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1.1

INLEDNING
BAKGRUND

I takt med den ökade urbaniseringen kommer tillgängligheten till allt mer rent vatten och mat
behövas. Befintliga dricksvattenresurser kommer användas i större omfattning och mer mat
måste transporteras in i till städerna för att täcka invånarnas grundläggande behov. Påföljden
är att en ökad produktion av näringsrikt avloppsvatten hamnar i stadens avloppssystem.
Diskussioner om hur ändliga näringsämnen, som tillexempel fosfor ska kunna återanvändas
till produktiv åkermark utan att riskera hälsa och miljö pågår både internationellt och
nationellt. Av denna anledning finns ett stort intresse att utveckla nya tekniker och processer
för att rena avloppsvatten energieffektivt med ett så lågt koldioxid- och yt-avtryck som
möjligt.
1.2

SYFTE OCH MÅL

Syftet med projektet är att i nära synergi mellan högskola/universitet, industri, kommun och
lokala företag utveckla nya metoder och tekniker för att rena avloppsvatten och ta tillvara på
avloppsvattnets innehåll med avseende på näringsämnen och energi. Användning av
spillvärme är en metod för att uppnå målen. Tekniken ska vara miljömässig, ekonomisk rimlig
och enkelt applicerbar på ett kommunalt reningsverk. Lösningarna ska dessutom utformas så
att de kan implementeras på dagens avloppsreningsverk och inte som separerade system.
Den varma och rena stadens mål är att utveckla metoder för att rena avloppsvatten bättre och
effektivare samtidigt som man producerar nyttoämnen som biogas, rent vatten och
algprodukter, samt utvinning av näringsämnen i form av struvit ur avloppsvatten. Två koncept
för avloppsvattensrening har testats:
1) Energipositiv rening
2) Kompakt rening.
Genomförandet och resultaten från den ’Kompakta reningens’ projektdelen har sammanställts
här i denna rapport och resultat från den ’Energipositiv reningslinje’ har inkluderats i separat
rapport ’Delrapport Energipositiva linjen’.

1.3

METODER

Pilotstudierna i den kompakta reningen har genomförts som kontinuerliga processer för
trumfiltrering och mikrofiltrering medan framåt-osmos har genomförts batchvis i labskala.
Experimenten är uppdelade i två olika försökstyper: (1) Enbart mekanisk och (2) kemiskmekanisk.
(1) Avloppsvatten behandlas bara med trumfilter (mikrosil) och membran där olika
partikelstorlekar avskiljs utan tillsättning av kemikalier.
(2) Avloppsvatten behandlas först med olika typer av kemikalier (förfällning) och därefter
mekanisk (trumfilter och membran).
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2.1

TEORI
KOAGULERING OCH FLOCKULERING

Partiklar och kolloidala material, samt vissa organiska föroreningar i avloppsvatten bär
generellt en negativ nettoladdning vilket ger upphov till repulsiva krafter mellan partiklarna
som därigenom förblir i suspension. För att förmå partiklarna att bindas samman och
därigenom lättare separeras, minskas de repellerande krafterna genom tillsats av
fällningskemikalier,

oftast

aluminium-eller

järn-salter

eller

organiska

polymerer.

