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ABSTRACT
Nanofiltration is a proper way of preparation of drinking water. The process
has a lot in common with reverse osmosis where a semipermeable
membrane is used to separate a pure water flow from the remaining water.
A pilot plant was used to ensure that nanofiltration is a suitable technology
for a specific waterworks station in Glemmingebro, Ystad. The purpose was
also to find out if a pH-adjustment is needed for feed water in a possible full
scale plant. In this case nanofiltration is used mainly to remove sulphate
and calcium since the raw water contains concentrations of these
substances which exceed the limits for potable water. It is important to
receive a high recovery (RC), otherwise the deliviery of water won’t be high
enough. On the other hand a high RC increases the risk of precipitates,
which require more frequent cleaning. An optimal RC has already been
calculated, the intention of this survey is to consider whether the theory is
consistent with reality or not. Calculations of the highest acceptable pHvalue were made in a computer program from Dow, ROSA. The result
indicates that nanofiltration is suitable to use in this waterworks station and
a pH-adjustment is needed when the pH level of raw water exceeds 7.7.

3 (43)
E xam en sa rb ete
Mem b ran tekn ik
P ern illa Lövb erg
Miljövetare, HH
I samarbete med sweco.Uppdrag 1837203042;

SAMMANFATTNING
Tjänligt dricksvatten är en självklarhet för många. Processen som krävs för att producera
vattnet är emellertid ganska komplicerad. Vattentäkterna har varierande förutsättningar
och problematiken för varje enskilt vattenverk löses därför specifikt.
En teknik som kan användas vid dricksvattenberedning är membranteknik i form av
nanofiltrering. För att en membranprocess ska fungera krävs ett semipermeabelt
membran vilket innebär att endast vissa molekyler tillåts att passera. Detta fenomen
kallas omvänd osmos. Vattenmolekylerna diffunderar mot koncentrationsgradienten
med hjälp av energi i form av ett högt tryck. På så vis återfås ett rent vatten från ett
vatten innehållande en högre andel lösta ämnen.
Ett av de centrala begreppen inom membranteknik är recovery (RC).

Permeat är den del av vattnet som filtrerats genom membranet, som senare ska bli
dricksvatten. Enheten för recovery är %. Inflödet är den totala mängd vatten som matas
in i anläggningen.
Det vattnet som inte filtreras igenom membranet bildar tillsammans med de avskilda
ämnena det flöde som kallas koncentrat eller avloppsflöde. En hög recovery innebär att
av det vattnet som matas in till anläggningen går en större del ut som dricksvatten och
en mindre del till avlopp. En låg recovery medför att det behövs en större mängd
matarvatten för att erhålla samma mängd permeat.
Med ökad recovery ökar koncentrationen av de avskilda ämnena i avloppsflödet. Detta
sker eftersom samma mängd ämnen avskiljs, men volymen vatten till avlopp minskar.
Löslighetsprodukten för svårlösliga föreningar riskerar då att överskridas, vilket
resulterar i att de fälls ut och orsakar igensättning av membranet. För att motverka
igensättning kan en antiscalent användas. Optimal recovery är högsta möjliga, som inte
orsakar igensättning av membranet.
Den här studien är utförd på en specifik anläggning för Ystad kommun. Vattenverket är
beläget i Glemmingebro. Invånarna i östra delen av kommunen får sitt vatten från
kommunens största vattenverk, men det blandas upp med vatten från det lokala verket.
Sommartid råder det brist på vatten och planen är att hushållen i Glemmingebro i
framtiden ska få större delen av sitt vatten från det lokala verket under den här
perioden. Förutsättningarna för den här grundvattentäkten är att vattnet innehåller
höga halter av både kalcium och sulfat. Det krävs en process där båda dessa ämnen
reduceras för att uppnå tjänligt dricksvatten. Den höga halten av kalcium bidrar till att
råvattnets hårdhetsgrad är 21dhᵒ.

4 (43)
Examensarbete
Membranteknik
P ern illa Lövb erg
Miljövetare, HH
ERROR! NO TEXT OF SP ECIFIED STYLE IN
DOCUMENT.

I samarbete med Sweco. Uppdrag 1837203042;

Sweco har gjort inledande undersökningar, där de kommit fram till att membranteknik
troligtvis är lämpligt att använda vid beredning av dricksvatten i Glemmingebro. De har
hyrt in två pilotanläggningar för vidare försök.
Syftet med denna undersökning är att genom utredning av pilotförsök säkerställa att
membranteknik är lämpligt att använda för dricksvattenberedning på Glemmingebro
vattenverk, samt att utvärdera om det behövs en pH-sänkning för inkommande
råvatten. Jag har också för avsikt att skapa en rapport för de som vill veta hur tekniken
fungerar, alternativt är intresserade av dricksvattenberedning. Min förhoppning är att
jag ska kunna belysa vad som är extra tänkvärt vid ett pilotförsök inom membranteknik,
vilka problem som uppstår och hur dessa löses.
Resultatet visar att membranteknik lämpar sig för beredning av dricksvatten på
Glemmingebro vattenverk. Med en recovery på 75 % bedöms intervallen mellan tvätt av
membranet överstiga fyra veckors normal drift vilket är önskvärt för anläggningen.
Avskiljningsgarden för oönskade ämnen har i pilotförsöken uppnått 95 % (kalcium),
respektive 98 % (sulfat), vilket är förväntad nivå. Råvattnets pH varierar mellan 8,4 och
7,1. Analysdata visar att de högst uppmätta värdena främst förekommit sommartid.
Under den här perioden antas råvattentemperaturen vara 15ᵒC. PH för inkommande
vatten behöver vid denna temperatur regleras då pH överstiger 7,7. Detta för att
undvika igensättning av membranet.
Viktigt att notera är att en pilotanläggning inte visar hela verkligheten, utan endast ger
en ungefärlig uppskattning om vad utfallet blir.
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1

INLEDNING
Den största delen av det dricksvatten som produceras för konsumenterna i Ystad
kommun bereds på Nedraby vattenverk. I utkanten av kommunen ligger Glemmingebro.
Stora delar av året får invånarna här vatten från Nedraby vattenverk men det blandas
upp med vatten från det lokala vattenverket. Ystad är en väldigt populär sommarstad
med mycket turister och många säsongsboende. Därför råder det ofta brist på vatten
sommartid och vattnet som produceras i Nedraby räcker inte till. I framtiden ska
hushållen i Glemmingebro erhålla en större del vatten från det lokala verket under
högförbrukningsperioden (Mats Lundkvist 2010, personlig kommunikation)
Vattendomen som finns till förfogande för Glemmingebro vattenverk begränsar
mängden råvatten som kan användas. Därför är det viktigt att den planerade
anläggningen blir så effektiv som möjligt. Tabell 1 nedan visar råvattenkvaliteten för
vattnet i Glemmingebro samt livsmedelsverkets gränser för dricksvatten. Det angivna
värdet utgör gränsen för mellan tjänligt och tjänligt med anmärkning.

Parameter

Tjänligt med
anmärkning, utg.
dricksvatten

Tjänligt med
anmärkning, dricksvatten hos användare

Alkanitet, mg HCO3/ l
Färgtal, pt

301,1
15

30

Hårdhet, dhᵒ
Järn, mg/l

Råvatten,
Glemmingebro
(medelvärde)

5,5
22,7

0,200

0,100

Konduktivitet, mS/m

250

80,7

Kalcium, mg/l

100

146,0

Mangan, mg/l

0,100

0,05

0,1

Magnesium, mg/l

30

11,1

Oxiderbarhet (COD-Mn)
mg02/l

4

1,3

pH

7,7

Sulfat, mg/l
Turbiditet, FNU

0,5

100

140,6

1,5

0,5

Tabell 1. Råvattenkvalitet för vattnet i Glemmingebro jämfört med gränsvärden för dricksvatten enligt
svenska dricksvattenkungörelsen. (Tabellen är en sammanställning med relevanta data hämtad från
livsmedelsverkets föreskrifter och råvattenanalyser, år 2000-2010 från Glemmingebro)
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Glemmingebro vattenverk har i dagsläget ingen fungerande avhärdning utan vattnet går
enbart igenom snabbfilter, där järn och mangan fälls ut och avlägsnas (Mats Lundkvist
2010, personlig kommunikation). Eftersom man använder grundvatten som innehåller
mycket kalcium har vattnet en hög hårdhetsgrad, 22,7dhᵒ. Förutom kalcium innehåller
också råvattnet höga halter av sulfat. Som framgår av tabellen ovan är vattnet som
distribueras ut till konsumenterna tjänligt med anmärkning före uppblandning med
vatten från Nedraby då det idag inte sker någon avskiljning av varken kalcium eller sulfat
på Glemmingebro vattenverk. Kommunen har för avsikt att investera i en anläggning för
avhärdning av vattnet där även halten sulfat reduceras och Sweco har gjort inledande
undersökningar där de kommit fram till att membranteknik troligtvis är en lämplig teknik
att använda (Jaki Borg, 2010a).

