med eftersedimentering och sandfilter

B) Framtidens reningsprocess: Aktivslam med membranseparation
MEMBRAN
RENAT VATTEN

Figur 2. Schematisk process för avloppsvattenrening i pilotanläggning vid Sjöstadsverket och Henriksdals
reningsverk. Process A illustrerar processkonfigurationen i nuvarande Henriksdals reningsverk och tidigare
pilotanläggningen vid Hammarby Sjöstadsverk. Process B illustrerar en förenklad processkonfiguration för
framtidens Henriksdals reningsverk, enligt underlag från 2013.

Det finns ett växande internationellt intresse för membranteknik, vilket inte minst
återspeglas i en ökad omsättning inom detta marknadssegment. Den globala årliga
omsättningen för membranteknik inom avloppsvattenrening förväntas öka från 6,7
miljarder SEK 2012 till 17,5 miljarder SEK 2019 (Markets & Research 2014).
Drivkrafterna är främst en kompakt reningsteknik som kan ge mycket låga utsläpp. Ett
partikelfritt vatten underlättar också införandet av ytterligare reningssteg för
exempelvis rening av läkemedelsrester och andra mikroföroreningar.
Även om själva membrantekniken inte är ny som processteknisk lösning så var
utmaningen i pilotförsöken att nå låga utsläppsvärden för både fosfor och kväve, utan
möjlighet till efterbehandling. Ett av målen var att studera reningseffektiviteten för det
biologiska reningssteget vid en uppehållstid i den biologiska reningen som bestäms av
det framtida flödet för Henriksdals reningsverk. Detta var särskilt intressant då
membrantekniken innebär höga interna recirkulationsflöden vilket påverkar både
uppehållstiden i reaktorerna och reaktionshastigheterna. Sambandet mellan dessa
parametrar var inte helt enkelt att förutse och pilotförsöken förväntades att ge viktig
information till dimensioneringen av fullskaleanläggningen.
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3 Syfte och mål med pilotförsöken
Syftet med pilotförsöken vid Hammarby Sjöstadsverk har främst varit att undersöka
om uppställda reningskrav, som förväntas bli kommande tillståndskrav vid Henriksdals
reningsverk, se Tabell 1, kan uppnås med den valda processlösningen. Vidare skulle
försöken ge information om svagheter och möjligheter med membranteknik genom
försök med en likvärdig processlayout tilltänkt för Henriksdals reningsverk. Mer
specifikt skulle följande frågor besvaras:
 Uppnås reningskrav som förväntas bli kommande tillståndskrav för Henriksdals
reningsverk enligt Tabell 1?
 Vilken processkonfiguration är bäst lämpad för att nå ställda reningskrav?
 Vilka ytterligare optimeringar
processoptimering?

kan göras inom befintliga volymer

för

 Hur ser driftekonomin ut för vald processlösning?
 Hur ser drift- och underhållsbehov för processlösningen ut?
 Processpecifika frågor, exempelvis men ej begränsat till, parametrar för
syreöverföring, slamegenskaper, processtyrning och maskinella iakttagelser.
 Hur ser driftstabilitet och robusthet av systemet ut vid dynamisk belastning?
 Hur påverkar faktorer som dosering av fällningskemikalie, olika kemikalietyper,
luftningsstrategier, flödesbelastning, kemisk membrantvätt, tvättintervall och typ
av tvätt, samt volym och typ av tvättkemikalier, funktionen av
membranenheterna?
Tabell 1. Aktuella och förväntade reningskrav för Henriksdals reningsverk.
Parameter (mg/L)
2013
2040
Kommentar
BOD7
8,0
6,0
månadsmedel
Tot-N
10,0
6,0
årsmedel
NH4-N
2,0
månadsmedel
Tot-P
0,3
0,2
månadsmedel

Utöver reningskraven i Tabell 1 har projektet även haft en ambition att följa
reningseffektiviteten
av
tekniken
med
avseende
för
läkemedelsrester,
mikroföroreningar, nanopartiklar samt övriga svårnedbrytbara ämnen. Under första
försöksåret, vilket denna rapport behandlar, var det främsta målet dock att undersöka
möjligheten att nå förväntade reningskrav under olika belastningsfall.
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4 Genomförande av pilotförsöken
4.1 Vald processlösning och skalfaktorer

Stockholm Vatten har under 2013 arbetat fram en tänkbar processlösning för ett
utvecklat Henriksdal, se Figur 3. Processlösningen baseras på en konventionell
aktivslamprocess med för- och efterdenitrifikation som relativt enkelt kan utvecklas
från den befintliga biologiska processen vid Henriksdals reningsverk.
Kolkälla

Inkommande
från
grovrening

Försed

Anox

Aerob

Anox/
EDN

Fällningskemikalie

Separation

Renat
utgående
vatten

Fällningskemikalie

Figur 3. Blockschema, förväntad processkonfiguration Henriksdals reningsverk enligt underlag 2013.

Försöklinje 1 på Hammarby Sjöstadsverk (SSV L1) byggdes ursprungligen som en kopia
av den befintliga processen i Henriksdal och kunde därför användas mer eller mindre i
sin ursprungliga utformning, avseende de biologiska reaktorerna. SSV L1 kan ses i
Figur 4 och består av försedimentering, 6 seriekopplade bioreaktorer (BR1-BR6) och en
membranenhet (MBR). Parallellt med försedimenteringen fanns möjlighet att använda
trumfilter som mekanisk rening. Volymer för respektive enheterna återges i Tabell 2.

Figur 4. Blockschema av processkonfigurationen i SSV L1 i projektet kompletterad med trumfilter som är
samma som i Figur 3 men med pilotförsökets specifika reaktionstankar.

Reaktorerna BR3-6 är utrustade med ett justerbart antal tallriksluftare. I försöken
användes 9 tallrikar per tank i BR4-6 samt 6 tallrikar i BR3. Detta gav en
bottentäckningsgrad på 16-24 %. Tillflödet av tryckluft till luftartallrikarna styrs med
elektriska ventiler, där luftflödet registreras med luftflödesmätare. Vattendjupet i
reaktorerna är betydligt djupare i Henriksdal än i SSV L1, 12 m jämfört med 3,4 m,
vilket gör att jämförelser för syreöverföring inte kan göras direkt.
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Tabell 2. Volymer SSV L1.
3

Aktiv volym (m )
2
Area (m )

SED
2,50
1,13

BR1-BR6
4,81
1,44

MBR
13,21
4,14

Pilotförsöket dimensionerades för ett flöde motsvarande ett medelflöde på 5,5 m³/s
och ett maximalt flöde på 10 m³/s i den biologiska reningen vid Henriksdals
reningsverk. Flödena var dimensionerande för Henriksdals reningsverk 2040
(Grundestam och Reinius 2014). SSV L1 har en biologisk reaktorvolym på sammanlagt
29 m³ vilket motsvarar 0,0014 % del av det totala biologiska reningssteget vid
Henriksdals reningsverk.
Den procentuella andelen av MBR-reaktorn av den totala biologiska volymen i SSV L1
är 46 % jämfört med 28 % för motsvarande volymer tilltänkta i Henriksdal (dödvolym
för membran ej inräknad). Detta gör att totala slamåldern i försöken i SSV L1 var högre
än den tilltänkta slamåldern i framtidens Henriksdal. I den tilltänkta
fullskaleapplikationen ska flera membranmoduler staplas på varandra för att bättre
nyttja det luftflöde, med s.k. scouring air, som tillförs systemet för att motverka fouling.
Denna luftmängd var i SSV L1 lika hög för 2 moduler som i Henriksdal skulle ha varit
tillräcklig för 4-6 moduler (mängd tillsatt luft per membranyta). Syresättningen och
luftflöde var alltså betydligt större i MBR-reaktorn i SSV L1 än i den tilltänkta
fullskalan i Henriksdal.
Dimensionerande data för försöken kan ses i Tabell 3, observera de olika enheterna för
SSV L1 och Henriksdal.
Tabell 3. Dimensionerande värden i försöket.
Henriksdal
SSV L1
3
3
3
Biologisk volym ( m )
204 000 m
28,9 m
Skalfaktor
1
0,00014
MBR volym / biologisk volym
28 %
46 %
3
3
Qmedel bio 2040
5,5 m /s
2,8 m /h
3
3
Qmax bio 2040
10 m /s
5,1 m /h
Max GVB* 2040
3 400 000 pe
482 pe
Avskiljning BOD7 över försedimentering
47 %**
32 %***
BOD7/Tot-N FV försedimenterat vatten
2,7
3,6
BOD7/Tot-P FV försedimenterat vatten
31
31
* Maximal genomsnittlig veckobelastning enl. Naturvårdsverkets sätt att räkna.
1 personekvivalent, pe, motsvarar 70 g BOD7/p,d.
** Medelvärde Henriksdal 2011.
*** Medelvärde SSV L1 under hela försöksperioden

Försedimenteringen i SSV L1 var högbelastad med en ytbelastning om 2,5 m/h
respektive 4,5 m/h vid Qmedel och Qmax. I det avseendet var förutsättningarna för
avskiljningen över försedimenteringen sämre än driftförhållanden i Henriksdals
reningsverk. Detta påverkade den biologiska reningen med en ökad belastning och
ökad slamproduktion. För att undersöka att tillgängliga volymer vid Henriksdals
reningsverk är tillräckliga för den testade MBR-processen beaktades skaleffekter i
pilotförsöket. Då den hydrauliska belastningen under delar av försöket var
proportionell mot belastningen på Henriksdals reningsverk, förväntades även den
organiska belastningen och belastningen av kväve och fosfor vara jämförbara. Under
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hela försöket användes avloppsvatten från inloppet till Henriksdals reningsverk vilket
gjorde att även koncentrationen på avloppsvattnet var likvärdig. Ett undantag var
försöksperioden med flöden nära Qmax, som i fullskala vanligtvis endast uppstår vid
regn och snösmältning, med ett mindre koncentrerat avloppsvatten till följd. I försöket
användes Henriksdals aktuella avloppsvatten även vid höga flöden i SSV L1, vilket
innebar att belastningen och koncentrationen vid dessa tillfällen var högre än i
fullskala. Detta på grund av att försöken vid höga flöden tyvärr inte sammanföll med
höga flöden vid Henriksdal.
Vid Henriksdal behandlas även rejektvatten från slamavvattning i den biologiska
reningen. Rejektvattnet tillsattes inte i SSV L1 under första försöksåret och innebär att
kvävehalten i inkommande vatten var i storleksordningen 15 % lägre än i Henriksdal.
Kvoten BOD per kväve var betydligt högre i det försedimenterade försöksvattnet, ca 30
% högre, än för Henriksdal, se Tabell 3. Detta gav en bättre möjlighet för god
fördenitrifikation i försöken, jämfört med fullskala.
En begränsning i inloppspumpen till SSV L1 gjorde att minimalt flöde begränsades till
1,8 m3/h. För att inte ytterligare belasta försedimenteringen begränsades maximalt
inflöde till 4,8 m3/h. Detta gjorde att dygnsvariationerna i försöket var mindre än i
fullskala men skillnaden bedömdes inte påverka resultatet av den biologiska reningen i
någon större utsträckning.

4.2 Pilotreningsverk SSV L1

Ombyggnationen av SSV L1 och reaktorn för membranenheter genomfördes under
perioden juli-september 2013. Rörförbindelser mellan reaktorerna BR1-BR6 utökades
för att undvika igensättningsproblem vid ökade recirkulationsflöden. Fabriksnya
membranmoduler installerades i samråd med tillverkaren. I pilotförsöken användes två
moduler med Flat Sheet-membran av typen MFM 100 från Alfa Laval. Membranet
bestod av ett skikt av polyvinyldienfluorider, PVDF, fästa på ett supportmaterial som
ger stadga och tålighet. Nominell porstorlek var 0,2 µm med en minimal respektive
maximal porstorlek på 0,17 µm respektive 0,26 µm. Den totala membranytan per
modul var 79,64 m2 fördelad på 44 membranskivor. Membranen rengjordes med etanol
innan driftsättning då membranen var konserverade med glycerin vid leverans.
I försöksanläggningen användes ett styrsystem bestående av en PLC av fabrikat ABB
AC800M och ett SCADA av fabrikat UniView (version 9.01). Styrsystemet är ett
standardsystem som finns på flera reningsverk i Sverige. Styrning av
membranenheterna skedde genom en, av membrantillverkaren, skåpsmonterad PLC.