Fällningskemikalierna får partiklarna till att bindas samman till större aggregat under en
koaguleringsfas. Förenklat kan sägas att koaguleringen påbörjas vid tillsats av
fällningskemikalie under en snabb och effektiv inblandning (mellan 1-7 sekunder) för
bildning av mikroflockar och vidare under långsam omröring i en koaguleringstank (under 24 minuter). Fällningskemikalier, som används för att avlägsna partiklar och att fälla ut löst
fosfor i avloppsvatten är järn (Fe3+) och aluminium (Al3+) salter, samt förpolymeriserade
fällningskemikalier (t.ex. polyaluminiumklorid). Vid tillsats av fällningskemikalie binds även
en del kolloidala partiklar < 0,1 µm ihop med flockar, samt att en del löst organisk material
fälls ut, vilket kan påverka utgående vattenkvalitet positivt.
För att öka effektiviteten i separationssteget kan man efter koaguleringssteget i en
efterföljande flockning tillsätta polymer. Polymertillsatsen förstärker de koagulerade
mikroflockarna, samt bildandet av större aggregat, detta förbättrar separationspotentialen.
Speciellt för mikrosilar är det nödvändigt med polymertillsats för att nå det bästa resultat
(Väänänen et al. 2016). Polymertillsats sker under snabb inblandning (1-7s) och flockning
sker i efterföljande flockningstank med uppehållstid på ca 4 minuter. Både katjonisk polymer
(en polymer byggda av upprepade enheter med positiv laddning) och anjonpolymer (byggda
av enheter med negativ laddning) kan användas för flockning. Detaljerat information om
koagulering och flockning finns bl.a. i Gillberg et al 2003, publikation av Svensk Vatten
(2007) och Väänänen 2016.

2.2

MIKROSILMIKROSIL (TRUMFILTER)

Trumfilter består av en trumma som är täckt med filterdukspaneler. Filterduken är framställd
av polyester och finns i olika porstorlekar (från 10 till 1000 mikron). Val av porstorleken
beror på koncentrationen av suspenderade partiklar (SS-halt) i inkommande vattnet och på
ställda avskiljningskrav av partiklar. För primärfiltrering brukar filterdukar med en porstorlek
på mellan 40 till 100 mikrometer användas.
Avloppsvatten rinner med självfall in i trumman och ut genom filterduken (Figur 1). När
filterdukens genomsläpplighet har minskat på grund av att partiklar har samlats på filterduken,
ökar vattennivå i trumman och backspolning av filterduken börjar samtidigt som rotation av
trumman startar. Under backspolningen, spolas de avskilda partiklar bort från filterduken till
slamrännan (som är placerats innanför trumman), varifrån det leds bort. Filtreringen är en
kontinuerlig process och stoppas inte under backspolningen. Under pilotförsöken används
teknisk eller brutet vatten för backspolning, men även utgående vatten från reningsverket kan
användas. Mera detaljerad information om trumfilter kan hittas i Ljunggren 2006 och
Väänänen 2016.

Figur 1. Mikrosil (trumfilter, bild från Hydrotech AB, Sverige).
När trumfilter används för att rening av primärt avloppsvatten, bör det alltid finnas ett
grovreningssteg före trumfiltret. Detta reningssteg består lämpligen av galler och sandfång för
att ta bort grova partiklar (t.ex. trasor, träbitar mm) och tunga partiklar (t.ex. sand och grus)
som finns i ett inkommande avloppsvatten. Grovgaller med 6 eller fingaller med spaltvidd < 5
mm är att rekommendera. Normal kan sägas att SS avskiljningen med hjälp av trumfilter är
likvärdig med primärsedimentering men tar mindre markyta än primärsedimentering.

SS avskiljningen kan förbättras ytterligare när kemisk förbehandling även kallat fällning och
flockning används före trumfilter. Det går bra att enbart använda sig av polymer i
fällningssteget eller i kombination med aluminium eller järn.
2.3