1.1

SYFTE
Att genom utredning av pilotförsök säkerställa att membranteknik är lämpligt att
använda för dricksvattenberedning på Glemmingebro vattenverk. Jag ska också
utvärdera om det behövs en pH-sänkning för inkommande råvatten.
Jag har till avsikt att skapa en rapport för de som vill veta hur tekniken fungerar,
alternativt är intresserade av dricksvattenberedning. Min förhoppning är att jag ska
kunna belysa vad som är extra tänkvärt vid ett pilotförsök inom membranteknik, vilka
problem som uppstår och hur dessa löses.
Målet är att den här rapporten ska kunna användas av Sweco och Ystad kommun vid
vidare processanläggning av vattenverket i Glemmingebro.

2

TEKNISK BAKGRUND

2.1

MEMBRANTEKNIK
För att en membranprocess ska fungera krävs ett semipermeabelt membran, vilket
innebär att endast vissa molekyler och joner tillåts att passera. Avgörande för vilka
ämnen som kommer att passera är membranets porstorlek och det drivande trycket, dvs
tryckskillnaden över membranet (Persson 2005). Det finns en rad olika
membranprocesser, se tabellen nedan. Den process som används vid beredning av
dricksvatten är nanofiltrering och därför är det denna teknik som huvudsakligen
kommer diskuteras vidare i rapporten.
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Membranprocess

Pordiameter (μm)

Tryckbehov (Mpa)

Mikrofiltrering

0.2 – 10

0.01 - 0.1

Ultrafiltrering

0.001 - 0.1

0.2 - 1.5

Nanofiltrering

0.001 - 0.01

2.0 - 4.0

0.0001 - 0.002

2.0 - 10.0

Omvänd osmos

Tabell 2. De olika membranprocesserna samt porstorlek och tryckbehov för respektive process. (tabell
sammanställd med data hämtad från boken miljöskyddsteknik, Persson 2005)

2.2

NANOFILTRERING OCH OMVÄND OSMOS
Ett känt fenomen sedan länge är att vattenmolekyler förflyttas över ett semipermeabelt
membran, för att koncentrationsutjämna och uppnå kemisk jämvikt. Processen är
vanligt förekommande och sker spontant, genom att ett osmotiskt tryck skapas av
koncentrationsskillnaden. För att vattenmolekylerna ska förflyttas åt andra hållet, mot
koncentrationsgradienten, krävs energi. Den energin fås genom ett högt hydrauliskt
tryck. Trycket tvingar molekylerna att vandra mot gradienten och på så vis återfås ett
rent vatten från ett vatten innehållande en högre koncentration av lösta ämnen vatten
(Bergman 2007).
Nanofiltrering och omvänd osmos har fler likheter än skillnader då det i båda fallen
handlar om att få vattenmolekylerna att diffundera genom membranet, mot
koncentrationsgradienten. Skillnaden mellan teknikerna är storleken på ämnena som
avskiljs. Omvänd osmos kräver ett högre tryck än nanofiltrering och därmed också mer
energi (Bergman 2007).

2.3

PROCESSCHEMA
I en membrananläggning pumpas råvattnet igenom ett patronfilter, där partiklar större
än 5 μm avskiljs. Därefter går vattnet (inloppsflöde) in till membranet och delas upp i ett
permeatflöde och ett avloppsflöde. Permeatflödet är den del som senare kommer att bli
dricksvatten. Avloppsflödet innehåller de ämnen som har avskiljts i processen och kallas
därför även för koncentrat. Detta vatten innehåller således väldigt höga halter av slulfat
och kalcium. Det finns även ett recirkulationsflöde för att motverka igensättning.
Recirkulationsvattnet är en del av avloppsvattnet som förs tillbaka i processen och
blandas upp med råvatten, innan det åter går igenom membranet (Jaki Borg, 2010b).
Alla flöden i en tänkt anläggning redovisas i flödesschemat nedan, figur 2.
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membran
Patronfilter
Inloppsflöde
Permeatflöde

Råvatten

Recirkulationflöde

Avloppsflöde

Figur 1 Ett exempel på ett processchema över vattnets transport genom en
membrananläggning. (Processchema skapat av Jaki Borg, redigerat av Pernilla Lövberg)

2.4

MEMBRANET
Det finns många olika sorters membran. Det som kommer att diskuteras vidare i den här
rapporten har benämningen NF90. Det är ett så kallat kompositmembran och består av
en mycket tunn aktiv del där själva separationen sker, samt en stödjevävnad med porös
struktur. För att binda samman de båda har membranet också ett mellanskikt (DOW,
2005). Det porösa materialet är asymmetriskt. Med detta menas att det närmast den
aktiva delen finns mycket fina porer medan porerna är vidare på motsatt sida, närmast
det inkommande vattnet (Persson 2005).
Uppbyggnaden på membranet kan variera men NF90 är ett spiralformat membran. I
membranmodulen finns också ett plastnät, vars uppgift är att skapa kanaler för att
underlätta tillflödet av vatten(Persson 2005).
Det aktiva skiktet, tillsammans med stödjevävnad, läggs dubbelt och limmas ihop på tre
av fyra sidor, likt ett kuvert. Längs den öppna sidan fästs ett rör. Längs med röret, axiellt,
återfinns små hål för att permeatet ska kunna transporteras ut ur membranmodulen. De
kuvertliknande membrandelarna placeras på varandra och däremellan läggs plastnätet.
Allt rullas samman till en cylinderformad spiral. Vattnet strömmar in parallellt med
renvattenröret via kanalerna som skapas av plastnätet. Vattenmolekylerna diffunderar
sedan igenom membranet axiellt. De vattenmolekylerna som lyckas ta sig igenom
membranet följer spiralen fram till renvattenröret och transporteras ut ur genom de
små hålen (Fane et al. 2005).
Det vattnet som inte går genom membranet utgör koncentratet där en del går till avlopp
och en del återförs till processen i form av recirkulationsvatten (Ember 2011, personlig
kommunikation).
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2.5

RECOVERY
Ett begrepp som det pratas mycket om inom membranteknik är recovery, RC (%).
Recovery är ett mått på anläggningens effektivitet och kan beräknas enligt följande:

Vilket ger

(Eurowater 2005)
Detta kan förenklas till

Inflödet definieras som det sammanlagda flödet av permeatflödet och avloppsflödet.
En hög recovery innebär att en större del av det vattnet som matas in i anläggningen går
ut som dricksvatten och en mindre del av vattnet går till avlopp (Jaki Borg 2011,
personlig kommunikation).
Med ökad recovery ökar också koncentrationen av de avskilda ämnena i avloppsvattnet
eftersom samma mängd ämnen avskiljs men volymen vatten till avlopp minskar.
Svårlösliga salter riskerar då att överskrida löslighetsprodukten och fällas ut vilket
orsakar igensättning på membranet. Detta innebär att intervaller mellan tvättarna blir
kortare. Optimal recovery är den högsta möjliga som inte medför att mättnadsgränsen
överskrids. En för låg recovery innebär att en större del matarvatten behöver matas in
till anläggningen för att erhålla samma mängd permeat (Björlenius 2001).
Att driva anläggningen med en högre recovery kräver ett högre tryck. Det är den
förhöjda koncentrationen i avloppsflödet som gör upphov till tryckökningen, eftersom
en större andel partiklar måste transporteras bort samtidigt som mer vatten trycks
igenom membranet (Björlenius 2001).

2.6

FLUX
Två anläggningar som producerar olika mängd permeat kan drivas med samma
belastning genom att flux beräknas. På så sätt kan anläggningar med olika kapacitet
jämföras. Flux är den mängd vatten som rör sig igenom membranen, alltså den mängd
vatten som strömmar igenom en given area under en specifik tid (Björlenius 2001).
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Flux uttrycks således i enheten

(Björlenius 2001).

Två membrananläggningar kan alltså drivas med samma flux trots att de inte är har
samma area genom att inflödet regleras.