Figur 5. Pilotreningsverk SSV L1 med försedimentering och de 6 bioreaktorer (vänster bild) samt MBRreaktorn (höger bild).
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På grund av att den befintliga grovreningen byggdes om användes vid försökets
uppstart ett trumfilter med maskstorlek 400 µm som mekanisk grov- och förrening.
2013-12-03 ersattes trumfiltret med ett rensgaller med cirkulära hål med diametern 3
mm som grovrens och försedimentering togs i drift. Även för fullskaleanläggningar är
vanliga kravet på förbehandlingen cirkulär spalt 3 mm för samma membrantyp som
användes här.
Vid uppstart av pilotreningsverket genomfördes en slamympning med gravimetrisk
förtjockat överskottsslam (6000 SS mg/L) från Henriksdals reningsverk. Samtidigt var
membranreaktorn fylld med vatten vilket gav en total slamhalt i systemet på ca 3000
mg/L. Aktiviteten på slammet var god från start då nitrifikation noterades redan från
försöksstarten.
Som kolkälla användes natriumacetatlösning, främst för att den inte är brandfarlig till
skillnad från vanliga kolkällor som metanol och etanol. Acetat är även väl beprövad
kemikalie och har väl definierad funktion som kolkälla. I fullskala kommer någon
billigare kolkälla än acetat att användas. Acetatlösningen bereddes på plats genom att
12,5 kg natriumacetat i pulverform löstes med vatten till 60 liter brukslösning. Interna
kyvettanalyser gav att brukslösningen innehöll ca 100-200 g COD/L. Dosering skedde i
BR6 under vattenyta och var i storleksordningen 10-20 L/dygn beroende på aktuell
belastning. Nitratrecirkulation kunde ske från BR5 eller BR6 till BR1. Båda alternativen
nyttjades under försöken. Anpassning av mikroflora till kolkällan skedde under 1 vecka
vilket antogs vara tillräckligt för natriumacetat.
Fosfor reducerades i vattenfasen genom utfällning med järn(II)sulfat heptahydrat.
Kemikalien hämtades i löst form från Henriksdals reningsverk minst 1 gång/vecka.
Järninnehållet i kemikalien i Henriksdals lager varierade under försöksperioden mellan
55-70 g/L. För de volymer som användes i försöket bestämdes järninnehållet genom
avläsning av befintlig densitetsmätare vid varje hämtningstillfälle. Järnsulfat doserades
vid två olika doseringspunkter vid olika tidpunkter. Vid försökets början skedde
dosering ovan vattenyta i försedimentering. Doseringspunkten flyttades senare till ett
rör strax efter försedimentering för att få en högre nyttjandegrad. Järnhalterna
varierade mellan 6-20 mg/L mätt som järn i avloppsvatten.
Vid höga flöden, såsom 4,3 m3/h, användes istället fast järn(II)sulfat (heptahydrat) och
löstes på plats till brukslösning. Järninnehållet bestämdes genom att beräkna
densiteten för varje batch.
Vid uppstart under perioden 2013-09-26 – 2013-10-14 togs inget överskottsslam ut för
att öka slamhalten i hela systemet. Slamhalten justerades sedan genom uttag av
överskottsslam från MBR-reaktorn med en excenterskruvpump styrd på paus-gångtid.
Den totala slamåldern i hela systemet, BR1-6 tillsammans med MBR-reaktorn,
varierade mellan 15-50 dygn. Den luftade slamåldern beräknades inte, främst på grund
av den missvisande jämförelse som sker om den luftade volymen i MBR-reaktorn tas
med i beräkningen.
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4.3 Driftstrategier för membranenheter

Två grundstrategier för membrandriften definierades från början där antingen flöde
eller TMP reglerade mängden uttaget permeat. Enheterna kunde styras efter ett fast
börvärde (läge ”Flow” resp. ”TMP”) eller med en kombinationslösning där börvärdet
ändrades om nivån i reaktorn låg utanför det accepterade området (”Flow-Level” resp.
”TMP-level). I den lösningen ändrades börvärdet med en bestämd hastighet tills det
nått det högsta eller lägsta tillåtna värdet. Dessa styrstrategier representerar typiska
styrstrategier för denna typ av membran.
För att bibehålla en hög permeabilitet växlades membranen i cykler mellan driftsläge
och ett viloläge då inget tryck lades över membranet, s.k. relaxationsperiod.
Grundcykeln för vardera membranenhet har under försöket bestått av 10 min drift och
2 min vila. Dessa värden har rekommenderats av tillverkaren som en standardcykel och
tagits fram av tillverkaren i försök att maximera genomsnittsflödet över en längre
driftsperiod. Membranen vilar ej samtidigt så det har vid varje tidpunkt alltid varit
minst ett membran i drift.
Fram till 2013-11-12 kördes båda membranen (A och B) på TMP-Level för att ha
kontroll över nivån och samtidigt förhindra att membranen utsattes för ett för högt
tryck. Styrparametrarna ändrades ett flertal gånger under försöksperioden med
målsättningen att uppnå konstant vattennivå i reaktorn utan för stora variationer i
TMP och flöde.
2013-11-12 sattes membran A med fast börvärde (Flow) för att göra det lättare att följa
prestandans utveckling över tid. 2013-11-18 sattes membran B i Flow-Level för att få
bättre kontroll över nivån i reaktorn.

4.4 Clean In Place (CIP) – kemisk membranrengöring

Membranytorna får med tiden en beläggning, s.k. fouling, vilket gör att permeabiliteten
minskar och tryckskillanden därför behöver ökas för att åstadkomma samma flöde.
Genom att rengöra membranen med en tvättlösning i en rengöringsprocedur med
membranen på plats, s.k. CIP (clean in place), kan kapaciteten återställas. Vanligen
består beläggningen av biologiska material (biofouling) och då är natriumhypoklorit en
rekommenderad tvättlösning. Oorganiska beläggningar från fällningskemikalier kan
behöva avlägsnas med en syra, exempelvis oxalsyra. Vid en CIP pumpas en tvättlösning
in i membranen via permeatsystemet, dvs. motströms flödesriktning, ”backspolning”.
Tvättlösningen kommer att samlas upp i slammet i MBR-reaktorn. CIP sekvensen
utfördes enligt den metod som används i fullskala, men inte fullt automatiserad, såsom
beskriven i Figur 6.
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Alternativ 1
N1

Alternativ 2
N3

N2
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V1
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Figur 6. Skiss över två olika lösningar för att genomföra CIP. Alternativ 1 används i fullskala och alternativ
2 användes i försöket.

En CIP-sekvens består av olika steg, två alternativ redovisas nedan:
 Alternativ 1: Tvättlösningen pumpas in tills dess att nivå N2 uppnås, se Figur 6.
Detta genom att pump P1 är frekvensstyrd av nivågivare LT1. Differensen N2-N1
ger det drivande trycket för att tvättlösningen ska backspola membranytorna. För
att också ha en cirkulation av tvättlösning genom membranmodulen öppnas
ventil V1. Ventil V1 får inte öppnas mer än att trycket i utloppet in mot V1 är lägre
än trycket i slamfasen, N1, eftersom då kommer permeat från slammet att
transporteras till tvättlösningen.
 Alternativ 2: Differensen N2-N1 skapar det drivande trycket för tvättlösningen.
Differensen N2-N3 ger flödet för genomströmning genom membranmodulen.
Risk för övertryck med ett för högt pumpflöde elimineras. Risk för undertryck
elimineras så länge pumpen P1 ger nivån N2.
Alternativ 2 är en metod där övertryck på inlopp och utlopp reglerades med justerbara
”bräddöverlopp” och användes främst för att förenkla proceduren och för att ha en
säkrare kontroll under tvätten.
Som tvättlösning användes natriumhypokloritlösning med klorkoncentration 1000
mg/L och 500 mg/L (kan jämföras med 500-750 mg/L normal koncentration vid CIP i
fullskala).

4.5 Kapacitetstest av membranenheter

För att kunna utvärdera hur fouling, och därmed membranens prestanda, ändras över
tid under olika förhållanden användes två olika strategier. Den första strategin innebar
att ett av de båda membranen sattes till ett konstant flöde för att enkelt kunna se hur
permeabiliteten ändrades med tiden under perioder med konstant drift. Det går då att
jämföra hur driftparametrarna för membranen skiljs åt beroende på fast och varierat
flöde.
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Den andra strategin var att använda ett fluxstegningstest för att jämföra
membranprestandan mellan olika perioder. Testet bestod av fyra steg, där varje steg
bestod av tre drift/vila-cykler vid ett bestämt flux. De fyra stegen var, i tur och ordning,
lågbelastning, 10 L/(m2∙h), medelbelastning, 20 L/(m2∙h), hög belastning, 30 L/(m2∙h)
och avslutande lågbelastning, 10 L/(m2∙h), för att se om själva testet påverkat
prestandan. För att utvärdera prestandan beräknades medelpermeabiliteten för den
stabila delen av den tredje cykeln i varje steg. 30 L/(m2∙h) är vad som anges som
maximalt rekommenderat flux vid 8 °C av tillverkaren. Fluxstegningstesten har utförts
inför processförändringar som antas kunna påverka permeabiliteten samt före och efter
rengöring av membranen. I Figur 7 illustreras principen för ett fluxstegningstest.

0
13:30
15:00

14:00
15:30
Tid (klockslag) 11 feb 2014

14:30
16:00

Figur 7. Principen för fluxstegningstest där blå linje visar flöde och svart linje motsvarande
TMP för ett membran.

4.6 Genomförda testperioder

Pilotprojektet skulle undersöka att den valda processlösningen skulle kunna uppnå
reningskraven som förväntas bli kommande tillståndskrav vid Henriksdals reningsverk
bland annat med avseende på kväve- och fosforrening. Pilotlinjen SSV L1 skulle alltså
nå målvärdena enligt Tabell 1 vid olika belastningar och försöksperioden under år 1
delades därför in i fyra perioder för olika belastningsfall. Etappmålen som definierades
av reningskraven för varje period skulle uppnås innan nästa försöksperiod kunde
påbörjas. Detta för att ha kontroll på de parametrar som var styrande i respektive
etappmål. De perioder som genomfördes i försöket är:





P1: Konstant normalbelastning
P2: Dynamisk normalbelastning
P3: Dynamisk högbelastning
P4: Dynamisk normalbelastning

En överblick över de viktigaste skillnaderna mellan försöksperioderna beskrivs i Tabell
4. I tabellen redovisas även motsvarande omskalade parametrar i Henriksdal. I Tabell 3
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beskrevs Qmax och Qmedel för Henriksdal 2040, vilket kan jämföras med de olika
driftsfallen i de olika försöksperioderna. Då försedimenteringen hade en lägre
avskiljning av BOD7 än Henriksdal beräknades även det uppskattade flödet
motsvarande den organiska belastningen som om försedimentering fungerat på samma
sätt som i fullskala. I tabellen nedan anges detta beräknade flöde som Inkommande
organiskt flöde.
Tabell 4. Översikt över driftsfall i de olika försöksperioderna.
Inkommande
Inkommande
Flux
Slamhalt
#
flöde
organiskt flöde
(medel)
(medel)
SSV L1 Henriksdal
SSV L1
Henriksdal SSV L1
SSV L1
2
3
3
3
3
(L/(m ·h))
Period
(m /h)
(m /s)
(m /h)
(m /s)
(mg/L)
P1
2,5*
4,9
3,2
6,3
15,7
3500-6000
P2
2,5**
4,9
3,2
6,3
15,7
4500-6000
P3
4,3**
8,4
5,5
10,8
27,0
8000
P4
2,75**
5,4
3,5
6,9
17,2
6000
#
Flödet omräknat utifrån till organisk belastning
* Konstant inflöde
** Dynamiskt inflöde baserat på flödessignal i Henriksdal

Järnsulfat dos
(medel)
SSV L1
(mg/L)
6-12
16
20
-

4.7 Provtagning och analyser

Eurofins Environment Sweden AB (Lidköping) utförde externa analyser på vatten från
fem olika provtagningspunkter: IN (inkommande), FV (försedimenterat vatten), UT
(utgående vatten), slam från luftningsbassäng BR4 och överskottslam från MBR.
Provpunkt FV kunde först börja användas då försedimentering togs i drift 2013-12-03
då en fungerande provtagningsmöjlighet vid provpunkt FV saknades vid drift av
trumfilter.
Tre olika provtagningstyper användes: dygnsprover, veckoprover och stickprov.
Dygnsprover togs genom att en flödesproportionell volym automatiskt togs ut var 6:e
minut under 24 timmar. Veckoprover var sammanblandningar av respektive veckas
dygnsprover. Veckoprover blandades utifrån flödet under dygnet. Stickprov var ett
momentant prov taget från respektive bassäng. Proven konserverades med 1 del 4M
svavelsyra till 100 delar provvolym, undantagna var de prover som analyserades för
TOC vilka konserverades med 2M saltsyra i motsvarande proportioner. I Tabell 5 ses de
parametrar som analyserades för respektive provtagningspunkt och provtyp.
Provtagningspunkternas placering i SSV L1 kan ses i Figur 4.
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1
1
1
1
1
6

3

1
1
1
6

3

5

TDS

1
1
1

Uppslutet
Fe

1
1
1

Tot-N

SS

1
1
1

NO3-N +
NO2-N

PO4-P

1
1
1

NH4-N

Tot-P

1
1
1

VSS

BOD7

Provtagningspunkt
Dygnsprover
IN
FV
UT
Stickprover
BR5
MBR
Veckoprover
IN
FV
UT
Totalt antal

TOC

Tabell 5. Provtagningspunkter, parametrar samt antal prover per vecka för de externa analyserna.
Parameter

1
1
1
1
1

2

1
1
1
3

1
1
1
3

1
1
1
3

1
1
1
6

1
1

Utöver externa prover har interna analyser utförts fotospektrometriskt med WTW
photolab 6600. Dygnsprov på utgående vatten har med vissa avsteg analyserats enligt
Tabell 6. Detta har kompletterats med stickprover eller utökad analys av dygnsprover
enligt behov och i samband med kalibrering. Överskottsslam från MBR och slam från
luftningsbassäng BR4 analyserades veckovis för TSS och VSS. Från april 2014
kompletterades slamanalyserna med järninnehåll.
Tabell 6. Interna analyser på dygnsprover från provtagningspunkt UT.
Veckodag
Analys
Måndag
Onsdag
Fredag
UT COD
×
UT NH4-N
×
UT NO3-N
×
×
×
UT Tot-N
×
UT PO4-P
×
×
×
UT Tot-P
×

För att övervaka aktiviteten i slammet, och mer specifikt nitrifikations- och
denitrifikationshastigheten, genomfördes aktivitetsmätningar i labbskala med s.k.
batchtester. Mätningarna utfördes i 5 L behållare med rumstempererat 20°C slam.
Provreaktorn justerades med samma kolkälla som i SSV L1, natriumacetat, till
initialkoncentrationen 50 mg COD/L. Efter utfört test verifierades att COD-halten var
kring 40 mg/L, så att ett överskott av kolkällan rådde under hela försöket. Som substrat
för
nitrifikationstesterna
användes
ammoniumvätekarbonat
och
för
denitrifikationsmätningarna natriumnitrat. Initialkoncentrationen av ammonium var
15 mg/L och för nitrat 20-25 mg/L. Lufttillförseln reglerades till ett syreöverskott på 23 mg/L under nitrifikationsmätningarna och 0 mg/L vid denitrifikationsmätningarna.
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Nitrifikations- och denitrifikationshastigheterna kunde uppskattas genom att följa
förändringen av substratkoncentration i reaktorn över tiden. Vid konstanta
reaktionshastigheter minskar substrathalten linjärt med tiden och hastigheten kan då
räknas fram av kurvans lutning.