MIKROFILTRERING

Membran för avloppsvattenrening finns i olika konfigurationer, de två största är Hollow fiber
och Flat sheet. Uppbyggnaden av moduler eller kassetter liksom membrantyp och dess
porstorlek varierar beroende på leverantör. Membran inom avloppsvattenrening används
vanligtvis som en fysisk barriär för att avskilja slam efter biologisk rening, i en så kallad
Membran Bio Reaktor (MBR), där membranmodulerna är dränkta i slutsteget i den biologiska
reningen. Med hjälp av transmembrantryck (TMP) avskiljs vattnet från slammet genom
membranet (utsida-in). Utgående vatten (permeat) är ett partikelfritt vatten. Vilket TMP som
krävs beror framförallt på membrankonfiguration och membrantyp samt applikation och
processuppbyggnad. Trycket kan appliceras med nivåskillnad (gravitation) eller med hjälp av
vakuumpumpar. För att förhindra att det slam som separeras byggs upp på membranytan
tillför man luft under kassetten eller modulen. Luftningen skapar turbulens på membranytan,
vilket rengör membranetoch samtidigt en omblandning av reaktorvätskan. Beroende på
konfiguration, av kassett eller modul, ser driftcykeln olika ut. I detta försök har Alfa Lavals
hollow Sheet Mikrofiltreringsmodul (MFM) använts som består av flat sheet membran med
en porstorlek på 0,2 µm. Uppbyggnad säkerställer minimalt tryckfall i modulen vilket
möjliggör drift utan vakuumpumpar, med bara nivåskillnad på 0 - 40 cm eller mbar.
Driftcykeln är 12 min lång med kontinuerlig luftning, varav 10 min under tryck (produktion)
och 2 min utan tryck (relaxation). I relaxation finns det inget tryck på membranen vilket
medför att det inte produceras något permeat men att luftningens rengöringseffekt är högre.
Kapaciteten på membran beräknas som flux, genomflöde (l/h) per membranyta (m2), LMH.

Figur 2. Alfa Laval Hollow Sheet MFM
Då membranen är i kontakt med biologisk slam byggs det över tiden upp en biofilm på
membranen, denna gör att man måste kompensera med ökat tryck för att få samma
genomflöde. Det samma gäller uppbyggnad av inorganisk beläggning (scaling). För att återfå
membranens kapacitet rengörs de med en CIP (Clenaing In Place) eller genomblötning
(soaking). CIP används i de flesta fall då rengöringskemikalier (vanligtvis natriumhypoklorit
för biologisk beläggning (fouling) och citronsyra för inorganisk fouling) doseras så att de
trycks igenom membranen Insida-ut. Vid extrema beläggningar eller beroende på
processuppbyggnad används soaking där membranen står i bad med kemikalier och blir
huvudsakligen rengjorda på utsidan.
Vid användning av mikrofiltreringsmembran för direktfiltrering appliceras liknande
driftförhållande som för MBR, d.v.s. produktion och relaxation med kontinuerlig luftning.
Membranen används för avskiljning av partikulärt material i förbehandlat råvatten. Partikulärt
material avskiljs och permeatet blir ett partikelfritt vatten som också kan vidarebehandlas med
tätare membran, samtidigt avskiljs den partikulära delen av det organiska materialet av den
fysiska barriären d.v.s. utan biologisk nedbrytning. Retentatet kan sänds rötkammare.
Kapaciteten minskar i takt med att det bildas biofilm på membranen och att partiklar fastnar i
membranet. Genom att driva processen med ett lågt tryck minimerar man mängden partiklar
som fastnar djupt inne i membranet vilket gör det är lättare att rengöra. Till skillnad från en
MBR där det handlar om att bygga upp en hög slamhalt och slamålder med hög
slamrecirkulation är det för direktfiltrering viktigt att hålla uppehållstiden så kort som möjlig
för att minimera risken för mikrobiologisk tillväxt.

2.4

FRAMÅT-OSMOS

Framåt-osmos eller direkt osmos är processen då vattentransport är driven av en osmotisk
tryckgradient mellan en hög koncentrerat och en mindre koncentrerad saltlösning. Inom
membranindustrin betecknas lösningen med lägre saltkoncentration och som typiskt skall
uppkoncentreras, till ’Feed’ medan lösningen som har högt osmotiskt potential till ’Draw’ [1].
Aquaporin membran utgör en ny typ av membran där aquaporin vattenkanaler är integrerade i
membranmatrixen genom att först rekonstituera fungerande aquaporinkanaler i vesiklar och
sedan inkorporering genom interfacial polymerisering mellan en vatten- och organfas.
Resultatet är en Thin Film Composite (TFC) membran där vattentransporten sker genom
aquaporinkanalerna. Aquaporin-TFC lagret utgör ett aktivt lager som är konstruerat på en
mikroporös support som ger mekanisk styrka.
Vattentransporten sker via de vattenselektiva aquaporinkanalerna och delvis via
membranmatrixen. Närvaron av aquaporiner i TFC lagret ökar transmembranfluxen eftersom
aquaporiner är mycket selektiva för vattenmolekyler och samtidigt väldigt effektiva i
transporten [2].
Membranet karakteriseras med följande parametrar: Vattenflux ( ), bakåtflux av salt ( ) och
Rejection ( ). Avsnittet nedan följer metoden presenterat av Cath et al [1], Tang et al [3] och
vidare av Liu et al [4].
Vattenfluxen genom membranbarriären kan beskrivas med ekvation (1)
(1)