2.7

UTFÄLLNING
När ett salts löslighetsprodukt överskrids uppstår ett problem med igensättning av
membranet, eftersom det då sker en utfällning av svårlösliga föreningar. Problemet med
igensättning kan motverkas på två olika sätt; antiscalant och cirkulationsflöde. Ofta
behövs det en kombination av de båda för att uppnå bästa möjliga resultat (Ember 2011,
personlig kommunikation).
Utfällningar, scaling, orsakas av oorganiska föreningar vars löslighetsprodukt överskrids i
koncentratet. Då vattnet passerar membranet ökar koncentrationen av de oönskade
ämnena i den del av vattnet som filtreras bort (Van de lisdonk et al. 2000). En recovery
på 75 % innebär att halterna blir fyra gånger högre i koncentratet än vad de är i
råvattnet. Denna faktor är därför begränsande för systemets recovery.
Löslighetsprodukten varierar med pH och är därför en viktig parameter för processen.
Problem med utfällningar kan delvis motverkas genom tillsatts av antiscalant (Damberg
2011, personlig kommunikation). Detta förklaras närmare under avsnitt 2.8. När det sker
en igensättning av membranet, orsakad av utfällning, måste membranet tvättas med en
sur eller basisk lösning (beroende på fällning). Tvätten görs för att fällningarna ska
neutraliseras och lösas upp (Van de lisdonk et al 2000).
Scaling orsakar en förlust i permeatflödet. För att upprätthålla samma flux och recovery
krävs då mer inkommande råvatten samt mer energi. Membranet behöver också
rengöras oftare, vilket resulterar i en kortare livstid (Van de lisdonk et al, 2000).
När vattenmolekylerna diffunderar igenom membranet fastnar många av de avskilda
ämnena på membranets yta. Dessa ämnen rör sig sakta mot utloppet, så sakta att de
riskerar att sätta igen membranet. För att motverka den här typen av igensättning finns
ett cirkulationsflöde, som minskar partiklarnas uppehållstid och därmed också risken för
igensättning. En hög recovery medför att de avskilda partiklarna rör sig ännu
långsammare, eftersom en större del av råvattnet blir permeat. Därmed ökar
uppehållsiden och risken för igensättning. Att öka cirkulationsflödet hjälper inte,
eftersom detta enbart skulle innebära att fler partiklar återförs till systemet,
mättnadsgraden riskerar då att överskridas (Ember 2011, personlig kommunikation).
På ett helt nytt membran återfinns inga utfällningar, vilket som inte speglar verkligheten
för en anläggning som varit i drift en längre tid. Det fastnar snabbt en liten del utfällning.
Detta medföt att permeatflödet minskar, alternativt krävs ett högre tryck för att erhålla
samma mängd permatvatten. Efter de första tvättarna uppnås en konstant
utfällningsnivå, som räknas som nollnivå. Tiden för att uppnå denna grundnivå kan ses
som en stabiliseringstid. Med anledning av detta bör en försöksanläggning inte drivas
med maximalt tryck, eftersom detta inte kommer att motsvara samma flux för en
anläggning som varit i drift under exempelvis tre år. Porerna som finns i membranet
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sväller upp när det kommer i kontakt med vatten, vilket också påverkar permeatflödet.
Detta stabiliseras redan efter några timmar (Ember 2011, personlig kommunikation).

2.8

ANTISCALANT
Det finns bara en livsmedsgodkänd processkemikalie i Sverige som lämpar sig för
förhindra scaling, det är Ameroyal 363 (LIVS FS 2011:3).
En antiscalant innehåller aktiva ämnen som bidrar till att de svårlösliga föreningarna inte
bildas (Van de Lisdonk et al 2000).
Komponenterna i Ameroyal 363 arbetar för att förhindra att svårlösliga salter fälls ut
främst genom:




Kristallmodifiering
Dispergering
Komplexbildning

Kristallstrukturen är en viktig del i den inledande delen av saltets utfällningsprocess.
Antiscalanten påverkar kristallstrukturen och bidrar till att kristallerna som bildas är
runda istället för kantiga. Den runda formen har en negativ påverkan för den fortsatta
uppbyggnaden. Detta kallas kristallmodifiering (Damberg 2011, personlig
kommunikation).
Dispergering innebär att en påbyggnad av en kristall omöjliggörs genom repulsion.
Fenomenet uppstår då kristallerna påtvingas ett överskott av negativ laddning (Damberg
2011, personlig kommunikation).
Antiscalanten innehåller funktionella grupper som binder enskilda förekommande
ämnen. De blir då otillgängliga för ytterligare reaktioner. Därmed kan inte de svårlösliga
salterna bildas, det sker en komplexbildning (Damberg 2011, personlig kommunikation).

3

METOD
Inledningsvis har jag fördjupat mig i relevant information, huvudsakligen från Sweco. Jag
har också tagit del av andra utredningar som gjorts. Projektet har krävt en del personlig
kontakt med yrkeskunniga inom membranteknik för att få svar på specifika frågor.
Sweco har hyrt två försöksmembran, pilotanläggningar. Där har jag utfört de försök som
ligger till grund för resultatet i mitt examensarbete (se figur 2 respektive figur 3).
Pilotanläggningarna är placerade på Glemmingebro vattenverk utanför Ystad.
Pilotanläggningarna kommer senare i den här rapporten benämnas filter 1 och filter 2.
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Figur 2. Pilotfilter 1, inhyrd från HOH vattenteknik

Figur 3. Pilotfilter 2, inhyrd från eurowater.

Filter 2
En anläggning som är inhyrd av eurowater. Membranet har en aktiv area på 7,6m2 och
har en produktionskapacitet på ca 150 liter vatten per timme. Den här anläggningen
används för att säkerställa att tekniken är lämplig att använda.

Filter 1
Den här anläggningen ägs av HOH Vattenteknik och producerar ca 70 liter vatten i
timmen. Membarnets aktiva area är 2,6m2. Anläggningen används för försök som ska ge
svar på om det krävs en pH-reglering av inkommande råvatten och i så fall, vilket som är
det högsta acceptabla pH-värdet.
Membranen som används i de båda pilotanläggningarna är ett Filmtec-membran från
tillverkaren Dow och har benämningen NF90

3.1

UPPSTART AV PILOTANLÄGGNING
Försöken startades upp 2011-01-27. Filter 2 startades upp med tillsatts av Ameroyal 363
för att motverka igensättning av membranet. Istället för antiscalent installerades en
jonbytare till filter 1, eftersom detta är en alternativ lösning för att undvika igensättning
av membranet. Jonbytaren var dock inte regenererad vilket resulterade i att det skedde
en total igensättning av membranet redan inom fem dygn. Membranet tvättades och
startades upp på nytt. Det fanns en förutsättning från Ystad kommun där de markerade
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att jonbytare som förbehandling av vattnet inte var aktuellt för det här vattenverket.
Därför startades även den här anläggningen upp med komplexbildare. Den pump som
gav vatten till filter 1 var sliten vilket medförde att trycket på inkommande vatten
ständigt sjönk och flödet minskade. Det minskade flödet var ett stort problem och en ny
pump fick beställas hem. Detta är medförde, att försökens trots den gemensamma
uppstarten utfördes efter varandra.

3.2

SÄKERHETSTÄLLA ATT TEKNIKEN FUNGERAR
Försöket som skulle komma att ge svar på frågan om membranteknik är lämplig att
använda vid beredning av dricksvatten vid Glemmingebro vattenverk påbörjades 201101-27 och utfördes på den membrananläggning som kallas filter 2. Under
försöksperioden besökte jag vattenverket en gång i veckan, för att läsa av tryck och
flöden för pågående försök för att sedan utvärdera resultaten. För ytterligare avläsning
av tryck och flöden har jag fått hjälp av personalen på vattenverket.

3.2.1

FÖRBEHANDLING AV VATTNET

Pilotförsöken ska visa om det behövs någon behandling av vattnet innan det går in i
membrananläggningen. Före själva membranet i anläggningen sitter ett patronfilter, där
partiklar större än 5μm avskiljs. När differenstrycket över patronfiltret är större än 0,5
bar, det vill säga när trycket på råvattnet till anläggningen är mer än 0,5 bar högre än
trycket på inkommande vatten till membrananläggningen, måste det bytas. En kort
drifttid innan denna tryckskillnad uppnås, innebär att det behövs ytterligare
förbehandlig av vattnet (Jaki Borg, 2010b)

3.2.2

FLÖDESKONTROLL FILTER 2

För att genom försök på en pilotanläggning, vara säker på att anläggningen drivs med
önskad recovery är det viktigt att alla avlästa flöden är korrekta. Det blev därför gjordes
en flödeskontroll.

3.2.3

FÖRSÖKSPERIODEN

Vattenverket i Glemmingebro är hårt belastat på sommaren. Det är därför lämpligt att
tvätta membranet en gång före och en gång efter högsäsongen. En igensättning av
membranet medför ett driftstopp på 3-5h. Därför är det svårt att genomföra en tvätt
sommartid. Högsäsongen är ca 4 veckor (Jaki Borg, Personlig kommunikation). Därför är
det viktigt att anläggningen kan vara i drift med önskad recovery under 4 veckor i sträck.
Utifrån detta resonemang bestämmdes försöksperioden till 4 veckor.
Då ett tvättintervall på 4 veckor inte uppnås för anläggningen är alternativen
begränsade. Tekniken kan fortfarande användas men recovery måste minskas.
Alternativet är att intervallen mellan tvätt av membranet blir kortare.
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3.2.4

AVSKILJNINGSGRAD AV OÖNSKADE ÄMNEN

Under försöksperioden har det regelbundet tagits vattenprover på såväl råvatten som
permeatvatten och koncentrat. Proverna har skickats för analys till ALcontrol
laboratories. Laboratoriumet är ackrediterat av SWEDAC enligt SS-EN ISO/IEC 17025.