4.8 Online mätning

Processen studerades med ett antal online givare som installerats för projektet. Online
givarna kompletterade information från analysresultaten med dynamiska värden, samt
användes för en kontinuerlig processuppföljning. En sammanfattning över de viktigaste
onlinegivarna återges i Tabell 7.
Mätpunkt
Generellt
FV
FV
FV
BR1
BR1
BR2
BR2
BR2
BR5
BR5
BR6
BR5
BR6
MBR
MBR
MBR
MBR
MBR

Tabell 7. Mätpunkter för online mätare.
Parameter
Funktion
Vattenflöde
Mätning av samtliga recirkulationsströmmar
Temperatur
Mäta avloppsvattnets temperatur
Vattenflöde
Mäta inkommande flöde
NH4-N
Mäta inkommande ammonium
DO
Styra syretillförsel
Luftflöde
Mäta luftförbrukning
NO3-N
Mäta utgående nitrat, funktion fördenitrifikation
DO
Styra syretillförsel
Luftflöde
Mäta luftförbrukning
DO
Mäta luftförbrukning
Luftflöde
Styra syretillförsel
SS
Mäta suspenderad substans
NH4-N
Mäta utgående ammonium
NO3-N
Mäta utgående nitrat, styra kolkälladosering
Temperatur
Mäta temperatur i membrantank
SS
Mäta suspenderad substans i membrantank
Tryck
Nivåmätning för beräkning av TMP
Vattenflöde
Uttag av permeat från membran A och B
Luftflöde
Mäta luftförbrukning

I Tabell 8 redovisas ungefärliga serviceintervall för de olika givartyperna efter att stabil
drift uppnåtts, samt mätosäkerheten enligt tillverkaren. Ingen rengöring har skett på
helger.
Tabell 8. Ungefärliga serviceintervall för olika givartyper.
Rengöring
Kalibrering
Mätosäkerhet
1 vecka
1 - 2 månader
± 1 % av valt mätområde
1 dag
± 1 % av mätområde
± (6 % av mätvärde + 0,6 % av mätområde)
1 vecka
1 månad el. behov
± 5 % av mätområde ± 0,2 mg/L
1 vecka
1 månad el. behov
± 5 % av mätområde ± 0,2 mg/L
1 vecka*
1 månad
Linearity: ≤0.01 pH ± 0,02 mA
Repeatability: ≤0.01 pH ± 0,02 mA
Accuracy: ≤0.01 pH ± 0,02 mA
SS
1 vecka*
1 månad el. behov
IN (Cerlic): ± 5 % av valt mätområde
UT (Züllig): typiskt < 5 % av mätvärde
* 1 dag för givare i position IN, 2 månader för givare i position UT
Givartyp
DO
Konduktivitet
Luftflöde
NH4-N
NO3-N
pH
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5 Resultat och diskussion
I efterföljande avsnitt återges försöksresultat från de olika försöksperioderna inom
pilotförsöken samt praktiska driftserfarenheter och resultat från separata försök
anslutna till pilotförsöken. För att kunna notera skillnader i avskiljning av organiskt
material utvärderades veckoprov av TOC istället för BOD7. I Tabell 9 ges en
sammanställning över resultat och driftparametrar under försöksperiod P1-P3.
Tabell 9. Resultat samt driftparametrar för försöksperiod P1-P3. För parametrarna Tot-P, Tot-N, NH4-N,
BOD7 och TOC anges även reduktionsgrad i procent mätt mellan provpunkt FV och UT.
Parameter
P1
P2
3
FV Flöde (m /h)
2,5
2,5*
UT Tot-P (mg/L (reduktion i %))
0,55 (88)
0,15 (97)
UT Tot-N (mg/L (reduktion i %))
3,6 (92)
4,4 (91)
UT NH4-N (mg/L (reduktion i %))
0,05 (100)
0,08 (100)
UT BOD7 (mg/L (reduktion i %))
< 2 (100)
< 2 (100)
UT TOC (mg/L (reduktion i %))
7,9 (94)
7,9 (94)
Temperatur (medel ° C)
15
18
Slamhalt medel (mg/L)
3500-6000
4500-6000
3
Nitratrecirkulation (m (antal Q))
10,15 (4×Q)
9,1 (3,6×Q)
3
Returslamrecirkulation (m (antal Qin))
10 (4×Q)
8,6 (3,4×Q)
Järnsulfat (mg Fe/L)
6 -12
12
Acetat (mg COD/L)
5-15
15
* Dynamiskt inflöde baserat på flödessignal från Henriksdals reningsverk

P3
4,3*
0,11 (98)
3,7 (92)
0,1 (100)
< 2 (100)
7,6 (93)
23
6000
18,9 (4,4×Q)
10,6 (2,5×Q)
20
30

5.1 Försöksperiod P1, konstant normalflöde

SSV L1 drevs med konstant flöde på 2,5 m3/h under perioden 2013-12-09 till 2014-0331. Detta motsvarar 4,9 m3/s i fullskala vilket är något lägre än Qmedel på 5,5 m3/s, för
Henriksdal 2040. Den organiska medelbelastningen var dock över Qmedel, främst på
grund av den sämre försedimenteringen, se Tabell 3, och skulle motsvarat 6,3 m3/s.
Under försökets uppstart var inkommande flöde 1300 L/h samtidigt som inget
överskottsslam togs ut. Slamhalten ökade då kontinuerligt och mot slutet av denna
uppbyggnadsperiod noterades en ökning av utgående nitrat samt ett gulaktigt permeat.
Iakttagelserna berodde med stor sannolikhet på en mineralisering av slammet på grund
av en för lågt belastad process. Färg och nitrathalt minskade när inkommande flöde
ökades.
För membranen innebär ett flöde på 2,5 m3/h en nettoflux på 15,6 L/(m2·h), vilket är
något mindre än den flux på 17-18 L/(m2·h) som är normalt för den här typen av
membran.

5.1.1 Reduktion av organiska ämnen

Under hela försöksperioden har avskiljningen av suspenderat material genom
membranen varit mycket god. Inga störningar i membranens avskiljningsförmåga har
noterats under normal drift, höga flux eller vid CIP. Under hela försöksperioden var
samtliga utgående dygnsprover för BOD7 under detektionsgränsen på 2,0 mg/L.
Målvärdet för BOD7 var 8 mg/L vilket alltså gick att nå med mycket god marginal. För
att kunna notera skillnader i avskiljning av organiskt material utvärderades veckoprov
av TOC istället för BOD7. I Figur 8 och Tabell 10 visas resultaten för reduktion av
organiska ämnen.
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Figur 8. Försöksperiod P1: Halter av TOC (veckoprov) vid provpunkterna försedimenterat vatten (FV),
utgående (UT), samt reduktionsgrad i procent.

Tabell 10. Försöksperiod P1: Resultat, reduktion av organiska parameterar efter membran.
Parameter
Medel
Min
Max
STD
Antal observationer
FV TOC (mg/L)
139
90
390
75
16 veckoprov
UT TOC (mg/L)
8
7,3
8,8
0,4
16 veckoprov
TOC red. (%)
94
92
98
2
16 veckoprov
UT COD (mg/L)
22
5
31
6
30 dygnsprov
UT SS (mg/L)
1*
0*
200*
< 0,1*
online
* Under försöksperiod 1 har ett 10-tal toppar över 4 mg/L noterats. Dessa beror troligtvis på störningar i
mätningen. Medelvärdet var under detektionsgräns för givaren.

5.1.2 Reduktion av kväve

Under hela perioden har halten av utgående ammonium varit i nivå med
detektionsgränsen för analysen. Vid de tillfällen då nitrifikationskapaciteten varit
otillräcklig på grund av belastningstoppar har en kompletterande nitrifikation skett i
MBR-reaktorn. Detta har kunnat påvisas genom att utgående nitrathalt vid dessa
tillfällen har ökat. Då ammoniumhalten, även under stickprov, utan undantag varit <
0,1 mg/L, kan man konstatera att nitrifikationsprocessen i MBR-reaktorn var ett
effektivt skydd mot utsläpp av ammonium från processen. I Figur 9 och Figur 10 samt
Tabell 11 visas reningsresultatet av kväveparametrar för försöksperiod P1.
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Figur 9. Försöksperiod P1: Halter av ammoniumkväve (veckoprov) vid provpunkterna försedimenterat
vatten (FV), utgående (UT), samt reduktionsgrad i procent.
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Figur 10. Försöksperiod P1: Halter av totalkväve (veckoprov) vid provpunkterna försedimenterat vatten
(FV), utgående (UT), beräknad mängd organiskt kväve ut, samt reduktionsgrad av totalkväve mellan FV
och UT i procent.
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Tabell 11. Försöksperiod P1: Resultat reduktion av kväveparametrar efter membran.
Parameter (mg/L)
Mål
Medel
Min
Max
STD
Antal observationer
FV Tot-N
41
31
49
5,2
16 veckoprov
FV NH4-N
33
26
38
3,9
16 veckoprov
UT Tot-N
6,0
3,6
1,8
5,7
1,2
16 veckoprov
UT NH4-N
< 0,5
0,05
0,019
0,17
0,05
16 veckoprov
UT NO3-N
< 3,0
2,9
1,0
5,0
1,2
16 veckoprov
UT Org-N
0,61
0,16
1,1
0,23
16 veckoprov

Under den tid som kolkälla doserats i BR6 har halten nitrat varit under målvärdet 3
mg/L. Dosering av kolkälla var konstant och manuellt styrd för att kontrollera vilken
mängd COD som doserades. Under försöksperiod 1 var det viktigare att få kunskap om
hur processen påverkades av en väl definierad mängd COD, än att minimera
förbrukningen av kolkällan. Tillsatsen av kolkälla motsvarade en reduktion av 3 mg
NO3-N vid 5 mg COD/1 mg NO3-N. Det var dock inte möjligt att verifiera
nitratreduktionen i BR6 med aktuell försöksuppställning.
Mängden beräknat organiskt kväve har under försöksperioden varit under 1 mg/L.
Halten har varit relativt konstant vilket även stämmer väl överens med utgående halt i
Henriksdals reningsverk.

5.1.3 Reduktion av fosfor

Under försökets första 2 månader, vecka 43-50, minskade utgående halt av totalfosfor
trots att ingen fällningskemikalie doserades. Medelvärdet för utgående totalfosfor de
första två veckorna var 3,6 mg/L, vilket kan jämföras med medelvärdet under hela två
månadsperioden på 2,5 mg/L. En viss minskning kan förklaras med den
slamuppbyggnad som skedde under perioden, men resterande del har inte kunnat
förklaras.
Dosering av fällningskemikalie påbörjades 2013-12-11 (vecka 50) med en låg dosering
av järn, knappt 40 % av normal dos i Henriksdal, på 6 mg/L. Anledningen till att en så
låg dos användes var för att det var okänt hur stor påverkan järnsulfat hade på
membranens permeabilitet. Effekten av kemikalien var långsammare än väntat. På
grund av skiftande belastningar av fosfor i inkommande avloppsvatten kunde en
förbättrad reduktion av fosfor konstateras först v 3 och v 4. Dosering av järnhalten
hade då successivt ökats från 6 mg/L till 12 mg/L. Förutom att en tvåvärdig
fällningskemikalie har lång reaktionstid antas att även den höga slamhalten bidrog till
en fördröjd effekt. Som ett exempel skulle det ta mer än 35 dagar att öka järninnehållet
i slammet från 0 mg/L till 600 mg/L med en dosering på 12 mg/L. Målvärdet om <
0,20 mg/L i totalfosfor uppnåddes först vecka 12 även om en nedåtgående trend
noterats sedan vecka 2.
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Figur 11. Försöksperiod P1: Halter av totalfosfor (veckoprov) vid provpunkterna försedimenterat vatten
(FV), utgående (UT), målvärde 0,2 mg/L samt reduktionsgrad i procent. Dosering av järnsulfat påbörjades
vecka 50.

Tabell 12. Försöksperiod P1: Resultat reduktion av fosforparametrar efter membran.
Parameter (mg/L)
Mål
Medel
Min
Max
SDT
Antal observationer
FV Tot-P
4,6
3,0
5,6
0,62
16 veckoprov
UT Tot-P
< 0,2
0,55
0,10
1,6
0,40
16 veckoprov
UT PO4-P*
< 0,2
0,51*
0,25*
3,9*
1,1*
16 dygnsprov
* Interna kyvettester baserade på dygnsprov

5.1.4 Prestanda på membranenheter

Vid uppstarten av försöket var det svårt att få en robust reglering av flödet genom
membranen. Svårigheterna har delvis berott på att pilotanläggningen skiljt sig från en
fullskaleanläggning på så sätt att möjligheten att kunna variera antalet aktiva
membranmoduler begränsats till 2 enheter. Dessa förutsättningar som leverantören
inte arbetat med tidigare gjorde att den levererade standardlösningen för
membranstyrningen behövde justeras. Ett flertal styrstrategier har utvärderats. Den
stora svårigheten har varit att få en konstant nivå i MBR-reaktorn utan stora ändringar
i ventilläge. Självsvängningar i ventilen gav upphov till stora flödesvariationer och
därmed stora variationer i TMP.
Under arbetet med att utvärdera olika styrstrategier sattes membran A i fast flöde med
uttag av halva totala medelinflödet. Syftet var att undersöka om det blev skillnad i
permeabilitetsförluster mellan membran A med fast flöde och membran B med olika
variationer i flux och TMP. Under perioden 2013-11-12 till 2014-02-06, med avsteg för
några dagar, drevs alltså membran B med olika styrstrategier med betydligt högre
variation i flux och TMP än membran A.
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Permeabiliteten för båda membranen var, under försöksperiod 1, i medeltal 1400
L/(m2·h·bar), vilket är betydligt högre än vad som kan anses normalt. För
membraninstallationer med kommunalt avloppsvatten anger tillverkaren ett
erfarenhetsmässigt riktvärde på 700 L/(m2·h·bar) efter CIP. Beräkningsfel av den
aktiva membranytan har uteslutits med dubbelkontroll tillsammans med tillverkaren
och det är mycket svårt att förklara vad den höga permeabiliteten berodde på. Fouling
är komplext och det finns variationer men den stora skillnaden i förväntad, mot
observerad permeabilitet, är ändå anmärkningsvärt stor.
Figuren nedan visar medelpermeabilitet per vecka för membran A och B under
uppstartsfasen samt försöksperiod P1. Värdena är temperaturkorrigerade som beskrivs
i Bilaga 9.1. Vecka 47 genomfördes en första CIP med hypoklorit och god effekt. Vecka
12 utfördes en andra CIP med oxalsyra och hypoklorit med god effekt. Den fulla
effekten av CIP nummer två kan inte ses i figuren på grund av en uppdatering av
styrsystemet som resulterade i uttag av permeat utan scouring air, med en mycket
snabb fouling som konsekvens. Det verkar inte vara någon skillnad i förändring av
permabilitet mellan de båda membranen trots att membran A drivits med fast flöde
jämfört med ett varierat flöde för membran B.
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Figur 12. Försöksperiod P1: Medelpermeabilitet per vecka för membran A och B (inklusive
uppstartsfasen).