Där

är vattenfluxen genom membranet,

är membranpermeabiitetskoefficienten och

är tryckgradienten mellan ’Feed’ och ’Draw’. För samma membran sker också en bakåtflux
av salt (

som beror på koncentrationskillnaden i salt mellan ’Draw’ och ’Feed’ enligt

ekvation (2).
(2)
Där

är saltpermeabilitetskoefficienten och

membranet.

är koncentrationsgradienten av salt över

Vatten förflyttar sig från en lågt koncentrerad lösning (Feed) mot en högt koncentrerad
lösning (Draw) vilket resulterar i uppkoncentrering och separation av ämnen i ’Feed’.
Detta är definierat som Rejection och den beräknas genom att definiera koncentrationen i
permeatet samt i feed enligt ekvation (3).

(3)

Där

är Rejection av ett specifikt ämne,

experimentet och

är medelkoncentrationen av ämnet i Feed under

är koncentrationen i permeatet.

Medelkoncentrationen i Feed definieras enligt ekvation (4).
(4)

Där

är medelkoncentrationen i Feed,

experimentet och

är den initiala koncentrationen i starten av

är koncentrationen i ’Feed’ i slutet.

3

FÖRSÖKSUPPSTÄLLNING

På Källby avloppsreningsverk i Lund behandlas det inkommande avloppsvattnet med 6 mm
hålplåtsgaller (EscaMax, Huber AG, Tyskland). Därefter avlägsnas sand och grus i ett luftat
sandfång. För att kunna testa ’kompakta reningen’ med olika behandlingskombinationer
under reella förhållanden t.ex. varierande avloppskvalitet och temperatur, byggdes en
pilotanläggning direkt över på försedimenteringsbassäng på Källby ARV.

Foto: Tobias Hey

3.1

MATARLÖSNING TILL PILOTANLÄGGNINGEN

Det inkommande avloppsvattnet på Källby ARV anses vara av medelstyrka enligt
Tchobanoglus et al (2003). Samtliga interna strömmar på Källby ARV t.ex. kemslam från
efterfällningssteget för fosforrening med järnklorid (FeCl3) och rejektvatten från avvattningen
av rötat slam återförs direkt efter rensgaller och därför finns dessa strömmar med i försöken.
Avloppsvatten som behandlades i pilotanläggningarna togs direkt efter sandfångets utlopp.
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3.2

KOAGULERING OCH FLOCKULERING

I koaguleringssteget fälls fosfat samt kolloider formas till makroflockar. Till koagulering och
flockulering

används

polyaluminiumklorid

(PAX

XL-100,

Kemira,

Sverige)

och

polyakrylamid baserade polymerer (negativt och positivt laddade, Veolia, Frankrike) hade
doserats flödesproportionell till respektive blandningstank, för att uppnå en slutkoncentration
av 15 mg/l PAX XL-100, 3 mg/l anjonisk eller 4 mg/l katjonisk polymer. Kontinuerlig
blandning kördes för att säkerställa full blandning.
3.3

MIKROSIL (TRUMFILTER)