3.2.5

TILLSATTS AV ANTISCALENT

Den tillsatta mängden Antiscalent (Ameroyal 363) ska i pilotförsöken, enligt Eurowater
vara 3,2 mg/l vid recovery 70 % och 2,9 vid recovery 75 % (Jaki Borg 2010b). Pumpen för
tillsatsen av Ameroyal ger en konstant dosering per timme.
Avloppsvattnet från den planerade filtreringsanläggningen kommer att ledas direkt till
recipient, Kabusaån som är laxförande (Jaki Borg, 2010a). Som tidigare förklarat håller
antiscalenten ämnena i löslig form och fördröjer på så vis utfällningen. För att säkerställa
att inga problem uppstår när avloppsvattnet kommer i kontakt med åvattnet utfördes
två försök.

Försök A
Det första försöket påbörjades 2011-01-27 och gjordes på vatten från filter 2. I en hink
blandades hälften åvatten och hälften avloppsvatten från anläggningen. I en annan hink
förvarades enbart avloppsvatten. Efter en vecka studerades vattnet för att se om
fällning bildats.

Försök B
Ytterligare ett försök genomfördes 2011-02-17.
En hink fylldes upp med 6 liter åvatten och 4 liter avloppsvatten från
membrananläggningen. Resultatet studerades efter 4 timmar, 20 timmar, 24 timmar, 27
timmar samt 9 dygn.

3.3

BEHÖVS PH-SÄNKNING?
Bekymret med utfällningar av svårlösliga föreningar, är som tidigare förklarat beroende
av vattnets pH. Vid vilket pH det här problemet uppstår kan teoretiskt beräknas, men
eftersom alla vattnets komponenter är avgörande är beräkningarna komplicerade. För
att få fram ett så trovärdigt värde som möjligt, har jag använt mig att ett dataprogram
från membranleverantören Dow. Programvaran heter ROSA 7.2.7.
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4

RESULTAT

4.1

SÄKERSTÄLLA ATT TEKNIKEN FUNGERAR
Inledningsvis togs ett beslut om att anläggningen skulle drivas med en recovery på 75 %.
Beslutet grundas på olika beräkningar från leverantörer, som visade att anläggningen
klarar en recovery på närmare 80 %, men eftersom det teoretiska värdet ligger i
överkant jämfört med verkligheten bedömdes 75 % vara mer trovärdigt. Beslutsfattande
i den här frågan var Maria Jaki Borg.

4.1.1

FLÖDESKONTROLL FILTER 2

En viss osäkerhet infann sig vid försökens början på flödesmätarnas riktighet. Alla flöden
kontrollerades därför genom en manuell flödeskontroll. En liter vatten från
avloppsflödet respektive permeatflödet mättes upp under tidtagning, 3 mätningar
utfördes per flöde. Medelvärden togs fram och därefter beräknads verkliga flöden, l/h
(se bilaga 1).
Den första kontrollen gjordes 2011-02-03. Vid avläst permeatflöde 170 l/h visade
mätning och beräkning att det verkliga flödet var 170,6 l/h. Detta stämde överrens med
vad flödesmätaren visade vilket indikerade att denna mätare visade korrekt.
Mätaren för avloppsflödet visade däremot felaktiga mätvärden. Avläst avloppsflöde 68
l/h visade sig, enligt mätningar och beräkningar ge ett verkligt flöde på 101 l/h. För att
mätningarna skulle kunna fortsätta utfördes ytterligare mätningar, med avsikt att
upprätta en kalibreringskurva. Totalt 12 mätningar genomfördes för att skapa
kalibreringskurvan som användes för att omvandla de avlästa avloppsflödena till verkliga
flöden, se bilaga 1.
Det faktum att mätaren för avloppsflödet var missvisande har stor betydelse för försöket
eftersom det innebär att anläggningen drevs med en mycket lägre recovery än
beräknad. En lägre recovery innebär en lägre belastning vilket förlänger tvättintervallet.
Avloppsflödet ställdes om för att motsvara ett verkligt flöde som ger en recovery på
strax över 70 %. Men det uppstod snart nya svårigheter. Trots att avloppsflödet ska
förbli konstant var verkligheten en annan. Avloppsflödet ökade ganska snabbt efter
justering. Detta medförde att filtret inte höll inställd recovery. Det stod klart att det
skulle bli svårt att göra någon utvärdering på anläggningen om inte förbätringar gjordes.
Det fanns en glappande avloppsventil, felet åtgärdades och försöket kunde fortgå.

4.1.2

FÖRSÖKSPERIODEN

Det faktum att anläggningen körts med lägre recovery en tid, innan den läckande
avloppsventilen upptäcktes och åtgärdades, innebar att den planerade försöksperioden
fick förlängas något för att motsvara en normal drifttid på 4 veckor. Filtret var dock inte
helt obelastat under den tid det gått med lägre recovery utan en del av den tiden kunde
inkluderas. Försöket startades med ett nytvättat filter 2011-01-27 och gick med lägre
recovery fram till 2011-02-16, dvs nästan 3 veckor. Därefter gick filtret fram till 2011-0320 (43)
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11, alltså ytterligare drygt 3 veckor innan försöket avslutades (se tabell 3). Dessa 6
veckorna bedömdes, trots varierande recovery vara tillräckligt för att utvärdera om
tekniken fungerar med 75 % recovery .
På nästa sida redovisas de data som samlats in under försöksperioden. Den avgörande
faktorn för drifttiden är ”Flöde, permeat”. När försöket startades uppstod en
stabilisering, vilket medförde att permeatflödet snabbt sjönk från 180 l/h till 170 l/h. När
den läckande avloppsventilen upptäcktes gjordes justeringar för att uppnå önskad
recovery, detta medförde ett minskat permeatflöde från 170 l/h till 160 l/h. Vid bytet av
ventilen avtog flödet ytterligare till 149 l/h. Membranet behövs, enligt uppgift från
membranleverantören, Dow, tvättas när permeatflödet minskat med 10 %. Som framgår
av förklaringen ovan är inte 180m3/h ett relevant utgångsflöde, detta värde måste
uppskattas på grund av stabilisering och läckande ventil. Utgångsflödet uppskattades till
155 l/h. Detta innebär att membranet behövs tvättas när permeatflödet minskat till 139
l/h (Vidare information om stabilisering återfinns under avsnitt 2.4).
Försöken på pilotanläggningen visar att membranteknik lämpar sig för beredning av
dricksvatten på Glemmingebro vattenverk. Under försöksperioden minskade
pemeatflödet från 155 l/h till 139 l/h (Tabell 3). Detta motsvarar en minskning på 10 %,
vilket är gränsen för ett tvättintervall. Med 75 % recovery bedöms därför gångtiden
uppgå till minst fyra veckors normal drift, vilket är önskvärt för anläggningen.
Någon förbehandling av råvattnet bedöms inte vara aktuell, med anledning av att
patronfiltret inte behövde bytas under försöksperioden.
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Tryck, ink.
Patronfilter (bar)

Tryck, utg.
Patronfilter (bar)

Tryck, ink.
Membran
(bar)

Tryck, utg.
Membran
(bar)

Flöde,
permeat
(m3/h)

Flöde,
cirkulation(m3/h)

Avlopp,
avläst flöde
(m3/h)

Avlopp, Verkligt
flöde (Kalibrering, m3/h)

01-27

6,8

6,8

7,5

7,5

180

800

70

102,81

63,6

01-28

6,8

6,8

7,5

7,5

180

780

70

102,81

63,6

01-31

6,8

6,8

7,5

7,5

170

780

70

102,81

62,3

02-02

6,9

6,9

7,5

7,5

170

765

68

100,96

62,7

02-03

6,9

6,9

7,5

7,5

170

765

68

100,96

62,7

Datum
2011-

RC
(%)