Tillsatsen av fällningskemikalie verkar inte ha påverkat foulingen negativt och inte
heller då permeabiliteten under den första försöksperioden. Tidsperioden med tillsats
av fällningskemikalie var dock för kort för att dra några generella slutsatser om dess
generella påverkan på membrankapaciteten.
Det ska påpekas att medelflödet genom membranen var lägre (1,8 m3/h) vecka 43 - 47
jämfört med vecka 48 – 13 (2,5 m3/h), vilket har en negativ korrelation med
minskningen i permeabilitet, se Figur 12. Variationerna i flöde och därmed TMP var
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dock större under första perioden vilket tydligt visar att fouling ökar vid stundtals höga
TMP-belastningar men låg medelbelastning, snarare än vid en medelhög
medelbelastning i TMP.

5.2 Försöksperiod P2, dynamiskt normalflöde

Under perioden 2014-03-31 till 2014-05-23 drevs SSV L1 med medelflöde 2,5 m3/h
men med dynamisk flödesvariation. Flödesvariationen följde i realtid det flödesmönster
som Henriksdals reningsverk hade med avsteg från de begränsningar på
inloppspumpen som beskrevs i avsnitt 4.1. En viktig konsekvens av det dynamiska
flödet var att den organiska belastningen ökade med i storleksordningen 15 % efter
försedimentering, främst på grund av att en större mängd av flödet togs ut under de
perioder när avloppsströmmen hade hög koncentration. En jämförelse med Henriksdal
ger då en organisk belastning som motsvarar drygt 7 m3/s, väl över Qmedel. Se Tabell 3
för en jämförelse.
Slamhalten ökades under perioden, i SSV L1 BR4 och MBR-reaktorn från 6000 mg/L
respektive 7000 mg/L, till 8000 mg/L respektive 10000 mg/L, där de första tre
veckorna var med de lägre slamhalterna.
Doseringen av järnsulfat skedde på samma sätt som i Henriksdal, dvs. en fast dos av
järn per m3 vatten. Doseringspunkten flyttades dock till en punkt mellan
försedimentering och BR1, främst för att undvika onödigt uttag av järn i primärslam.
Vid doserpunkten fanns även en liten luftning för att om möjligt förbättra oxidationen
av den tvåvärda järnsulfaten. Själva doseringsflödet var konstant under dygnet och
följde inte flödesvariationen. Dosering av fällningskemikalien var alltså endast
flödesproportionell sett till dygnet som helhet, och följde dygnsmedelflödet.
En avgörande skillnad i drift av membranen mot en tänkt fullskaleanläggning vid
Henriksdal var möjligheten att kunna variera antalet aktiva moduler beroende på
aktuellt flöde. I SSV L1 fanns enbart två moduler som användes oavsett aktuellt flöde,
jämfört med ett fullskalesystem där det aktiva antalet moduler varieras beroende på
flöde. Denna begränsning blev tydlig under den dynamiska flödesperioden då den
momentana fluxen som högst var 39 L/(m2·h). Flödesbelastningen över membranen
var alltså stundtals betydligt högre än vad som hade varit normalt i fullskala. Det är
svårt att avgöra hur stor påverkan på fouling och försämring av permeabilitet den
ökade variationen i flux hade, men borde rimligtvis ha varit likvärdig eller högre än för
en normal drift.
Den 2014-05-20 konstaterades att slam hade läckt ut genom permeatröret från
membran A och hela vägen till provtagarenhet för utgående provvatten. Den 2014-0602 tömdes hela MBR-reaktorn och rengjordes grundligt, då det fanns misstanke om
eventuella skador på membranet. Orsaken till slamläckage konstaterades då bero på att
en luftningsslang hade lossnat från membran A, och vid höga flöden hade slangen sugit
in slam från MBR-reaktorn. SSV L1 var åter i normal drift den 2014-06-04. Utgående
analyser under veckorna 21 till 23 var alltså inte representativa och vid beräkningar för
medelvärden under försöksperiod 2 har dessa inte använts.
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5.2.1 Reduktion av organiska ämnen

Reduktionen av organiska ämnen var mycket god och skiljde sig inte från perioden med
fast flöde. Vissa noteringar i suspenderat material har registrerats men beror troligtvis
på störningar såsom turbulens vid höga flöden kring givaren. Liksom i tidigare
försöksperiod var utgående dygnsprover för BOD7 under detektionsgränsen på 2,0
mg/L. Målvärdet för BOD7 var 8 mg/L vilket alltså gick att nå med mycket god
marginal. För att kunna notera skillnader i avskiljning av organiskt material användes
även här veckoprov av TOC istället för BOD7.
Tabell 13. Försöksperiod P: Halter av TOC (veckoprov) vid provpunkterna försedimenterat vatten (FV),
utgående (UT), samt reduktionsgrad i procent. Resultaten skiljer sig inte från den första försöksperioden.
Parameter
Medel
Min
Max
STD
Antal observationer
FV TOC (mg/L)
130
110
150
15
7 veckoprov
UT TOC (mg/L)
7,9
7,5
8,2
0,3
7 veckoprov
TOC red. (%)
94
93
95
1
7 veckoprov
UT COD (mg/L)
20
11
28
6
7 dygnsprov
UT SS (mg/L)
1*
0*
65*
< 0,1*
online
* Under försöksperiod 2 har ett 10-tal toppar över 4 mg/L noterats. Dessa beror troligtvis på
störningar i mätningen. Medelvärdet var under detektionsgräns för givaren. Det finns dock ett
tydligt samband mellan variationer i 0-2 mg/L som kan liknas vid brus, och flödet. I övrigt så är
avskiljningen mycket god och likvärdig med försöksperiod P2.

5.2.2 Reduktion av kväve

Vid förändring av flödet från fast till dynamiskt ökade den totala mängden
inkommande kväve. Främsta skillnaden var att dygnstopparna med ammonium ökade i
amplitud och därmed även luftbehovet under motsvarande tidsperiod vilket ställde
högre krav på syrereglering och dosering av kolkälla. För att hitta en tillräckligt bra
styrning utvärderades ett antal olika styrstrategier genom modellsimuleringar och
korta test under drift.
Fyra simuleringar gjordes i den utökade versionen av IWA Benchmark Simulation
Model No 2 kallad BSM2G (Flores-Alsina, Corominas m fl., 2011). Syftet var att testa
olika driftstrategier för internrecirkulation, syrestyrning samt undersöka effekten på
mängden doserad kolkälla. De olika strategierna som testades var nitratrecirkulation
från BR5 eller BR6 i kombination med två eller tre luftade tankar, alltså fyra olika
alternativ. Modellen anpassades till SSV L1 med korrekt antal tankar, korrigerade
anslutningspunkter av recirkulationsströmmar, luftade och oluftade tankar samt
doserpunkt för kolkälla i tank 6. Modellen kalibrerades dock inte till inkommande
avloppsvatten då syftet enbart var att få en uppskattning om skillnader i alternativen
och inte att utvärdera några detaljerade kvantitativa effekter. Modellsimuleringarna
visade att recirkulation från BR5 var att föredra framför BR6 då motsvarande
reningsgrad gick att uppnå till mindre mängd kolkälla. Simuleringarna visade även att
belastningstoppar av ammonium skulle kunna hanteras genom att utöka antalet luftade
tankar från två till tre. Detta skulle dock innebära en betydligt högre doserad mängd
kolkälla. Med bakgrund av detta recirkulerades nitrat från BR5 och antalet luftade
tankar minimerades till 2 styck; BR3 och BR4.
Det var intressant att notera att syreöverskottet i MBR-reaktorn sjönk under 1 mg/L för
första gången under försöket. Tidigare hade koncentrationen varit kring 7 mg/L i MBRreaktorn, vid fullständig nitrifikation i de luftade reaktorerna. Med det dynamiska
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flödet blev belastningstopparna större vilket stundtals resulterade ofullständig
nitrifikation och läckage av ammoniumkväve ut till MBR-reaktorn. Den mängd
ammonium som läckt ut nitrifierades i MBR-reaktorn, vilket resulterade i en sänkning
av syrehalten. Fenomenet var direkt korrelerat till utgående ammoniumhalt från BR5
och var tydligast vid höga slamhalter såsom 10 000 mg/L i MBR reaktorn. Liksom i
perioden med fast flöde medförde detta att reduktionen av ammonium i utgående
vatten ändå var komplett (Figur 13).
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Figur 13. Försöksperiod P2: Halter av ammonium (veckoprov) vid provpunkterna försedimenterat vatten
(FV), utgående (UT), samt reduktionsgrad i procent.
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Figur 14. Försöksperiod P2: Halter av totalkväve (veckoprov) vid provpunkterna försedimenterat vatten
(FV), utgående (UT), beräknad mängd organiskt kväve ut, samt reduktionsgrad av totalkväve mellan FV
och UT i procent.
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En annan konsekvens av den ofullständiga nitrifikationen i de luftade tankarna var att
den totala mängden nitrat i utflödet ökade. Som kan ses i Tabell 14 var nitrathalten
över målvärdet på 3,0 mg/L. En ökad dos av kolkälla kunde delvis kompensera för
detta men det är tydligt att låga ammoniumhalter var viktiga för att undvika onödig
dosering av kolkälla samt för att uppnå låga utgående totalkvävehalter. Under perioden
doserades i genomsnitt 15 mg COD/L inkommande avloppsvatten, vilket är rimligt vid
en reduktion av 3 mg nitrat/L.
Tabell 14. Försöksperiod P2: Reduktion av kväveparametrar under den andra försökperioden.
Parameter (mg/L)
Mål
Medel
Min
Max
STD
Antal observationer
FV Tot-N
48
41
56
4,7
7 veckoprov
FV NH4-N
37
32
41
3,0
7 veckoprov
UT Tot-N
6,0
4,4
4,1
4,9
0,3
7 veckoprov
UT NH4-N
< 0,5
0,08
0,05
0,1
0,02
7 veckoprov
UT NO3-N
< 3,0
3,7
3,2
4,3
0,4
7 veckoprov
UT Org-N
0,7
0,1
1,1
0,3
7 veckoprov

5.2.3 Reduktion av fosfor
Som kan ses i Figur 15 och

Tabell 15 var utgående fosfathalt i medeltal under målvärdet på 0,2 mg/L även om det
inte var någon större marginal. Doserad mängd järn var ca 16 mg/L och jämförbar med
normal dosering i Henriksdal. Det finns alltså inget som tyder på att det skulle vara
några större skillnader i fällningseffektivitet av Heptahydrat i SSV L1 jämfört med
befintlig aktivslamanläggning på Henriksdal.
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Figur 15. Försöksperiod P2: Halter av totalfosfor (veckoprov) vid provpunkterna försedimenterat vatten
(FV), utgående (UT), samt reduktionsgrad i procent.
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Tabell 15. Försöksperiod P2: Reningsresultat av fosfor under den andra försöksperioden.
Parameter (mg/L)
Mål
Medel
Min
Max
STD
Antal observationer
FV Tot-P
5,6
4,7
6,2
0,60
7 veckoprov
UT Tot-P
< 0,2
0,15
0,089
0,23
0,045
7 veckoprov

5.2.4 Prestanda på membranenheter

Som förväntat har membranens kapacitet förändrats med tiden med en gradvis
försämring av permeabiliteten. Tyvärr har flera tekniska problem uppstått under
perioden vilket har påverkat fouling hos membranen. Uppdatering av styrsystemet
genomfördes vid två tillfällen med syfte att finna en styrstrategi som minimerade
variationer i flux. Vid första tillfället, v 16, togs permeat ut utan någon scouring air
vilket resulterade i mycket snabb igensättning. Då en CIP hade utförts precis innan
störningen, blev nettoförändringen av permeabilitet, jämfört med innan CIP:en , nära
noll. I Figur 16 kan effekten av CIP v 47 jämföras med v 16. Även om det i Figur 16 ser
ut som en linjär försämring av permeabilitet v 14-23 var påverkan av störningar så stor
att det inte går att dra någon generell slutsats om fouling och försämring av
permeabilitet under försöksperioden.
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Figur 16. Försöksperiod P2: Membranpermeabilitet från försöksstart till och med Försöksperiod 2 (v 1423).