En roterande mikrosil (HDF801-H, Hydrotech AB, Sverige) med poröppningar av 100 µm
med total filteryta av 0,9 m2 används för att separera makroflockar som bildades under
koagulering och flockningssteget. Vid drift valde att belastades trumfilter inte mer än 2,0 m3/h
pga. med hänsyn till behovet till övriga processbetingelse. Filterduken rengjordes automatisk
med brutet vatten vid 3 bar. Under experimentet togs stickprov ut för analyser av
mikrosilfiltratet (MSF).
Inom ett ’add-on’ projekt (Region Skåne Biogas, 2015) anknytet till detta projekt ’Den varma
och rena staden’, så togs slamprov från mikrosilen (slamströmmen) för ytterligare experiment
t.ex. biologisk slamhydrolys och biokemiskmetanpotential (BMP) som genomfördes av Falk
(2015).
3.4

MIKROFILTRERING

Pilotanläggningen för mikrofiltrering bestod av tre identiska tankar. Varje tank kunde driftas
individuellt och ha en effektiv volym på 120 L och ett vattendjup på 1,2 m.
Mikrofiltreringsmodulerna bestod av fem membranenheter av typen MFP2 (Alfa Laval A/S,
Danmark) tillverkat av polyvinylidenfluorid (PVDF) med en nominell porstorlek av 0,2 µm.
Varje enhet bestod av en perforerad, ihålig spacer av polypropylen med ett membran fäst på
vardera sidan. De fem enheterna i vardera modul resulterade i en effektiv membranarea på
1,025 m2. Mikrofiltrering utfördes i utsidan-in-läge (outside-in) vid ett konstant
transmembrantryck (TMP) av 3 kPa (0,03 bar) orsakat endast från matar (vatten) nivå över
membranmodulen

i

tanken.

Transmembrantrycket

kontrollerades

kontinuerligt

och
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övervakades med hjälp av en online-trycksensor installerad vid botten av tanken.
Matarlösningens tillflöde styrdes automatiskt genom bottenventilen för att upprätthålla en
hydraulisk uppehållstid på mindre än 6 minuter och för att undvika biologisk aktivitet i
tanken.
Permeatproduktionen avbröts varje 10:e minut för att under två minuter utföra
membranrelaxation. Ingen backspolning applicerades vilket liknar den procedur som
beskrivits av Abdessemed et al (1999). Specifika luftbehovet på membranet var
0,69 Nm3·m-2·h-1, som tillfördes från botten av modulen och styrdes med hjälp av en
luftflödesmätare. Under experimentet mättes permeatflödets och avloppsvattnets temperatur
kontinuerligt med hjälp av en online-flödes och temperatursensor vilken registrerades var 6:e
sekund av det datoriserade centrala övervakningssystemet. På grund av att den kinematiska
viskositeten är beroende av temperaturen, korrigerades det uppmätta permeatflödet
automatiskt i det datoriserade centrala övervakningssystemet till standard permeatflöde vid en
temperatur av 15°C i enlighet med Nieuwenhuijzen (2002).
Efter varje försök, genomfördes en tvåstegsrengöring (CIP) manuellt på plats:
1.

Tanken tömdes, sköljdes och fylldes med brutet vatten. Citronsyra (40%) tillsattes
för att erhålla en slutlig koncentration av 5000 ppm vid pH 1,8.

2.

Därefter tömdes tanken och fylldes upp igen med brutet vatten. Därefter tillsattes
35% väteperoxid för att nå en slutlig koncentration av 300 ppm H2O2 vid pH 9,5. PHvärdet justerades med användning av HCl eller NaOH.

Varje membranrengöringssteg utfördes med luftning och under åtminstone en timme för
att uppnå en tillräcklig rengöring.
3.5