UPPTÄCKT LÄCKANDE AVLOPPSVENTIL
02-07

7,0

7,0

7,6

7,6

160

780

50

84,36

65,5

02-09

7,0

7,0

7,6

7,6

165

740

55

88,97

65,0

02-10

7,0

7,0

7,6

7,6

162

740

49

83,43

66,0

02-11

7,0

7,0

7,6

7,6

165

745

50

84,36

66,2

02-14

7,1

7,1

7,6

7,6

160

740

50

84,36

65,5

NY AVLOPPSVENTIL, AVLÄST FLÖDE = VERKLIGT FLÖDE
02-16

7,2

7,2

7,8

7,9

149

740

49

-

75,3

02-17

7,2

7,2

7,6

7,9

148

742

50

-

74,7

02-18

7,2

7,2

7,8

7,9

148

740

50

-

74,7

02-21

7,2

7,2

7,9

7,9

145

742

50

-

74,4

02-23

7,2

7,2

7,9

7,9

145

742

50

-

74,4

02-25

7,2

7,2

7,9

7,9

144

745

50

-

74,2

03-02

7,2

7,2

7,9

7,9

145

745

50

-

74,4

03-04

7,2

7,2

7,9

7,9

143

745

50

-

74,1

03-07

7,2

7,2

7,9

8

142

745

50

-

74,0

03-09

7,2

7,2

7,9

8

140

745

48

-

74,5

03-10

7,2

7,2

7,9

8

140

750

48

-

74,5

03-11

7,2

7,2

7,9

8

139

745

47

-

74,7

Tabell 3. Insamlad data för filter två som används för att säkerställa att membrantekniken fungrar.
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4.1.3

AVSKILJNINGSGRADEN AV OÖNSKADE ÄMNEN

Analysresultaten från vattenproverna redovisas nedan. Längst ner presenteras också
beräknad reduktion för kalcium och sulfat. Detta för att visa vilken avskiljningsgrad som
uppnåtts i försöket.
Datum

2011-01-27

2011-02-03

2011-02-10

2011-02-17

2011-02-24

2011-03-03

2011-03-10

Medel

Ämne
RÅVATTEN
Ca (mg/l)

140

140

130

130

130

130

130

132,9

S04 (mg/l)

130

130

130

120

120

120

120

124,3

Hårdhet (dhᵒ)

22

22

21

20

20

20

20

20,7

pH

7,4

7,5

7,6

7,5

7,6

7,5

7,5

7,51

PERMEATVATTEN
Ca (mg/l)

2,1

2,7

3,2

5

5,1

5,3

5,9

4,2

S04 (mg/l)

<2

<2

<2

<2

<2

<2

<2

<2

Hårdhet (dhᵒ)

0,33

0,43

0,50

0,77

0,79

0,82

0,90

0,65

pH

6,1

6,1

6,3

6,5

6,6

6,4

6,3

6,33

KONCENTRAT/AVLOPP
Ca (mg/l)

400

390

400

550

520

540

540

477,1

S04 (mg/l)

340

360

370

470

460

450

460

414,7

Hårdhet (dhᵒ)

62

61

63

85

81

84

84

74,3

pH

7,7

7,8

7,8

7,9

8

8

7,9

7,87

REDUKTION
Ca %

98,5

98,1

97,5

96,2

96,1

95,9

95,5

96,8

SO4 %

>98

>98

>98

>98

>98

>98

>98

>98

Tabell 4. Halter av oönskade ämnen i rå-, permeat- och avloppsvatten.

Den förväntade avskiljningsgraden (reduktion) för ett NF membran är 98 % för sulfat och
95-96 % för kalcium (Molin, 2011). Som tabell 4 visar, uppnås de förväntade nivåerna.

4.1.4

TILLSATTS AV ANTISCALENT

Mängden tillsatt Ameroyal kontrollerades regelbundet. Exempel från de här
beräkningarna redovisas i bilaga 2. Vid försökets start var Ameroyal-lösningens
koncentration 28 % Detta justerades ner till 20 % under försökets gång, efter
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beräkningar, se bilaga 2. Lösningens koncentration varierades på grund av att pumpens
kapacitet inte klarade av de låga flödena som krävdes. Det faktum att koncentrationen
behövde justeras ner så pass mycket beror på att inloppsflödet minskade något efter
byte av avloppsventil.
Försöken som gjordes för att undersöka Ameroyals påverkan på recipient gav följande
resultat.

Försök A
Det första försöket gjordes på vatten från filter 2. I hinken med avloppsvatten och
åvatten noterades en vit fällning, både på ytan och på botten. Bottenfällningen kändes
sandig och var mycket svår att avlägsna och fällningen tvättades bort med syra. Den
fällning som återfanns på ytan var sträv och konsistensen var mjuk. Efter 2 veckor hade
mängden fällning ökat, men därefter var mängden fällning konstant. Båda utfällningarna
antas vara kalciumföreningar, troligen kalk och gips. Även i hinken med enbart
avloppsvatten påträffades liknande fällning, men där enbart på ytan och det återfanns
en mycket mindre mängd. Mängden fällning ökade här inte med tiden.

Försök B
Först efter 27 timmar påträffades ytterst lite fällning. Efter 9 dygn återfanns fällning av
samma slag som i försök A som beskrivs ovan.
Resultaten av de här försöken är något svåra att sammanställa, eftersom förhållandet
mellan avloppsvatten och åvatten är okänt. Spädningen är beroende av mängden vatten
och flödet i ån och kan bara uppskattas med ögat. Omsättningen av vattnet i ån bedöms
som mycket god, vilket är positivt eftersom andelen avloppsvatten och därmed också
koncentrationen av ämnena blir lägre.
Försöken visar att det tar lång tid innan fällning bildas samt att det är en liten
fällningsmängd. Detta medför att utfällning mest troligt inte utgör något problem.
Doseringen av antiscalent antas inte medföra någon betydande miljöpåverkan för
recipient på grund av den höga omsättningen. Transporten av koncentrat från
anläggningen till recipient antas inte heller orsaka problem med utfällningar.

4.1.5

AVSKILJNINGSGRAD EFTER TOTAL IGENSÄTTNING

De inledande försöken för pilotfilter 1 kan inte användas för att säkerställa att tekniken
fungerar under en längre period. Då det skedde en igensättning kan resultatet från
vattenprovet som togs därefter visa vilken avskiljningsgrad membranet uppnår efter
total igensättning, se tabell 5.
Tabellen visar att avskiljningsgrad av oönskade ämnen överstiger 99 % efter tvätt trots
att det skett en total igensättning.
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Datum

2011-02-17

Ämne
RÅVATTEN
Ca (mg/l)

130

S04 (mg/l)

120
PERMEATVATTEN

Ca (mg/l)

0,78

S04 (mg/l)

1
KONCENTRAT/AVLOPP

Ca (mg/l)

460

S04 (mg/l)

370
REDUKTION

Ca %

99,2

SO4 %

99,4

Tabell 5. Reduktion efter total igensättning.

Det kunde även, i samband med de här mätningarna noteras att det krävdes ett högre
tryck, ca 1 bar för att erhålla samma mängd permeatvatten efter igensättningen som vid
uppstart. Detta antas delvis bero på den stabilisering som sker i ett nytt membran, men
även igensättningen tros ha viss inverkan.

4.2

BEHÖVS PH-SÄNKNING?
Efter att ha studerat artikeln ”high recovery membrane desalting of low-salinity brackish
water” (Rahardianto et al. 2007) stod det klart att den förening som fälls ut vid lägst pH
är kalciumkarbonat, CaCO3. Detta innebär att det blir ett problem med fällningar i
Glemmingebro, vid det pH där löslighetsprodukten för kalciumkarbonat överskrids.
Förutsättningen för att reaktionen mellan kalcium och karbonat ska äga rum, är att
karbonatjonen finns i fri form i stället för bundet till ett väte i form av vätekarbonat.
Därför är det inte endast förekomsten av karbonat som är avgörande, utan det är
förhållandet mellan koncentrationen av karbonatjoner och koncentrationen av
vätekarbonat.
Viktigt att notera är att det inte enbart är kalciumkarbonat som bidrar till
igensättningen, även om det har en stor inverkan. Andra svårlösta föreningar som
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orsakar problem är bland andra CaSO4, MgCO3, MgSO4, CaF2, SiO2 och SrSO4 (Damberg
2011, personlig kommunikation).
LSI- Langelier Saturation Index (mättnadsindex) är en teoretisk jämviktsmodell som ger
en indikation på vilken grad av mättnad ett vatten har, med avseende på
Kalciumkarbonat (Damberg 2011, personlig kommunikation).
I vattnet sker följande två reaktioner:

För att undvika problemet med utfällning av salter krävs att LSI inte överstiger 0. Ett LSIvärde kan tolkas som den pH-förändring som behövs för att skapa en jämvikt (Damberg,
personlig kommunikation).
LSI = pH - pHs
Där pH är det uppmätta pH-värdet i vattnet
pHs är pH vid mättnad av CaCO3 (Damberg, personlig kommunikation)
Vid beräkning av pHs används:
Totalalkalitet (mg/L CO32- som CaCO3)
Hårdhet med avseende på kalcium (mg/L Ca2+ som CaCO3)
TDS –Total Dissolved Solids (mg/L)
pH
Temperatur (Damberg 2011, personlig kommunikation)
För ett vatten med ett LSI på +1.0 innebär det att vattnet ligger en pH-enhet över sin
mättnad med avseende på Kalciumkarbonat. Genom att sänka pH-värdet en enhet når
vattnet jämvikt (Damberg 2011, personlig kommunikation). Detta sker eftersom den del
av totalalkaliniteten, närvarande som CO32- minskar då pH-värdet minskar.
Om LSI är negativt – Ingen risk för CaCO3 fällning, vattnet löser CaCO3
Om LSI är positivt – Beläggning kan bildas då CaCO3 fällning kan ske
Om LSI är nära noll – Jämvikt (Damberg 2011, personlig kommunikation).
Ameroyal 363 motsvarar en pH-förändring på -2,5 enheter (Damberg, personlig
kommunikation), vilket innebär att koncentratet ska ha ett LSI på maximalt +2,5
(teoretiskt värde), för att säkerställa att utfällningar undviks. För att inkludera en
säkerhetsmarginal bör LSI i koncentratet ej överstiga +2,3.