5.3 Försöksperiod P3, dynamiskt högflöde

Under perioden 2014-06-03 till 2014-07-03 drevs SSV L1 med dynamiskt flöde och ett
medelflöde på 4,3 m3/h. Detta motsvarar 3 400 000 pe i Henriksdal om man utgår från
70 g BOD/pe, d. Detta är den beräknade maximala genomsnittliga veckobelastningen
på Henriksdal år 2040 (se Tabell 3). Den organiska belastningen till SSV L1 var alltså
mycket hög under den fyra veckor långa försöksperioden, även om flödet var under
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Qmax. Omräknat i flux motsvarar 4,3 m3/h en medelflux per membran på 28 L/ (m2·h)
vilket är strax under rekommenderade maximala flux på 30 L/(m2·h) vid 8 °C. I
praktiken innebar det dock att den momentana fluxen tidvis var 40 L/(m2·h). Fluxen
genom membranen var alltså högre än vad som skulle accepteras i fullskala.
Förhållandena var dock gynnsamma då försöksperioden var under torrväder med höga
temperaturer vilket var fördelaktigt för permeabiliteten. Inför denna försöksperiod
genomfördes en soaking CIP för att helt återställa membrankapaciteten. Effekten av
soaking CIP kan ses i Figur 20. Resultaten mellan användning en vanlig CIP och
soaking CIP beskrivs mera komplett i avsnitt 5.6.
Slamhalten var hög, 8000 mg/L i BR4 och 10 000 mg/L i MBR-reaktorn. Främsta
målet med försöksperioden var att nå uppställda utsläppsmål oavsett om
kemikaliedoseringen inte var optimal. Som kan ses i Tabell 16 var reduktionen av
organiskt material mycket god och likvärdig med tidigare försöksperioder. Då samtliga
utgående dygnsprover för BOD7 under detektionsgränsen på 2,0 mg/L användes
veckoprov av TOC istället för BOD7, för att utvärdera utsläpp av organiskt material.

5.3.1 Reduktion av organiska ämnen

Avskiljningen av organiska ämnen var fortsatt mycket god och skiljer sig inte från
tidigare försöksperioder. En avvikelse noterades dock som inte har kunnat förklaras.
Suspmätningen i utgående vatten visade under 10 timmar en topp på 40 mg/L.
Tidigare avvikande mätningar berodde på turbulens eller luft kring givaren vilket inte
var aktuellt vid avvikelsen. Enligt membranleverantören går det inte utesluta att ett
sådant beteende kan uppvisas vid en membranperforering som sedan tätas av slam,
även om det är mer sannolikt att det berott på släpp av biofilm från slangar eller
permeatsidan på membranen. Mot slutet av försöksperioden noterades suspenderat
material i utgående provkärl. Orsaken till detta var en kraftig påväxt av biofilm på
plastslangarna som successivt lossnade. Avskiljningen av organiskt material över
membranen har alltså har varit robust och mycket god under hela försöket. Samtliga
utgående dygnsprover för BOD7 var under detektionsgränsen på 2,0 mg/L. Målvärdet
för BOD7 på 8 mg/L gick alltså att nå med mycket god marginal även i försöksperiod 3.
I Tabell 16 anges reduktion av organiska ämnen mätt som TOC istället för BOD7, just på
grund av att BOD7 var under detektionsgräns under hela försöksperioden.

Tabell 16. Försöksperiod P3: Halter av TOC (veckoprov) vid provpunkterna försedimenterat
vatten (FV), utgående (UT), samt reduktionsgrad i procent.
Parameter
Medel
Min
Max
Antal observationer
FV TOC (mg/L)
110
100
120
4 veckoprov
UT TOC (mg/L)
7,6
7,3
7,8
4 veckoprov
TOC red. (%)
93
93
94
4 veckoprov
UT SS (mg/L)
1*
0*
165*
online
* Under försöksperiod 3 har en längre topp med medelvärdet 40 mg/l under 10 timmar
observerades. Den har inte kunnat förklaras, i övrigt var medelvärdena under
detektionsgräns för givaren.
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5.3.2 Reduktion av kväve

Avskiljningen av kväve var mycket god och stabil under den fyra veckor långa
försöksperioden. I jämförelse med föregående period doserades dubbelt så stor mängd
kolkälla, dvs. drygt 30 mg COD/L, samtidigt som kvävebelastningen bara ökade med 70
%. Detta tyder på en viss överdosering trots att nitrathalten i BR6 aldrig var noll. Det
var inte möjligt, med aktuell instrumentering, att utvärdera den nitratreduktion som
skedde i BR6, jämfört med den totala nitratreduktionen. Det var därför inte heller
möjligt att beräkna reducerad mängd nitrat per doserad mängd kolkälla. Jämfört med
tidigare försöksperioder var problemen med belastningstoppar av ammonium lägre
vilket främst berodde på mindre variationer inkommande belastning. I Figur 17 syns
ingen försämring i reduktion av kväve under den högbelastade försöksperioden jämfört
med tidigare period med lägre medelflöde.
Reduktion

FV

UT

N-org UT

100%
90%

60

80%
50

70%
60%

40

50%
30

40%
30%

20

Kvävereduktion

Kvävekoncentration (mg/L)

70

20%
10

10%
0%

0
14

15

16

17

18

19 20 (21) (22) (23) 24
Tid (kalendervecka)

25

26

27

Figur 17. Försöksperiod P3: Halter av totalkväve (veckoprov) vid provpunkterna försedimenterat vatten
(FV), utgående (UT), beräknad mängd organiskt kväve ut, samt reduktionsgrad i procent.

Tabell 17. Försöksperiod P3: Halter av kväveparametrar vid provpunkterna försedimenterat vatten (FV)
och utgående (UT) under den tredje försöksperioden.
Parameter (mg/L)
Mål
Medel
Min
Max
Antal observationer
FV Tot-N
47
43
53
4 veckoprov
FV NH4-N
37
34
41
4 veckoprov
UT Tot-N
6,0
3,7
2,9
4,4
4 veckoprov
UT NH4-N
< 0,5
0,14
0,08
0,22
4 veckoprov
UT NO3-N
< 3,0
3,0
2,4
3,7
4 veckoprov
UT Org-N
0,6
0,4
0,7
4 veckoprov

5.3.3 Reduktion av fosfor

En analysator med hög precision för mätning av fosfat ned till 0,05 mg/L på utgående
vatten installerades 2014-05-21. Trots vissa uppstartsproblem var den dynamiska
informationen om utgående fosfathalt avgörande för att snabbt kunna ta beslut om
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vilken mängd järn som skulle doseras. Det var framförallt viktigt att få högupplöst
information om dygnsvariationerna för att undvika en överdosering av järn. I Figur 18
finns ett exempel på dygnsvariationer i utgående fosfat under försöksperiod P3. Över
ett normalt dygn var koncentrationen låg från småtimmarna till eftermiddagen, då
halten ökar för att sedan återgå till låga värden strax efter midnatt.
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Figur 18. Försöksperiod P3: Dygnsvariationer för utgående fosfathalt 2014-06-09 till 2014-06-17.

Doseringen var 20 mg Fe/L med något lägre dos under helgerna vilket är högre än
motsvarande dosering under samma period i Henriksdal (16 mg/L). Kvoten i mol
mellan tillsatt järn per avskilt fosfat var 2,1, vilket kan jämföras med 1,6 för perioden
med dynamiskt medelflöde 2,5 m3/h. Det ska dock påpekas att medelhalten i utgående
totalfosfor var lägre, 0,11 mg/L jämfört med 0,15 mg/L i föregående försöksperiod. Då
det enbart är resultat från 4 veckor bör det inte dras generella slutsatser men det finns
en indikation på att järnbehovet ökar om kravet är att nå riktigt låga utgående
fosfathalter.
Järninnehållet i slammet analyserades med start 2014-04-09 och baserat på 8 prov i
BR4 och MBR tank var innehållet konstant 0,1 g Fe/g TSS. Ingen skillnad i järninnehåll
i slammet noteras alltså vid de två skilda järndoserna 20 mg/L och 16 mg/L. Då det var
ett mindre antal prov samtidigt som det är oklart hur snabbt järninnehållet i slammet
ändras så bör resultaten tolkas med försiktighet. Det kommer dock vara intressant att
följa trenden under fortsatta försök.
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Figur 19. Försöksperiod P3: Halter av totalfosfor (veckoprov) vid provpunkterna försedimenterat vatten
(FV), utgående (UT), samt reduktionsgrad i procent (inkl. Försöksperiod P3, v 21-23 ej representativ).

Tabell 18. Försöksperiod P3: Halter av fosforparametrar vid provpunkterna försedimenterat
vatten ((FV) och utgående (UT) under den tredje försöksperioden.
Parameter (mg/L)
FV Tot-P
UT Tot-P

Mål
< 0,2

Medel
5,3
0,11

Min
5,0
0,080

5.3.4 Prestandan på membranenheter

Max
6,0
0,18

Antal observationer
4 veckoprov
4 veckoprov

Membran B hade lägre permeabilitet än membran A under försöksperiod P3, se Figur
20. Membranen hade tidigare under försöket jämförbar kapacitet trots att membran B
belastades med större variationer under uppstartsfas och intrimning av styrsystem, se
avsnitt 5.1. Membran A var alltså referensmembran med ett fast flöde då olika
styrstrategier för uttag av permeat testades på membran B. Det är oklart om skillnaden
i permeabilitet mellan membranen i Figur 20 beror på irreversibel fouling under
intrimningsfasen som enbart kunde noteras under höga flux, skillnad i effektivitet av
CIP eller någon ytterligare okänd faktor. Det blir viktigt att följa utvecklingen i fortsatta
försök.
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Figur 20. Försöksperiod P3: Permeabilitet för membran A och B under hela försöket.

Medelförlusten av permeabilitet var 200 L/(m2·h·bar) per vecka för membran B och
drygt 300 L/(m2·h·bar) per vecka för membran A. Under den fyra veckor långa
försöksperioden försämrades alltså kapaciteten med 60 -70 % vilket kan jämföras med
försöksperiod P1 där försämringen var 35 % för båda membranen under 14 veckor. Det
var tydligt att fouling ökade när nettoflux ökar från 15 L/(m2·h) till 27 l/(m2·h).
Avrundat så gav alltså en knapp dubblering i flux en 4 gånger så stor försämring i
permeabilitet, vid jämförelse av medelförsämringen för försöksperiod P1 och P3; 50
L/(m2·h·bar) vecka respektive 200 L/(m2·h·bar) vecka. Den högre dosen järn skulle
kunna vara en orsak till den kraftiga försämringen även om det tidigare inte finns några
indikationer på utfällning av järn på membranen.
I fullskala rekommenderas CIP när 30 % av kapaciteten förlorats. I pilotförsöken har
det varit möjligt att frångå detta då membrankapaciteten har varit möjlig att återställa
med soaking CIP. Det ska dock förtydligas att den soaking CIP som genomfördes v 23
innan försöksperiod P3 inte är möjlig i en fullskaleanläggning, utan enbart var för att
säkerställa att membranen hade full kapacitet inför försöksperiod P3.

5.4 Försöksperiod P4, dynamiskt normalflöde låg fosfathalt

Under perioden 2014-07-04 till 2014-09-01 var målet att uppnå låga fosfathalter, <
0,10 mg/L, vid medelflöde 2,75 m3/h. Ingen CIP utfördes efter försöksperiod P3 men
en återhämtning av permeabiliteten kunde noteras redan under första veckan då
permeabiliteten ökade från 300 till 600 L/(m2·h·bar). Det är intressant att notera att
det alltså kan finnas möjlighet att återfå en stor del av permeabilitetsförlusten efter en
period av höga flux. Under de efterföljande sommarmånaderna inträffade ett flertal
kraftiga regnoväder vilket innebar kraftiga avvikelser från normalbelastningen i form
av koncentrationer och flöden i SSV L1. Under perioden kompletterades även
fällningen med järnklorid med målet att kunna minska variationerna i utgående
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fosfathalt. Då det vid rapportens sammanställning inte finns tillräckligt lång mätserie
för att kunna dra slutsatser om effekten av järnklorid under normala inflöden redovisas
försöksperiod P4 inte i denna rapport, utan i nästkommande delrapport.

5.5 Praktiska driftserfarenheter och driftsproblem

I avsnitt 4.1 beskrevs olika kompromisser och avvägningar mellan pilotanläggningen
SSV L1 och fullskaleanläggning Henriksdal. Flera driftproblem har noterats under
försöket varav några berodde på den mindre skalan och andra kan vara viktiga att
notera inför en byggnation av en fullskaleanläggning. Nedan beskrivs några av de
driftaspekter som ansetts relevanta för försöket eller en fullskaleapplikation.

5.5.1 Driftstabilitet av membranenheterna

Förutom de uppstartsproblem med styrning av membranenheterna har själva driften
av membranenheterna fungerat mycket bra. Behovet av tillsyn och underhåll var
begränsat till de tidpunkter då CIP utfördes. Det sätt som CIP utfördes på i SSV L1 är
betydligt mer arbetskrävande och mindre automatiserat än i en fullskaleapplikation.
Oavsett hur CIP utförs är det mycket viktigt att kunna övervaka effekten av varje CIP
för att bygga upp kunskap om den kvantitativa effekten av en CIP. En separat
beskrivning av de CIP:ar som utfördes under första försöksåret redovisas i avsnitt 5.6.
Den driftparameter som var mest arbetskrävande var styrning och övervakning av
membranenheterna. Behovet av intrimning av nivåreglering är troligtvis mindre i
fullskala, med en standardiserad lösning. Möjligheten att övervaka varje
membranenhet individuellt är sämre i fullskala än i pilotförsöken.