FRAMÅT-OSMOS

Framåt-osmos (FO) experiment utfördes med platta tunnfilmkomposit (TFC) membran:
Aquaporin INSIDETM (Aquaporin A/S, Danmark). Aquaporin INSIDETM membranet är en
modifierad TFC-membran med ett aktivt skikt innehållande biomimetiska aquaporin proteiner
rekonstituerade i sfäriska vesiklar inkapslade av en polyamid tunn film uppburen av ett
polyetersulfonstöd (PES) (Zhao et al, 2012).
Försöken bestod av en rektangulär membranmodul mellan två identiska avdelningar vardera
med måtten 175 mm (längd), 80 mm (bredd) och 1,3 mm (höjd). Den aktiva membranarean
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som testades var 140 cm2. Aquaporin membran testades med det aktiva lagret (AL) mot
matarlösningen s.k. AL-FS-läge. Ett nät spacer installerades på stödsidan av membranet.
Upplägget drevs med en flödeshastighet av 260 ml min-1 genererar en tvärflödeshastighet av
4.17 cm s-1 med motströmscirkulation av matarlösningen och draglösningen som skapats av
två mikrokugghjulspumpar (WT3000-1JB / M, längre pump, Kina) förbunden med Tygon®slangar (R-3603). Matar och draglösningen (2 M NaCl) hölls i 5 L reservoarer med en initial
volym av 2 L vid början av varje experiment. Under experimentet mättes massändringen (kg)
av draglösning med en elektronisk våg (FKB36K0.1, Kern & Sohn GmbH, Tyskland) och
registrerades var 5:e minut med den tillhörande programvaran. Alla experiment utfördes vid
rumstemperatur 20°C ± 2°C. Ett schematiskt processchema för FO experiment kan ses i Figur
3.

Draglösning

FO-‐modul

Matarlösning

Pump
AL
2L
Våg

Pump

2L

FO-‐membran

Figur 3. Schematisk uppställning av Framåt-osmos experiment
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3.6

SAMMANFATTNING AV GENOMFÖRDA FÖRSÖK

Samtliga försök som genomfördes under projekttiden listas i Figur 4 och i Tabell 1. Varje
försök utgjordes av kontinuerlig drift i ca 7 dagar och avslutades med en CIP innan nästa
försök startades. Alla försök repeterades 5 gånger.
Mekanisk	
  förbehandling
FO

MS	
  (100	
  µm)
Avloppsvatten

Rensgaller Sandfång

Rens

Rå-‐avloppsvatten

MSF

FO

Slam

Sand

MS	
  (100	
  µm)

MF	
  (0.2	
  µm)
MSF

MFP

Slam

FO

Retentat

Kemisk	
  förbehandling
MS	
  (100	
  µm)
MSF
Koagulant

FO

Flockulant
Slam
MS	
  (100	
  µm)

MF	
  (0.2	
  µm)
MSF

Slam

MFP

FO

Retentat

Figur 4. Schematisk processchema av samtliga genomförda försök. De svarta punkterna
representerar provpunkterna på respektive experiment och linje.
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Tabell 1. Sammanställning av samtliga genomförda försök.
Kemisk förbehandling
Mekanisk förbehandling

Framåt-

Draglösning

osmos
Koagulant

Flockulant
Försöksserie 1 – enbart mekanisk förbehandling
MF
Ingen förbehandling

Aquaporin

2M NaCl

MS

Aquaporin

2M NaCl

MS+MF

Aquaporin

2M NaCl

MS+MF

Aquaporin

Öresund

Försöksserie 2 – kemisk och mekanisk förbehandling
PACl

MS

Aquaporin

2M NaCl

PACl

MS

Aquaporin

2M NaCl

PACl

MS+MF

Aquaporin

Öresund

PACl

Anjonisk

MS

PACl

Anjonisk

MS

Aquaporin

2M NaCl

PACl

Anjonisk

MS+MF

Aquaporin

2M NaCl

PACl

Anjonisk

MS+MF

Aquaporin

Öresund

PACl

Katjonisk

MS

PACl

Katjonisk

MS

Aquaporin

2M NaCl

PACl

Katjonisk

MS+MF

Aquaporin

2M NaCl

PACl

Katjonisk

MS+MF

Aquaporin

Öresund

Katjonisk

MS

Aquaporin

2M NaCl

Katjonisk

MS+MF

Aquaporin

2M NaCl

Katjonisk

MS+MF

Aquaporin

Öresund

Notering: PACl: Polyaluminiumklorid, MS: Mikrosil, MF: Mikrofiltrering.
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3.7