4.2.1

HÖGSTA FÖREKOMMANDE PH-VÄRDE

När ett vattenprov tas för analys transporteras provet till ett laboratorium och analysen
görs vid en förutbestämd temperatur, 25ᵒC. Råvattenanalyserna visar att det maximala
pH-värdet som uppmätts under de råvattenanalyser tagna i Glemmingebro 2000-2010 är
8,4 (se tabell 6). Har råvattnet ett så högt maximalt pH-värde eller är det rådande
förhållanden som ger ett orättvist värde?
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För att ge svar på denna fråga gjordes en mindre utredning för att se hur pH varieras
med temperatur och avgång av koldioxid (transport).
Datum

pH

Kalcium
Ca
mg/l

2000-03-15

7,3

165

2001-02-28

7,5

2001-03-28

7,5

165

2001-07-25

7,5

154

2002-03-25

8,4

130

2002-06-26

8,1

150

2002-12-18

7,7

2003-06-25

Sulfat
S04
mg/l

Magnesium, Mg
mg/l

Alkanitet,
HCO3
mg/l

Järn,
Fe
mg/l

Mangan
Mn
mg/l

Aluminium, Al
mg/l

Konduktivitet
mg/l

CODMn
mg/l

85,0

2,2

89,0

1,7

12

343

0,04

0,15

12

287

0,08

0,14

12

301

0,10

0,15

88,0

1

11

295

0,11

0,14

69,0

1,2

10

281

0,04

0,07

83,3

1

130

12

260

0,04

0,08

0,010

82,0

1

140

140

11

310

0,03

0,07

0,010

79,0

2,2

8,4

130

140

11

300

0,04

0,06

0,012

76,0

1

2003-12-17

7,4

130

160

10

290

0,04

0,07

0,010

76,0

1

2004-02-25

7,5

130

11

290

0,17

0,11

79,0

1

2005-11-29

7,7

130

10

300

0,03

0,08

73,0

0,5

11

320

0,05

0,12

85,0

0,5

10

300

0,05

0,11

82,0

2008-03-04

150

170

120

178
156

0,010

0,005

2008-06-03

8

140

2009-11-25

7,4

150

11

0,03

0,03

2009-06-01

7,4

150

11

0,03

0,12

2009-08-26

7,5

160

12

0,03

0,13

2010-06-10

7,6

140

130

11

310

0,19

80,1

2010-06-10

7,5

140

110

11

330

0,03

82,2

1

Max

8,4

178

170

12

343

0,2

0,2

0,01

89

2,2

Medel

7,7

146

141

11

301

0,06

0,1

0,01

81

1,2

82,6

Tabell 6. Data från råvattenanalyser i Glemmingebro 2000-2010 (Jaki Borg 2010)

En manuell mätning gjordes samma dag som ett råvattenprov skickades på analys, 201101-17. Den manuella mätningen visade pH 7,22 vid 11,2ᵒC. Rapporten från laboratoriet
Alcontrol gav pH 7,5 vid 25ᵒC, vilket bekräftar att det finns en skillnad.
Temperaturen är avgörande på flera olika sätt. En ökad temperatur medför dels att
lösligheten för koldioxid minskar (Baird and Cann, 2008), dels att pKa-värdet för
vätekarbonat ändras (Lide 2003). En läge löslighet för koldioxid innebär att gasen
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avdunstar och vattnets innehåll av koldioxid minskar. Detta höjer pH-värdet (Baird and
Cann, 2008). Den exakta höjningen är svår att beräkna. I handboken för kemi och fysik
(Lide 2003) är data hämtad som indikerar vilket inverkan förändringen i pKa har.
Handboken anger att pH-förändingen från 15ᵒC till 25ᵒC är -0,1 enheter för ett
karbonatsystem, liknande det som finns i Glemmingebros råvatten .
Det faktum att provet transporteras med bil mellan vattenverket och laboratorium antas
ha en stor inverkan, eftersom vattnet innehåller kolsyra. Kolsyran som innehåller
koldioxid avgår vid skakning och upphällning, vilket medför att resultatet vid analysen
blir ett pH-värde som är något högre än det verkliga värdet. För att styrka detta
resonemang utfördes ett försök med kolsyrat dricksvatten.
Först gjordes ett försökt med köpt, kolsyrat mineralvatten. pH-värdet på det kolsyrade
vattnet uppmättes till 5,48. Efter att vattnet försiktigt hällts upp i en behållare hade pH
stigit till 5,57. När vattnet skakades steg värdet ytterligare till 5,76. Ett liknande försök
utfördes med råvattnet från Glemmingebro vattenverk. Vid försiktig upphällning av
vattnet uppmättes pH-värdet till 7,09. Provet skakades och därefter gjordes en ny
mätning, som visade att pH då hade stigit till 7,37. Försöket visar att transport och
upphällning medför ett mätfel på +0,28 enheter.
För att uppskatta det totala mätfelet vägdes följande tre faktorer samman:




Minskad löslighet för koldioxid, medför en pH-höjning.
Ändrad buffertförmåga, medför en pH-sänkning på cirka 0,1 enheter.
Minskat innehåll av kolsyra/koldioxid efter transport, medför en pH-höjning på
cirka 0,28 enheter.

Den totala uppskattningen är att dessa tre faktorer medför ett mätfel på 0,3 enheter.
Detta stämmer överens med den manuella mätningen som gjordes 2011-02-17, då
skillnaden mellan manuell mätning och analysresultat var 0,28 enheter. Det enligt
analysresultaten maximala pH-värdet är inte fullt så högt som 8,4. Detta värde
motsvarar pH 8,1 för råvattnet i Glemmingebro.

4.2.2

BERÄKNINGAR GENOM ROSA7.2.

Beräkningarna utgår ifrån maximalt förekommande pH och ska teoretiskt ge det pHvärde där LSI < 2,3. En situation där pH 8,1 ger ett LSI>2,3 innebär att det krävs en pHreglering. Beräkningarna är gjorda för den fullskaliga anläggningen. Råvattendata läggs
in i det första steget (1). Därefter ifylles det högst förekommande pH-värdet, 8,1 och
råvattnets temperatur (2). Temperaturen sommartid antas vara 15ᵒC.
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Figur 2. Råvattendata och temperatur

I nästa steg ifylles recovery (3). Programmet visar då vilket LSI koncentratet får vid
angivet pH. Beräkningen visar då att LSI vid pH 8,1 (15ᵒC) är 2,628 (4) vilket innebär risk
för utfällning av kalciumkarbonat. pH-värdet justeras ner till det värde där LSI
understiger 2,3 (5).

Figur 3. Del av beräkning i ROSA. Recovery och LSI.
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Figur 4. Del av beräkning i ROSA. pH justeras ner till LSI<2,3

Figur 6 visar att vid pH 7.7 är LSI i koncentratet 2,27. Eftersom detta är under 2,3 är det
vid det här pH-värdet pH-sänkningen ska starta.

4.2.3

PRAKTISK UNDERSÖKNING PÅ PILOTFILTER

För att säkerställa att LSI-värdet 2,3 är möjligt att tillämpa som det maximalt
förekommande värdet, planerades en praktisk undersökning för pilotfilter 1. Tanken var
att tillsätta lut, NaOH enligt figur 7 nedan och på så vis simulera ett råvatten med högre
pH.