5.5.2 Mätteknisk utrustning och givare

Mätning av TMP är centralt i membran- och filterapplikationer. I försöket användes två
membranenheter där varje enhet hade separat nivåmätning för beräkning av TMP.
Kalibrering av tryckgivarna genomfördes ett antal gånger under försöket och det var
värdefullt att ha möjligheten att manuellt kunna mäta TMP-nivå. Detta för att avgöra
när nivåkalibrering var nödvändig. Oavsett hur en fullskalig process ser ut borde det
vara viktigt att ha automatiska eller manuella metoder för att verifiera tillförlitligheten
på de tryckgivare som beräknar TMP. Det borde även vara möjligt att vid behov kunna
mäta TMP individuellt för varje membranenhet även om det inte är möjligt med
kontinuerlig övervakning av de individuella enheterna. Något som även skiljer sig från
en vanlig aktivslamprocess är den kortare tidsskalan. I SSV L1 var tiden för en
förändring i TMP vid förändrat flödesuttag i storleksordningen sekunder, vilket ställer
krav på en mera noggrann datainsamling. I de databaser som används på reningsverk
idag är det ovanligt att historik under längre tid, lagras i högre upplösning än 6
minuter. För att kunna följa upp snabbare TMP förändringar kommer minst 1 min
upplösning att vara nödvändigt och för att i detalj kunna studera fouling krävs
sekundupplösning.
Online givare användes för att både övervaka och styra kvävereningsprocesserna.
Givarna skiljer sig inte från vanliga anläggningar men förutsättningarna med höga
slamhalter bidrog till en del problem. Under i stort sett hela försöket var det även en
stor produktion av flytslam, vilket sammantaget gav svårigheter att hålla givarna rena.
Samtliga givare hade automatisk rengöring med luft vilket var en nödvändighet. Vid
kalibrering av slamhaltsgivarna var det tidvis svårt att analysera representativa prover.
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Både provtagning i höga slamhalter med flytslam samt svårigheter att sedan filtrera
proverna bidrog till en högre osäkerhet i slamhaltsdata i MBR-anläggningen jämfört
med en konventionell aktivslamanläggning med lägre slamhalt. Man kan alltså förvänta
sig att mättekniska problem som beror på flytslam i konventionella anläggningar blir
ännu viktigare att kunna hantera i MBR-system med hög slamhalt.
Efter försöksperiod P3 då belastningen var hög noterades filamentösa partiklar i
permeatet vilket berodde på en kraftig påväxt av biofilm på samtliga plastslangar. Trots
att det var knappt mätbara halter, < 2 mg/L, så blev det märkbart i de angränsande
försök på Hammarby Sjöstadsverk som använde permeat som försöksvatten. Tydligast
var det i två olika kolfilteranläggningar där igensättningen var betydande. I en
fullskaleanläggning borde problemet vara försumbart då förhållandet mellan flöde och
ytan på permeatrör är betydligt högre. Biofilmen var dessutom som störst på plaströren
och mera begränsad på rostfria ytor.
Mätningar av suspenderat material och turbiditet är känsliga för störningar vid låga
halter. I pilotförsöken var dessutom givaren placerad i ett mindre provtagningstråg,
vilket inte var optimalt för att minimera antalet störningar. Kraftig turbulens och
luftbubblor var främsta orsaken till störningar även om dessa gick att hantera genom
justering av givarens vinkel och vattenflödet. I fullskaleanläggningar är det ett väl känt
problem med störningar av luftbubblor som ger felaktiga mätvärden.

5.5.3 Slamproblem

En månad efter ympning noterades problem med flytslam i tankarna BR2-BR6. För att
skapa förutsättningar för en korrekt massbalans för mängden slam i systemet senare i
projektet, hanterades ytslammet genom inblandning i vattenfasen. Tankarnas geometri
och avsaknad av ytavdrag tros ha bidragit till problemen men förklarar inte hela
produktionen av flytslam. Vid tidigare försök på SSV L1, vid konventionella slamhalter
och gravimetrisk sedimentering, har problemen med flytslam varit klart mindre.
Ytomrörare med kraftig inblandning konstruerades och installerades vilket löste
problemen. I fullskala antas ytavdrag begränsa ytslamsbildningen även om försöken
tyder på att ytslamsproduktionen verkar vara betydligt högre än vid konventionella
slamhalter och alltså behöver hanteras.
Under uppstart noterades problem med mineralisering av slammet vid låg belastning
och hög slamhalt. En bidragande orsak var den större volymen i MBR-reaktorn jämfört
med Henriksdal, se avsnitt 4.2. I fullskala är det knappast troligt att flödet minskar lika
drastiskt som i försöket men det är ändå intressant att notera att effekterna av en
mycket låg belastning i kombination med hög slamhalt kan ge negativa konsekvenser
för kvävereningen, i form av förhöjda utgående nitrathalter.

5.6 CIP, kemisk membranrengöring

Under hela försöket rengjordes membranen kemiskt vid totalt 5 tillfällen. Resultaten av
CIP:arna samt de kemikalier som användes kan ses i Tabell 19. Några intressanta
fenomen noterades även om antalet rengöringsprocedurer var för få för att kunna
studera rengöringsfunktionen i detalj. Förbättring som en CIP ger anges i procent av
dygnsmedelvärde i permeabilitet jämfört med perioden före CIP. Resultaten visar att
effekten skilde sig åt mellan olika CIP:ar. Även mellan membran A och B fanns
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skillnader i effekt, framförallt vid CIP 5. Det ska noteras att CIP 5 skiljer sig från övriga
då en s.k. soaking CIP med nedtappning och indränkning av membranen i tvättlösning
genomfördes innan en vanlig CIP. Störningar med styrning av permeatuttag precis efter
CIP påverkade CIP 2 och CIP 4 negativt.
Tabell 19. Information om och effekt av kemisk rengöring, CIP, av membran A och B.
CIP nr.
CIP 1
CIP 2
CIP 3
CIP 4
CIP 5

Datum
2013-11-21
2014-03-20
2014-04-08
2014-04-15
2014-06-02

Typ
Hypoklorit
Oxalsyra + hypoklorit
Hypoklorit
Oxalsyra + hypoklorit
Oxalsyra + hypoklorit (soaking + CIP)

Förbättring (%)
Membran A Membran B
+ 80
+ 70
+ 63
+ 33
-1
-1
+ 20
+ 19
+ 140
+ 80

Ett normalt resultat vid en CIP med oxalsyra var först en försämrad permeabilitet p.g.a.
porslutning i membranen och sedan en gradvis återhämtning till full effekt efter 3-7
dagar. Neutralisering med basisk natriumhypoklorit gjorde återhämtningen snabbare
samtidigt som syftet med hypoklorit egentligen var att lösa upp organisk biofilm. I
Figur 21 ses ett exempel på förändringen i permeabilitet efter CIP med oxalsyra och
hypoklorit. Efter CIP med oxalsyra och hypoklorit är permeabiliteten först ca 10 % lägre
än innan CIP, för att sedan öka under ca 1 vecka innan den stabiliseras på omkring 2,3
ggr permeabiliteten innan CIP. Den ökande variationen i slutet av grafen beror på
kraftigt ökade flöden.
200
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2
Permeabilitet L/(m •h• mmVP)
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Figur 21. Permeabiliteten för respektive membranmodul 2014-09-08 – 2014-09-22 där CIP genomfördes
2014-09-11 med oxalsyra följt av hypoklorit.

Innan försöksperiod P3 genomfördes en s.k. soaking CIP där hela MBR-reaktorn
tömdes och renspolades med vatten innan reaktorn och membranen fylldes med
oxalsyra. Efter indränkning av oxalsyra genomfördes en CIP med oxalsyra såsom
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beskrivits i avsnitt 5.6. Efterföljande steg med hypoklorit skedde på samma sätt med en
uppfyllning av MBR-reaktorn med hypoklorit, följt av en CIP. Membranen var indränkt
i hypoklorit under 12 timmar för att säkerställa en god effekt av kemikalien innan CIP
påbörjades. Även om kemikaliekoncentrationerna var jämförbara med tidigare CIP:ar
så är det viktigt att notera att en soaking CIP inte är genomförbar i fullskala. I
pilotförsöken var syftet delvis att helt återställa membrankapaciteten men även att få
en uppfattning om maximala effekten av en optimal CIP. Förbättringen i permeabilitet
för soaking CIP kan ses i Figur 22, CIP 5, där effekten var störst vid låga flux. Det är
intressant att notera att den procentuella förbättringen efter CIP uppvisar ett linjärt
beteende med avtagande effekt vid högre flux. Motsvarande mönster syns även efter de
mera realistiska CIP:arna även om den procentuella effekten naturligtvis var lägre. I
Figur 22 går det även att se skillnaden mellan en CIP med enbart hypoklorit, CIP 1, och
en CIP med oxalsyra följt av hypoklorit, CIP 2. Även om CIP 2 hade en liten effekt så
går det att se en fördröjd effekt från första dagen till efter en vecka. För CIP 1 där enbart
hypoklorit användes var effekten omedelbar och förändrades efter dag 1. Som tidigare
nämnts så bidrog störningar i styrsystemet till att CIP 4 inte kunde utvärderas. Utifrån
de CIP:ar som utförts är det svårt att dra kvantitativa slutsatser om effekten av en CIP
då variationen var stor. Exempelvis kan den uteblivna effekten av CIP 3, se Tabell 19,
berott på att lagret med fouling innehöll oorganiska beläggningar såsom järnrester. En
CIP med syra hade i så fall krävts för rengöring. Den uteblivna effekten skulle dock
även kunna vara låg just för att effekten av en CIP har stor variation, även om det är
mera troligt att det berodde på typen av rengöringskemikalie. En viss spridning i effekt
var väntad då SSV L1 också drevs under olika förutsättningar och belastningar. Det
kommer att vara viktigt att kunna uppskatta effekten av CIP för att kunna göra
prognoser om intervall och vid vilka permeabilitetsförluster som CIP är nödvändigt.

Procentuell förbättring i permeabilitet

300%
CIP 1, direkt efter
250%

CIP 1, 1 dag efter
CIP 2, 1 dag efter

200%

CIP 2, 1 vecka efter
CIP 5, 2 dagar efter

150%

100%

50%
0

10

20
Flux

30

(L/(m2·h))

Figur 22. Procentuell förbättring, jämfört med innan CIP, av permeabilitet vid 3 CIP:ar vid de tre olika flux
som användes under stegtesten (CIP 5 (soaking CIP) kan ses som en optimal CIP).
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5.7 Bildning av klororganiska föreningar

Eftersom att membranen vid en CIP rengörs med natriumhypoklorit finns risk för
bildning av klororganiska föreningar (AOX adsorberbara organiska halogener/EOX
extraherbara organiska halogener) i systemet. Dessa föreningar är väldigt stabila och
bidrar till stor negativ miljöpåverkan vid utsläpp till recipient p.g.a. deras toxicitet. För
att studera förekomsten av dessa föreningar i systemet utfördes under mars 2014 en
provtagningskampanj, i samband med CIP2. Prover togs på både inkommande och
utgående vatten på både SSV L1 och på Henriksdal. För att ha möjlighet att analysera
slam togs även slamprover från SSV L1 vid samtliga provtagningstillfällen. Inför
planerad CIP2, 20 mars 2014, intensifierades provtagningen och prover togs då varje
dag från två dagar innan CIP till två dagar efter (18-22 mars). Samtliga prover
skickades, efter slutförd provtagningskampanj, till Eurofins för analys.
Analysresultatet för AOX visade på att inkommande halter till både SSV L1 (8 prover)
och Henriksdals reningsverk (6 prover) låg mellan 0,015-0,04 mg/L (ett högre värde på
0,06 mg/L noterat). När prover tagits samma dag på de två anläggningarna har de
uppvisat närliggande resultat. Utgående halter från SSV L1 (6 prover) och Henriksdals
reningsverk (5 prover) visade halter kring 0,03 mg/L för samtliga provtagningstillfällen
utom det dygn då CIP utfördes (20 mars), då noterads en betydligt högre halt i
utgående vatten på SSV L1; 0,6 mg/L. En slutsats som kan dras är att inkommande och
utgående halter av AOX, vid normal drift, var inom samma storleksinterall, ca 0,03
mg/L, men vid CIP bildas en större mängd som släpps ut till recipient. I en
fullskaleapplikation återförs normalt det klorinnehållande permeatet till den biologiska
processen för att brytas ned, vilket inte gjordes i pilotförsöken. Då dessa första analyser
visat att AOX-föreningar bildas vid CIP är nästa steg att analysera hur stor del som kan
brytas ned i processen och hur stor del som eventuellt lagras i slammet. För de
föreningar som lagras i slammet, EOX, var detektionsgränsen för höga för att kunna
notera några halter. För att få mer underlag skulle ytterligare en provtagningskampanj
behöva genomföras med lägre detektionsgräns för EOX samt kompletterande AOXanalyser.

5.8 Karakterisering av slam och filtrerbarhet

I ett examensarbete utfört under första halvåret 2014 undersöktes slamegenskaperna i
MBR-reaktorn (Apostolopoulou 2014). Målet var att ta reda på hur olika
slamegenskaper påverkade permeabiliteten och att jämföra olika mått på slammets
filtrerbarhet med den faktiska permeabiliteten. De mått på filtrerbarhet som
utvärderades var Sludge Filtration Index, SFI, (Thiemig 2012) och Time to Filter, TTF,
(GE Water & Process Technologies 2009) normaliserad mot TSS. De två metoderna
mäter på olika sätt den tid det tar att filtrera en viss volym slam; ett lågt värde på SFI
och TTF indikerar alltså ett lättfiltrerat slam. Slamprover togs regelbundet i MBRreaktorn och på två platser i Henriksdals reningsverk, varpå SFI, FFT, TSS, VSS, SVI
och halt järn i slammet mättes och filamentinnehåll/grad av slamsvällning bedömdes
genom mikroskopi. Resultaten tydde på att permeabiliteten hade en positiv korrelation
med järnhalten i slammet. Det stämmer överens med två rapporter ur litteraturstudien
(Mishima och Nakajima 2009, Zheng m fl., 2012), där tillsats av fällningskemikalier
minskade problemen med fouling. I dessa artiklar fann man att järn(III)-klorid hade en
större positiv effekt än aluminiumsalt. Tvåvärt järn, som användes här, utvärderades
inte i de försöken. Permeabiliteten korrelerade också med båda måtten på filtrerbarhet,
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där bättre filtrerbarhet, det vill säga lägre SFI och TTF, generellt innebar en högre
permeabilitet. Båda måtten fanns vara jämförbara, men SFI bedömdes vara ett mer
pålitligt mått, eftersom den visade en tydligare korrelation till permeabiliteten. Tabell
20 visar en sammanställning av de korrelationer som exjobbet fann. Ändringar av
driften och störningar som inträffade under perioden påverkade märkbart de uppmätta
slamegenskaperna.
Tabell 20. Korrelation mellan värdena på olika parametrar (Hämtad
från Apostolopoulou 2014 med modifikationer).
Parameter
Permeabilitet
TSS
SFI
TTF
SFI
N
TTF
N
VSS
P
%VSS
P
P
SVI
N
PO4
P
P
Fe
P
N
N
Mikroskopi
P
P
P = positiv korrelation
N = negativ korrelation
- = ingen uppenbar korrelation

Mätningarna som gjordes visade på en mycket god filtrerbarhet hos slammet.
Inledningsvis låg värdet för TTF (100 mL) omkring 80 s, vilket hade minskat till
omkring 40 s vid exjobbets slut. Riktlinjerna för metoden anger att värden på 100 –
200 s är genomsnittliga och värden < 100 s utmärkta (GE Water & Process
Technologies 2009).