Figur 7. Processchema för försöket där pH på inkommande vatten simuleras. Figur hämtad från beräkning i
ROSA
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Försöket att simulera pH för inkommande vatten gick inte att genomföra fullt ut,
eftersom doseringspunkten och mätpunkten troligtvis var för nära varandra. Därmed
blev inblandningen av doserad lut otillräcklig. Doseringen av lut (NaOH) skedde med en
doseringspump som gav 7,5-1000ml/h. Luten som användes var av koncentrationen 25
(vikt-)% och utspädd 1:5 med permeatvatten. Troliga faktorer till att försöket inte kunde
genomföras som planerat diskuteras vidare i avsnitt 5.2.

5

DISKUSSION

5.1

AMEROYALS PÅVERKAN PÅ RECIPIENT
Vid det första försökstillfället (Försök A) var recovery omedvetet endast 63,5 %, istället
för som tänkt 75 %. Detta ger viss påverkan på försöket. En lägre recovery innebär att
koncentrationen av de avskilda ämnena blir lägre i avloppsvattnet eftersom, de späds
med en större andel vatten. Detta innebär också att koncentrationen av antiscalenten
har varit något för låg, vilket gör att försöket trots detta kan ge en indikation på vad
utfallet blir.
Det andra försöket gjordes för att säkerställa resultatet. Recovery var då 75 % och
observationerna gjordes mer frekvent.

5.2

PH-FÖRSÖK
Försöket som skulle ge svar på frågan om det teoretiskt beräknade pH-värdet stämde
överrens med praktiken kunde inte genomföras. Detta tros ha flera anledningar, men
inblandningen av lut (NaOH) är den faktor som antas ha störst betydelse. När försöket
startades upp gick det inte att hålla ett konstant pH-värde för inkommande vatten.
Mestadels skedde ingen höjning av pH-värdet, trots tillsatts av lut. Vid ett par tillfällen
höjdes pH med en hel enhet. Situationen som uppstod antas bero på någon eller några
av följande faktorer:





För kort avstånd mellan doseringspump och provtagningspunkt. Vattnets höga
alkanitet gör att vattnet har en hög buffertförmåga. Detta bidrar till att
reaktionen sker långsamt.
En mixer för ordentlig inblandning saknades.
Doseringspumpen gav ojämn dosering av NaOH.

En annan faktor som kan tänkas ha viss betydelse för detta försök är det faktum att
pilotanläggningen har ett större cirkulationsflöde i förhållande till permeatflödet,
jämfört med den planerade anläggningen. För att undvika utfällningar ska
löslighetsprodukten i koncentratet (vattnet till avlopp) inte överstigas. Ämnenas
koncentration i avloppsvattnet är beroende av inkommande vatten till membran.
Råvattnet blandas med cirkulationsflödet innan det går in till membranbet. Ett högre
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cirkulationsflöde medför en något högre koncentration av de oönskade ämnena och ett
högre pH för inkommande vatten till membran, jämfört med råvattnet. Att enbart utgå
ifrån pH i råvattnet ger därför ett något missvisande resultat.

5.3

FELMARGINALER

5.3.1

UPPSKALNINGSEFFEKTER

Pilotanläggningen är en miniatyr av den fullskaliga anläggningen och ska ge en indikation
på det verkliga utfallet. Värden kan beräknas teoretiskt, men ofta finns det faktorer som
medverkar till att teorin inte återspeglar verkligheten. För att styrka de förhållanden
som har beräknats görs försök på pilotanläggning men det gäller att vara medveten om
att denna anläggning inte visar ett 100 % trovärdigt resultat. Pilotanläggningen som
användes för att säkerställa att membrantekniken fungerar (filter 2), producerar ca 150 l
(0.15m3) permeatvatten i timmen. Flödet för koncentratet är då 50 l/h. Den planerade
anläggningen ska producera 25m3 permatvatten per timme. Den har en kapacitet som
är 160 gånger större än pilotanläggningen. Pilotanläggningen kan antas ha en
felmarginal på 10 %. Detta innebär att flödesmätaren för koncentratet kan visa upp till 5
l/h för lite. I första anblicken kan detta ses som en liten förändring för anläggningen,
men så är inte fallet. Försöket körs då med en RC på 73,2% istället för som önskvärt, 75
%. I den fullskaliga anläggningen motsvarar RC 73,2% istället för RC 75 % en skillnad för
koncentratets flöde på 0,82m3/h, dvs. över 800 liter per timme. Med detta sagt: det
finns uppskalningeffekter. Det går därför inte genom pilotförsök att optimera en
anläggning. Försöken kan ge ungefärliga värden och på så sätt underlätta uppstarten av
den fullskaliga anläggningen och bidra till att en total igensättning av membranet
undviks.
De faktiska halterna på utgående vatten från membranet är däremot oberoende av
anläggnings storlek. Den reducering av oönskade ämnen som uppnåtts i pilotförsöken
förväntas därmed bli lika hög i den fullskaliga anläggningen.

5.3.2

FLÖDESKONTROLL

För att kontrollera flödena gjordes manuella flödesmätningar genom att en liter
uppmättes i mätglas under tidtagning. Även i dessa kontroller finns dock en viss
osäkerhet, på grund av den mänskliga faktorn. Dessutom finns det i den här
undersökningen två felkällor. Den första är mätningen, ögonmåttet avgör när
vattennivån passerar enliterstrecket, vilket kan antas ge en felmarginal på +/- 10ml. Den
andra felkällan ligger i tidtagningen, som ska avslutas i samma ögonblick som
vattenmängden uppgår till 1 liter. Detta antas ge en felmarginal motsvarande +/- 0,5
sekunder. Felmarginalen ökar med flödet i kvadrat, eftersom såväl volymmätningen som
tidtagningen försvåras vid ett högre flöde. För att beräkna den relativa felmarginalen (%)
utgick jag ifrån från den manuella flödesmätningen som gjordes 2011-02-03. Tiden för
uppmätning av 1,00 liter avloppsvatten var då 47,93 sekunder i medelvärde. Flödet
beräknades till 75,10 liter (se bilaga 1). Felmarginalen kan påverka säkerheten i
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beräkningarna med +/- 2 %, se tabell 7. Metoden kan därför endast användas för att
kontrollera att de verkliga flödena stämmer överrens med de avlästa.
Enligt
beräkning i
bilaga 1

Justerade värden enligt
antagen felmarginal
(alternativ 1)

Justerade värden enligt
antagen felmarginal
(alternativ 2)

Volym (l)

1,00

1,01

0,99

Tid (s)

47,93

47,43

48,43

Flöde (l/h)

75,10

76,66

73,59

–

+2,1

- 2,0

Relativ felmarginal (%)

Tabell 7. Beräknad felmarginal för manuell flödeskontroll.

5.4

SITUATIONEN I GLEMMINGEBRO
Ystad kommun har många sommarboende, viket gör att det finns en typisk
högförbrukningssäsong under den här perioden. Torkan som uppstår under varma
sommardagar gör förbrukningen än mer extrem, eftersom det går åt en större del vatten
för bevattning. Behovet av vatten varierar med väder och nederbördsmängd.
Jag har förstått att membranteknik idag inte är en särskilt vanlig teknik för beredning av
dricksvatten i Sverige, då det är ganska dyrt. Önskemålet från Ystad kommun var att
beredningen av drickvattnen skulle ske med en enkelstegig teknik. Då råvattnet
innehåller höga halter av båda sulfat och kalcium är membranteknik enda alternativet
för den här anläggningen.

5.5

ALTERNATIVA LÖSNINGAR
Självklart finns det andra alternativ, även om det inte är aktuellt för just det här
vattenverket. Istället för att motverka utfällningar genom tillsatts av antiscalent kan en
katjonbytare användas. Kalciumkarbonat, den svårlösliga föreningen som gav störst
problem med utfällningar, bildas inte om det inte finns kalcium tillgängligt. En
katjonbytare reducerar mängden kalcium innan vattnet går in i anläggningen. Detta
innebär att mängden avskilda ämnen i avloppsflödet från membrananläggningen skulle
minska. Därmed är det också troligt att användandet av en katjonbytare som
förbehandlingsteknik innebär att anläggningen kan drivas med en högre recovery,
jämfört med tillsatts av antiscalent (Ember 2011, personlig kommunikation).
Nackdelen med användandet av katjobytare är att anläggningen tar större plats. En
membrananläggning tar liten plats samtidigt som den har en stor effektiv yta. I
Glemmingebro finns befintliga byggnader att tillgå, någon utbyggnad är inte aktuell.
Därför måste den framtida anläggningen få plats på vattenverket. Ett annat önskemål
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från kommunens sida var att anläggningen ska vara möjlig att flytta till en annan plats
om det skulle bli aktuellt. En membrananläggning är mobil och motsvarar därför
kommunens krav (Jaki Borg, 2010a).
Ett annat alternativ till membrananläggningen är en katjonbytare i kombination med en
anjonbytare. Kalcium skulle då reduceras i katjonbytaren, därefter reduceras sulfat i
anjonbytaren. På så sätt skulle tjänligt vatten uppnås i två steg (Jaki Borg 2011, personlig
kommunikation). Nackdelen med den här tekniken är precis som för ovanstående, att
anläggningen skulle ta större plats.