5.9 Driftskostnader och energiförbrukning

Under försöket har det främsta målet varit att utvärdera processens funktion och de
processmässiga begränsningar som finns. En utvärdering av driftkostnader eller
energiförbrukning görs därför inte i denna rapport. I kommande försök finns dock
möjligheten att jämföra olika driftfall med driften under år 1. Försöken under år 1 kan
alltså ses som referens för kommande försök. De kostnadsförändringar som är
intressanta att jämföra mellan en konventionell aktivslamprocess och en MBR-process
är främst: luftförbrukning, energi för pumpning av slamrecirkulation samt
kemikalieåtgång. För luftförbrukning är det intressant att studera både hur
syreöverföringseffektiviteten påverkas av höga slamhalter och om luftningsschemat för
scouring air kan förbättras. Effekten av förändrad slamrecirkulation är stor främst för
denitrifikationen, men påverkar även hur konstanta slamhalter som kan hållas i
processlinjen. En kalibrerad modell skulle vara att föredra för att undersöka vilken
avvägning mellan energi och kväverening som kan göras. Valet av kemikalier och dess
koncentration vid CIP styrs vanligtvis av membranleverantörens garantikrav. Det som
skiljer olika MBR-anläggningar åt är hur ofta som CIP krävs, vilket både beror på
driftstrategi och avloppsvattnets sammansättning. Under de CIP:ar som genomförts i
försöket har resultaten varit varierande vilket delvis har förklarats med de varierade
försöksperioderna. SSV L1 har även belastats med betydligt högre flux än vad som är
normalt. Det är alltså än så länge oklart om SSV L1 kräver en lägre frekvens med
CIP:ar, och därmed lägre kemikaliekostnader, än vad som kan anses normalt.
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Under den andra försöksperioden, se avsnitt 5.2, utfördes simuleringar som visade att
belastningstoppar skulle kunna hanteras genom utökad luftning av ytterligare en tank,
men till priset av en högre förbrukning av kolkälla. I pilotskala kan dessa effekter vara
svåra att verifiera, främst beroende på stora variationer i process och dataunderlag.
Under fortsatta försök är det alltså viktigt att verifiera behovet av kolkälla och hur stor
del som oxideras outnyttjat i MBR-reaktorn. Om en detaljerad utvärdering ska kunna
ske kommer det krävas en utökning av antalet online givare.
Det finns inga tecken på att förbrukningen av järnsulfat skulle vara högre i SSV L1 än i
Henriksdal vid medelflöde 2,5 m3/h och utgående fosfathalter kring 0,2 mg/L. Dock
finns indikationer att förhållandet järn per utfälld fosfor ökar om fosfathalter under 0,2
mg/L ska uppnås. Det har periodvis även varit svårt att uppnå en konstant låg utgående
fosfathalt. Det finns två potentiella kostnadsökningar avseende fällningskemikalier för
Henriksdals reningsverk:
1) Det uppstår ett behov av att komplettera med en dyrare järnlösning än
järnsulfat för att kunna styra utgående fosfathalt tillräckligt snabbt.
2) Det totala behovet av fällningskemikalie ökar på grund av ett sämre utbyte vid
låga utgående fosfathalter.
Dessa indikationer kommer att följas upp och utvärderas med andra typer av
fällningskemikalier under kommande försök.

5.10 Biologisk aktivitet

För att studera förändringar i slammets aktivitet, och mer specifikt nitrifikations- och
denitrifikationshastighet, utfördes ett antal aktivitetsmätningar på slam från SSV L1
och från Henriksdal. Det fanns en risk att aktiviteten i slammet i SSV L1 skulle påverkas
negativt av hög slamålder och långvarigt låga fosfathalter, < 0,1 mg Tot-P/L. Hypotesen
var att för låga fosfathalter skulle påverka mikroflorans sammansättning och därmed
skulle längre perioder, i storleksordningen veckor, med låga fosfathalter ha negativ
påverkan på mängd och typ av bakterier. Aktivitetsmätningar genomfördes vid 6
tillfällen, såsom beskrevs i avsnitt 4.7. Mätningarna skulle visa om de maximala
reaktionshastigheterna förändrades under försöket. Vid samtliga mätningar noterades
en tydlig linjär förbrukning av substratet vilket betyder att både nitrifikation- och
denitrifikationshastigheten var konstant under aktivitetsmätningarna.
Under vecka 25-27 var fosfathalten i medeltal mindre än 0,1 mg/L. Om en fosfathalt
mindre än 0,1 mg/L hade haft negativ påverkan borde i alla fall stora effekter ha
noterats efter dessa 3 veckor. Den totala systemslamåldern var 20 dygn under perioden
vilket i teorin innebär att hela mikrofloran omsatts en gång. I praktiken brukar man
dock avvakta 3 slamåldrar för att se full effekt av en processförändring vilket gör att
utvärderingen blir begränsad. Baserat på vecka 25-27 som inföll under den tredje
försöksperioden går det att se en tydlig försämring i både nitrifikation- och
denitrifikationshastighet mellan vecka 26 och vecka 28 (Figur 23). Under denna
försökperiod observerades kraftig flytslamtillväxt som hanterades vecka 27 med en
skumning av ytslammet tillsammans med installation av nya ytomrörare. Vecka 28
sänktes även inflödet från 4,3 m3/h till 2,75 m3/h. Mellan aktivitetsmätning vecka 26
och vecka 28 skedde alltså stora processförändringar som kan förklara försämringen i
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aktivitet. Sammantaget går det att konstatera en försämrad aktivitet efter perioden med
låga fosforhalter men det går inte klargöra om det var brist på fosfor eller förändringar i
processen som var orsaken. Dygnsvariationerna under försöksperioden var tillräckligt
stora för att fosfathalten under korta perioder, storleksordningen timmar, skulle vara
nära 0 mg/L. Det finns inga tecken på att så korta tidsperioder med låga fosfathalter
skulle ha en negativ effekt, men för att säkerställa detta skulle kompletterande
batchtester med stegvis reducerad fosfathalt kunna genomföras.
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Figur 23. Kvävereningshastigheter i SSV L1 och uppmätta maximala hastigheter i batchtester. Observera
att beräknad kvävereningshastighet i SSV L1 är normaliserad till den totala mängden VSS i SSV L1.
Volymen för 3 tankar är 35% av totala volymen i SSV L1.

Det finns en trend med minskad denitrifikationshastighet från första till sista
mätningen.
Även
skillnaden
mellan
maximal
nitrifikationsoch
denitrifikationshastighet har ökat. Förhållandena i ett MBR-system är gynnsamma för
nitrifikationsbakterier med filtrering istället för sedimentering som vanligtvis
missgynnar nitrifierare. Den höga syrehalten i MBR reaktorn borde även vara positivt
för nitrifierare om än med mindre påverkan. En möjlig förklaring till förändringen i
hastigheterna skulle alltså kunna vara att det skett en förändring i mikroflorans
sammansättning där andelen nitrifikationsbakterier ökat på bekostnad av
denitrifikationsbakterierna. Det som talar emot en sådan förklaring är att den
maximala nitrifikationshastigheten inte har ökat i motsvarande mängd som
denitrifikationshastigheten har minskat. Prov har tagits för analysera mikrofloran vid
två tidpunkter men resultaten var inte tillgängliga vid rapportens sammanställning.
Vid två av aktivitetsmätningarna togs även referensprov från Henriksdal. Då SSV L1
ympades med slam från Henriksdal vid uppstarten var alltså reaktionshastigheterna
likvärdiga vid försökets början. Baserat på de två mätningarna från Henriksdal går det
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att konstatera att aktiviteten för både nitrifikation och denitrifikation var högre än i
SSV L1. Den enklaste förklaringen till den försämrade aktiviteten i SSV L1 är att
slamåldern varit hög, i medeltal 30 dygn, vilket påverkat aktiviteten negativt. MBRreaktorn innebär en extra volym fylld med aktivt slam vilket på så sätt förlänger den
totala slamåldern. I SSV L1 var även MBR-reaktorns volym större än den planerade i
Henriksdal, se avsnitt 4.1, vilket med skalskillnaden gav SSV L1 15 % högre slamålder
än motsvarande i Henriksdal. Även om det finns långtidsförsök i labbskala där
bibehållen nitrifikation observerats för så höga slamåldrar som 80 dygn (Pollice, Laera
m fl., 2008) är det i konventionella aktivslamsystem normalt med försämrad aktivitet
vid höga slamåldrar.
Mätningarna utfördes vid 20°C vilket innebär att denitrifikationshastigheten kan
halveras vid en temperatursänkning till 10°C. Vid utgångsläget med
recirkulationsflöden på 3×Q för både nitrat- och slamrecirkulation skulle den maximala
reduktionen av nitrathalten i BR6 bli 3 mg/L, med denitrifikationshastigheten 1,6 mg
NO3/(g VSS·h). I en inledande undersökning (Lindblom 2013) visade simuleringar att
mängden denitrifierat kväve var lika fördelad på BR1-2 och BR6 vid ovan
recirkulationsflöden. Detta motsvarar i storleksordningen 4-5 mg/L reduktion i BR6.
Vid lägre temperaturer än 20°C kommer det alltså bli svårt att uppnå en tillräckligt stor
denitrifikation i BR6. Om nitrathalten ökar ut från MBR-reaktorn kommer
belastningen på fördenitrifikationen också öka genom internslamrecirkulationen. För
att uppnå tillräckligt hög efterdenitrifikation skulle en högre aktivitet vara nödvändig,
alternativt så behöver denitrifikationsvolymen utökas. Det är viktigt att inse att
antagandet
gäller
för
den
i
batchtestets
uppmätta
maximala
denitrifikationshastigheten, vilket gör att ytterligare tillsats av kolkälla ej skulle
förbättra reaktionen. Om samma reaktionshastighet som observerades i Henriksdal
uppnås i SSV L1 skulle den maximala reduktionen vara tillräcklig för att uppnå en
reduktion på 4 mg/L nitratkväve. Det är mycket viktigt att fortsatt studera
reaktionshastigheterna och förstå varför denitrifikationshastigheten var lägre i SSV L1
än i Henriksdal.
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Tabell 21. Driftparameter och resultat av aktivitetsmätningar.
Parameter

Medel

Min

Max

STD

Antal observationer

3

Organisk belastning (kg TOC/m ·d)
1,25
0,82
2,08
0,33
34 veckoprov
Organisk reningshastighet (kg
1,17
0,74
1,98
0,32
34 veckoprov
3
TOC/m ·d)
3
Organisk belastning (kg COD/m ·d)*
15,01
13,56
17,80
0,33
34 veckoprov
Organisk reningshastighet (kg
14,72
13,28
17,44
0,32
34 veckoprov
3
COD/m ·d)*
3
Kväve belastning (kg N/m ·d)
0,49
0,32
0,92
0,15
34 veckoprov
3
Kvävereningshastighet (kg N/m ·d)
0,45
0,29
0,86
0,14
34 veckoprov
Slamålder, total (dygn)
30
16
50
8
33 veckoprov
Kvävebelastning (mg N/g VSS·h)
0,6
0,4
1,1
0,18
34 veckoprov
Kvävereningshastighet (mg N/g VSS·h)
0,6
0,4
1,1
0,18
34 veckoprov
Kväverening (%)
91,0%
86,7%
94,6%
2,1%
34 veckoprov
Aktivitetsmätningar SSV L1
Denitrifikationsbakterier max, aktivitet
1,6
1,1
2,7
0,6
6 batchtester
(mg N/gVSS·h)
Nitrifikationsbakterier max, aktivitet
2,3
1,8
2,9
0,5
6 batchtester
(mg N/gVSS·/h)
Aktivitetsmätningar Henriksdal
Denitrifikationsbakterier max, aktivitet
1,8
1,4
2,2
2 batchtester
(mg N/gVSS·h)
Nitrifikationsbakterier max, aktivitet
4,0
2,9
5,1
2 batchtester
(mg N/gVSS·h)
* Förhållandet mellan COD och TOC baseras på 9 analyser av inkommande avloppsvatten, Förhållandet
var COD = 3,3573 TOC + 10,807,

I försöken har målvärden för kväve uppnåtts men det kan delvis bero på att
fördenitrifikationen i SSV L1 kompenserat med en hög kol- kväve kvot, jämfört med
kvoten i Henriksdal. En grov massbalans för kväve genomfördes under vecka 32-34 där
online givare tillfälligt flyttades för att kunna uppskatta förhållandet mellan för- och
efterdenitrifierat kväve. Med visst förbehåll för osäkerheter i mätningarna tyder
massbalansen på att 60-70 % av denitrifikationen sker i BR1-2. I Figur 23 går det att
jämföra de maximala reaktionshastigheterna från batchtesten med den faktiska
reningen av kväve i SSV L1. Det är dock viktigt att notera att hela slammängden i SSV
L1
har
använts
för
normalisering
mot
VSS,
vid
beräkning
av
kvävereningshastigheterna. Om man utgår från att denitrifikationen enbart sker i BR12 och BR6 blir de faktiska denitrifikationshastigheterna i vissa fall högre än i
batchtesten.
Detta
tyder
på
att
batchtesten
underskattar
maximala
reaktionshastigheterna, alternativt så sker en partiell denitrifikation även i luftade
zoner. En möjlig förklaring skulle kunna vara att slamflockarna är så pass kompakta att
en syregradient i flocken resulterar i en denitrifikation långt inne i flocken, även under
syrerika förhållanden. I aktivslamsystem med syrehalter kring 0,3-0,8 mg/L har en 60
procentig simultan denitrifikation observerats (Zhang 2007). Detta motiverar fortsatta
studier av slamegenskaperna och även då med en koppling till flockstorlek och densitet.

5.11 Sekundära reningseffekter

På Hammarby Sjöstadsverk genomfördes flera försök samtidigt som pilotförsöken på
SSV L1 där permeat från MBR-reaktorn användes. Dessa försök är intressanta för att
förstå hur membranfiltrerat vatten påverkar efterföljande reningssteg. Här ges endast
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en kort sammanfattning av de angränsande försöken men de fullständiga rapporterna
kan hämtas hem från IVL Svenska Miljöinstitutets och Hammarby Sjöstadsverk
hemsidor.

5.11.1 Mikroskräp

Det finns en oro över att mängden mikroskräp ökar i haven. En av många möjliga
tillförselvägar är från reningsverkens renade vatten. Förekomsten av mikroskräp både
på inkommande och utgående vatten från flera reningsverk undersöktes och det gick
bland annat att konstatera att koncentrationen mikroskräp i utgående MBR-vatten var
15 % (mikroplaster) och 6,6 % (icke-syntetiska fibrer) av koncentrationen i utgående
Henriksdals reningsverk (Magnusson och Wahlberg, 2014) Detta tyder alltså på en
effektiv avskiljning av mikroskräp även om de undersökta fraktionerna endast var
uppdelat i storlekar >300 µm och > 20 µm medans membranens porstorlek ligger på
runt 0,2 µm.

5.11.2 Läkemedelsrester

MBR-pilotanläggningen ger ett vatten med få partiklar och reningen av organiska
föreningar är bättre än i traditionella aktivslam processer. En ytterligare avskiljning av
en del organiska föreningar kan på sikt krävas. Det gäller särskilt en del
läkemedelsrester. En komplementerande behandling av MBR-behandlat vatten med
ozon eller aktivt kol har bedömts som mest aktuella, och koncentrationerna av 37
läkemedelssubstanser och ett antal fenoliska ämnen har analyserats före och efter en
sådan behandling. Avskiljningen i ett granulerat aktiv kolfilter (GAC) var generellt
bättre än med relevant ozonbehandling (7 g ozon/m3). Vid denna tidpunkt krävs dock
fler GAC-analyser efter högre belastning för att man ska kunna se avskiljningen över
kolets hela tekniska livslängd.
Reningen med ozon och GAC jämfördes också med omvänd osmos (RO) som utfördes i
parallella försök på Sjöstadsverket. I den aktuella studien ingår även en jämförelse
mellan metoderna som tar hänsyn till kostnader (kapital- och driftskostnader) och
totala resursförbrukning och miljöpåverkan enligt livscykelanalyser. Dessa beräkningar
är dock ännu inte klara.
Resultaten av detta arbete kommer att finns tillgängligt i kommande IVL-rapport
(Baresel m fl., 2014).
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6 Slutsatser
Pilotförsöken visade att det är möjligt att uppnå utsläppskraven på totalfosfor (<0,2
mg/L) och totalkväve (<6,0 mg/L) under samtliga försöksperioder med den givna
försöksuppställningen. Under den högst belastade försöksperioden, som varade under
4 veckor, motsvarade den organiska belastningen förväntad maximal genomsnittlig
veckobelastning till Henriksdal 2040. Den genomsnittliga fluxen var 28 L/(m2·h·bar)
vilket är nära den, av tillverkaren, maximalt rekommenderade fluxen på membranen på
30 L/(m2·h·bar) vid 8 °C. Utsläppsvärdena för totalkväve och totalfosfor var 4,4 mg/L
(<6,0 mg/L) respektive 0,11 (<0,2) mg/L, vilket visar att det även i det mest extrema
belastningsfallet går att nå önskade utsläppskrav. Några av pilotskalans förutsättningar
bidrog till förbättrade förutsättningar, jämfört med Henriksdal, för att nå resultaten.
Den största skillnaden mot Henriksdal var en 30 % högre kol-kvävekvot i
försedimenterat avloppsvatten. Den tredje försöksperioden inföll under sommaren med
höga temperaturer på avloppsvattnet vilket bidrog till en god kväverening. Dosering av
fällningskemikalie, järnsulfat, var hög, 20 mg Fe/L jämfört med 16 mg Fe/L
Henriksdal, men inte orealistisk. Sammanfattningsvis gick det alltså att nå uppställda
krav under höga belastningar vid vissa förmildrande förutsättningar.
Vid försökets uppstart tog det mycket lång tid innan järnsulfaten fick full
fosforreducerande effekt. Detta berodde troligtvis på att det krävdes en viss ansamlad
mängd järn i slammet, i medeltal 0,1 g Fe/g TSS, för att uppnå tillräcklig reduktion av
fosfor. Den höga slamhalten tros ha varit anledningen till den fördröjda effekten. Det
finns inga indikationer på några negativa effekter på membranens permeabilitet på
grund av den tillsatta järnsulfaten. I det examensarbete som genomfördes på SSV L1
var slutsatsen snarare det motsatta, dvs. en svagt positiv korrelation mellan tillsatt
järnsulfat och ökad permeabilitet jämfört med ingen tillsats av järn. Vid medelflöde och
en jämförbar dosering med Henriksdal, 16 mg/L Fe, fanns inga tecken på skillnad i
utfälld mängd fosfor. Kvoten järn per avskild fosfor ökade vid en lägre utgående
fosfathalt, ca 0,1 mg/L Tot-P, och en högre dos järn, 20 mg/L Fe. Kvoten utryckt som
mol Fe/mol avskild Tot-P ökade då till 2,1 vid 20 mg/L jämfört med kvoten 1,6 vid 16
mg/L och medelflöde. Den högre järndosen varade enbart under fyra veckor och den
noterade ökningen är en indikation och inte en generell slutsats. Sammantaget visar
ändå resultaten, för den beskrivna försöksuppställningen, att det går att använda
järnsulfat i kombination med membran utan att påverka foulingprocessen negativt.
Genom hela försöket har avskiljningen av organiskt material varit mycket god och
permeabiliteten har varit betydligt högre än väntat. Olika flux genom membranen i de
olika försöksperioderna har visat att medelflux 28 L/(m2·h·bar) under fyra veckor
orsakade en förlust i permeabilitet på drygt 60 %. Detta kan jämföras med en
permeabilitetsförlust på 35 % under 14 veckor med medelflux 16 L/(m2·h bar). Några
tillfällen noterades problem med suspenderat material i utgående permeat vilket
berodde på tillväxt av biofilm på permeatsidan. Denna tillväxt antas problem antas vara
mindre problem i fullskala med högre andel stålrör än plaströr. Nitrifikationen har
varit fullständig och robust under hela försöket. En viktig anledning var att MBRreaktorn fungerat som effektiv nitrifikationsvolym vid belastningstoppar med
ammonium. Sammanfattningsvis så har driftstabiliteten för membrandriften varit hög,
om man bortser från uppstarts- och inkörningsproblem. Även om utsläppsmålen för
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både totalfosfor och totalkväve uppnåtts var marginalen för fosforreduktionen låg.
Detta motiverar fortsatta försök med andra fällningskemikalier än järnsulfat.
Försöken visade på god kvävereningen men det var även tydligt att vissa skalfaktorer
var till pilotförsökens fördel. Tydligast var det att kol-kvävekvoten var högre än i
Henriksdal. Vintern under försöksåret var mild och effekten av snösmältning var
marginell vilket gör att negativa effekter av dessa störningar inte syns i resultaten. Då
det även fanns en tendens till försämrad aktivitet i slammet kommer det bli mycket
viktigt att undersöka hur alla dessa faktorer samspelar och vilka konsekvenser det får
på möjligheten att uppnå utsläppsgränserna.
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7 Fortsatt arbete, försöksår 2
Under försöksår 2 kommer den första perioden till största del att fokusera på att
definitivt uppnå önskad fosforreduktion i systemet (0,1 mg/l). Detta kommer att
genomföras genom att dosera två olika fällningskemikalier järnsulfat (tvåvärd) samt
järnklorid (trevärd) i olika mängd och vid olika doserpunkter. Fyra olika alternativ
kommer att studeras och det alternativ som ger bäst resultat utifrån fosforreduktion
och kemikaliekostnad, kommer en separat optimeringsperiod att genomföras.
Under hösten kommer även rejektvatten att tillsättas i systemet för att ytterligare få
vattensammansättningen att efterlikna Henriksdals inkommande avloppsvatten.
Rejektvatten kommer att tillsättas till systemet under hela projektåret. Detta kommer
att innebära en ökad kvävebelastning i systemet utan att utgående kvävehalt får öka,
vilket innebär att kvävereduktionen i systemet måste förbättras. Det kommer också att
innebära att kol-kvävekvoten i systemet blir mer likvärdig den i Henriksdal.
För att få en första uppfattning om mängden lustgasutsläpp, N2O, från systemet,
kommer två mindre emissionsscreeningar att utföras under hösten. Utsläpp från
samtliga reaktorer, försedimentering, BR 1-6 samt MBR, kommer att mätas både före
och efter tillsats av rejektvatten. Under projektår 3 planeras en längre mätperiod för en
mer exakt kartläggning.
I samarbete med ett SVU-finansierat projekt där både Stockholm Vatten och IVL
Svenska Miljöinstitutet är inblandade (SIMFRAM) kommer en modell, inklusive en
MBR-modul, över SSV Linje 1/Henriksdal att tas fram. För kalibrering av modellen
kommer under hösten en provtagningskampanj för COD i systemet att genomföras.
Därefter kalibreras modellen som i framtiden kan användas för simulering av olika
scenarier i systemet.
Utvärdering av membranen kommer att vara fokus under våren 2015. Ett antal försök
kommer att genomföras såsom olika relaxationstider, intermittent luftning, avställning
av membran och olika flux. Varje försök är planerat till mellan fem till sju veckor. I
vilken ordning försöken kommer att genomföras är inte bestämt, utan kommer att
detaljplaneras i närmare anslutning till försöken. Efter genomfört försök av olika flux
kommer sambandet mellan fouling av membran och olika flux genom membranen att
studeras.
Under året kommer även ett antal mindre studier att genomföras i angränsande och
överlappande projekt. Dessa innefattar beräkningar av syreöverföringshastighet och
syreöverföringstester, aktivitets- och de-oxtester, analys av avskiljning av patogener, ett
examensarbete inom filtrerbarhet (fortsättning på det arbete som utfördes under våren
2014) och ett inom CIP, samt ett test med modellbaserad styrning.
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9 Bilagor
9.1 Nyckeltal för membran
TMP, Transmembran tryckskillnad mellan vattennivå innan membran, 𝑃𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 , och
efter membran, 𝑃𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝 . I rapporten används enheten bar även om det i vissa figurer
från styrsystemet anges i millimeter vattenpelare.
𝑇𝑇𝑇 = 𝑃𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 − 𝑃𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝

Flux, flöde, Q, per membranyta, A, och tid, T. I rapporten används enheten L/h m2.
𝐹𝐹𝐹𝐹 =

𝑄
𝑇𝑇

Permeabilitet, flux per TMP anges här i L/h m2 bar.
𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 =

𝑄

𝐴 ∗ (𝑃𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 − 𝑃𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝 )

Både flux och permeabilitet beror av vattnets viskositet som i sin tur är
temperaturberoende. Under små temperaturförändringar, som vid några grader, är
effekten försumbar. Däremot blir effekten påtaglig om flux vid exempelvis 5 °C jämförs
med 20 °C. Fluxen blir alltså betydligt lägre med en låg temperatur. Genom att
normalisera flux och permeabilitet till samma temperatur kan beroendet undvikas.
Membrantillverkarens riktvärden för hur permeabiliteten påverkas av temperturen har
använts och en graf kan ses i Figur 24. Riktvärdena stämmer väl överens med (Judd
2011) där faktorn vid 20 °C ges av uttrycket
𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾 = 1.02420−𝑇𝑐

där 𝑇𝑐 är den temperatur som ska korrigeras.

20 °C har använts som referenstemperatur i de tabeller som temperaturkorrigering
använts, i övriga fall har beroendet med temperatur frångåtts.
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Figur 24. Korrektionsfaktor för temperaturberoendet av förändring av flux och permeabilitet. Vid låga
temperaturer fås naturligt en låg permeabilitet på grund av vattnets högre viskositet. I figuren visas
överensstämmelse mellan ASCE-standard (American Society of Civil Engineers) och vald
tumregelskorrektion som baseras på erfarenhet av membranleverantören. Vid beräkningar har
tumregelskorrektionen använts.

Beroende på om medelvärden eller momentana värden används för beräkning av ovan
uttryck kan flux beräknas som nettoflux, bruttoflux eller momentant flux. Bruttoflux
(gross flux) beräknas som medelvärde av den momentana fluxen, till skillnad från
nettoflux (net flux) som är medelflux av faktiskt uttag inklusive relaxationstid.
Bruttoflux är alltså högre än nettoflux under motsvarandes driftsperiod. Sättet att
räkna på påverkar även beräkningar för permeabilitet och TMP. I rapporten har
nettoflux använts vid beräkningar. Bruttoflux kan fås genom att multiplicera nettoflux
med faktorn 1.2. Membranen drevs med 10 minuter uttag av permeat, följt av 2 minuter
relaxation.
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