5.6

ANKNYTNING TILL ANDRA STUDIER
Det finns en tidigare gjord studie ”Use of nanofiltration for partial softening of very hard
water” (Ghizellaoui et al. 2004) där nanofiltrering används för att reducera bland annat
kalcium och sulfat för att uppnå tjänligt dricksvatten. I studien förs ett resonemang om
varför avskiljningsgraden är högre för en del ämnen, jämfört med andra. Här kan en
parallell dras till pilotförsöket i Glemmingebro. I Glemmingebro var avskiljningsgraden
för sulfat >98% medan kalcium endast reducerades med 95-96%. Skillnaden beror på
jonernas storlek. Membranet fungerar som ett filter med mycket små porer (0,001-0,01
μm vid nanofiltrering), varvid en jon med större radie har svårare att diffundera igenom
jämfört med en jon med mindre radie.
Ghizellaoui et al. (2004) skriver också att nanofiltrering har blivit en viktig teknik för
separering. Tekniken fungerar inte särskilt bra för monovalenta joner med dessto bättre
för divalenta joner. Avgörande för om tekniken är lämplig för ändamålet beror därför på
vilka ämnen/joner som avses att avskilja. Det finns en fördel med att framförallt
divalenta joner reduceras. Tekniken kan användas för exempelvis avhärdning, samtidigt
som permeatet från anläggningen innehåller de mineraler som är viktiga för människan,
eftersom dessa inte är stora nog att avskiljas. Nanofiltrering används i flera
sammanhang, bland annat för behandling av grundvatten och avloppsvatten. Ett annat
stort användningsområde är inom industrin.
Stockholm vatten (Björlenius 2001) har gjort en förstudie där membrankeknik är tänkt
att användas för kommunalt avloppsvatten. Björlenius skriver att membranteknik är en
växande behandlingsmetod för olika typer av vatten. Membran har tidigare använts
främst för beredning av dricksvatten, avsaltning, inom industrin och i kombination med
andra reningsmetoder vid rening av avloppsvatten. Målet med studien från Svenskt
vatten är att finna en processlösning där membranteknik kan användas som
huvudprocess vid behandling av avloppsvattnet från Hammarby sjöstad.
Björlenius (2001) drar också paralleller till tidigare undersökningar som gjorts, där
reningen av avloppsvatten skett genom membranteknik. Det första examplet är
laborativt, från Australien. Där har avloppsvatten renats enbart med membranteknik för
att sedan vara tillräckligt rent att användas i industriella processer. Det tredje och sista
steget i reningsprocessen är omvänd osmos (högre tryck jämfört med nanofiltrering). I
Lund har avloppsvatten från en grisfarm behandlats med omvänd osmos och gett goda
resultat.

34 (43)
Examensarbete
Membranteknik
P ern illa Lövb erg
Miljövetare, HH
ERROR! NO TEXT OF SP ECIFIED STYLE IN
DOCUMENT.

I samarbete med Sweco. Uppdrag 1837203042;

Nämnda studier tyder på att membranteknik kan komma att få fler
användningsområden i framtiden. Kanske blir det också mer vanligt förekommande vid
dricksvattenberedning eftersom det är den enda enkelstegiga tekniken som idag finns
på marknaden, för att rena grundvatten från både kalcium och sulfat.

6

SLUTORD
Tjänligt vatten i kranen ses i Sverige som en självklarhet och vi använder dricksvatten
dagligen. Vatten behövs inte enbart för mänskligt intag utan också för att upprätthålla
god hygien . Det finns många användningsområden såsom dusch, diskning, tvättning och
matlagning. Vid torra perioder används också kommunalt kranvatten vid bevattning
vilket medför en ökad förbrukning.
Rent vatten tas för givet, men processen att bereda dricksvatten kräver mycket
arbete.Varje anläggning är specifik då förutsättningarna vid respektive vattenverk
varierar. Inget råvatten är det andra likt och därför kan heller inte processerna vara de
samma. Det faktum att varje enskilt fall är unikt gör det också svårt att jämföra med
tidigare gjorda studier.
Examensarbetet har för mig varit mycket intressant och lärorikt. Jag har fått ta del av
konsultarbetet genom Sweco, samtidigt som jag i mitt arbete har haft nära kontakt med
personalen på vattenverket i Glemmingebro. Framförallt är jag glad att jag tog chansen
att göra ett verklighetsrelaterat projekt och att jag i mitt framtida arbetsliv kommer att
kunna använda kunskapen det här arbetet har givit mig.
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BILAGA 1, KALIBRERINGSKURVA
Uträkning av det verkliga avloppsflödet (enligt mätningar) vid aväst flöde 40 l/h för filter
2 (enligt mätningar) följer nedan.
Tiden för att fylla upp 1 l avloppsvatten från anläggningen under tidtagning

Flödet (q) beräknas genom:

Mätningar gjordes för samtliga avlästa flöden i den vänstra kolumnen i tabell 8 nedan.
Efter beräkningar som i exemplet ovan redovisas det verkliga flödet i kolumnen till
höger.

Avläst flöde, l/h

Mätning 1, s

Mätning 2, s

Mätning 3, s

Medel, s

Verkligt
flöde, l/h

40

48,1

47,9

47,8

47,93

75,10

50

42,6

42,5

42,6

42,57

84,57

60

38,8

38,4

38,6

38,60

93,26

68

35,5

36,0

35,3

35,60

101,12

Tabell 8. Omvandling av avläst flöde till verkligt flöde.
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Tabellen användes för att skapa en kalibreringskurva som låg till grund för vidare
omvandling av avlästa flöden, se figur 8.

Avläst flöde, l/h

Kalibreringskurva, avloppsflöde (filter 2)

y = 1,0839x - 41,435

100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
-10
-20
-30
-40
-50
0

5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120
Verkligt flöde, l/h

Figur 8. Kalibreringskurva för omvandling av avläst flöde till verkligt flöde. Upprättat efter mätningar som
redovisas i tabell 7. Mätpunkterna redovisas genom de blåa punkterna och en trendlinje är infogad för att
visa sambandet.
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BILAGA 2, DOSERING AV ANTISCALENT
Kontroll 2010-02-03
Beräkningar gjordes baserad på primär data i tabell 9 för att räkna ut förbrukad mängd
Ameroyal 363, mg per liter inkommande vatten.

Mätning (nr)

Doserad mängd
blandad lösning (g)

Förbrukningstid (h)

lösningens
koncentration

Inflöde
(l/h)

1

66

23

28 %

250

2

202

69

28 %

240

3

134

47,5

28 %

238

4

68

24

28 %

238

Tabell 9. Primärdata för beräkning av doserad mängd Ameroyal 363.

Doserad mängd blandad lösning per h

Koncentration (mg/l) efter inblandning i inkommande vatten till anläggningen

Tillsatt massa Ameroyal 363

Spädningen är i massprocent. En lösning innehållande 28 % Ameroyal och 72 %
permeatvatten ger således faktor 0,28.

Mätning nr 1.
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Mätning nr 2.

Mätning nr 3.

Mätning nr 4.

Önskad doseringsmängd, m(Ameroyal) vid 73 % RC enligt beräkningar från leverantör: 3,1
mg/l
Doserar 0.22 mg/l för mycket vilket är acceptabelt
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Kontroll 2010-02-25
Vidare gjordes beräkningar för primärdata i tabell 10, hämtad 2010-02-25.

Mätning (nr)

Doserad mängd
blandad lösning (g)

Förbrukningstid (h)

lösningens
koncentration

Inflöde
(l/h)

5

208

71,5

25 %

200

6

138

48

25 %

200

7

138

49

25 %

195

Tabell 10. Primärdata för beräkning av doserad mängd Ameroyal 363.

Mätning nr 5.

Mätning nr 6.

Mätning nr 7.
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mg/l

Önskad dosering av Ameroyal 363 är enligt beräkningar från leverantör vid RC 75%: 2.9
mg/l
Doserar 0,7 mg/l för mycket
Ny koncentration måste beräknas

BERÄKNING AV NY KONCENTRATION
Beräkningen visar hur ny koncentration beräknades 2011-02-25 med inflödet, q(in) 195
l/h

Pumpen som tillsätter antiscalent till inkommande vattnet ger 2.5 ml/h
Densiteten, p för Ameroyal är 1.2 g/ml
Doserad mängd under 1 h

Önskad dosering av ameroyal enligt beräkningar från leverantör vid RC 75%: 2.9 mg/l
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