PROVTAGNING OCH ANALYSER

För att utvärdera försöken togs stickprover på 1) utgående vatten från sandfång (inkommande
vatten till försöksuppställning), 2) utgående vatten från mikrosil och 3) utgående vatten från
MF (permeat). FO försöken genomfördes i så kallad batch-försök. Prov togs i både
matarlösning (feed-lösning) och draglösning innan och efter försöken. Provpunkterna visas i
Figur 3. Analysparametrar och metoder redovisas i Tabell 2 nedan.
Tabell 2. Analysparametrar och metoder
Parameter

Standard

Enhet

TSS

ISO 11923:1997

mg/l

BOD7

ISO 5815-1;2:2003

mg/l

Tot-Nt och Tot-Ns

ISO 11905-1

mg/l

Tot-Pt och Tot-Ps

ISO 6878:2004

COD

mg/l

(Hach) LCK 814/414

1

mg/l

VFA

mg/l

Alkalinitet

mg/l

1

analyserades med spektrofotometer, DR2800, Hach, U.S.A.

3.8

UTVÄRDERING AV FÖRSÖK

Effektivitet på hela kompakt reningsprocessen utvärderades med avseende på standardiserat
permeat flux på MF, normaliserat permeat flux (permeabilitet) och retention (%). Permeatets
kvalité jämfördes med de europeiska och svenska gränsvärdena för utsläpp av avloppsvatten
(2000–10 000 p.e.). Gränsvärdena är listade i Tabell 3. Energiförbrukningen (kWh/m3)
beräknades för varje test, baserat på vardera testuppställningen.
Tabell 3. Gränsvärden på utgående avloppsvatten för anläggningar med 2000-10 000 p.e.
Parameter

Gränsvärde

Enhet

BOD7

15

mg/l

COD

125

mg/l

TSS

60

mg/l

Tot-P

0,5

mg/l

15

4
4.1

RESULTAT FÖRSÖK
FÖRUTSÄTTNINGAR

Försökserierna är utförda på Källby ARV under 2014 och 2015. Källby ARV är ett i svenska
mått traditionellt reningsverk med ett avloppsvatten som är representativt för svenska
förhållanden. Källby ARV har förhållandevis låg industriell belastning. Medelvärdet för
belastningen under 2015 var 66 g BOD/p.e.,d, 13 g N/p.e.,d samt 1,7 g P/p.e.,d.
Avloppsvattentemperaturberoende parametrar som t.ex. vattenflux blev omräknad till en
standard avloppsvattentemperatur vid 15°C.
4.2

RESULTAT MEKANISK FÖRBEHANDLING

I försöksserie 1 testades enbart mekanisk behandling d.v.s. direkt filtrering utan kemisk
behandling. MS följt av MF (Hey et al, 2016a) och fortsatta försök med framåt-osmos (Hey et
al, 2016b). Försök med enbart MF, visade ansamling av skräp som inte avskildes i sandfånget
och orsakade driftstörningar i MF-tanken. Försök med MS följt av MF visade på stabil drift
med ett avseende på flux men utgående vattenkvalité uppnådde inte kraven på avskiljning av
Tot-P. Försöken med framåt-osmos gav begränsade resultat varför det var omöjligt att uppnå
kraven på Tot-P och BOD baserat på framåt-osmos som efterbehandling. Resultaten från
dessa försök är sammanställda i Tabell 4 och visar på att enbart mekanisk rening med MS och
MF inte är tillräcklig för att uppnå kraven. Fortsatta försök med Framåt-osmos lyckades heller
inte uppnå kraven och visade på ostabil drift. Därför utfördes vidare försök med tillsats av
kemikalier. Försök med framåt-osmos var begränsade och resultaten ostabila och redovisas
därför inte i tabell 4. Resultaten från undersökningen är detaljerat sammanfattat av Hey et al
2016 och av Väänänen et al 2016.
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Tabell 4. Sammanställning av resultat från försöksserie 1 och 2, samtliga med MS följt av
MF och utan framåt-osmos.
Parameter

BOD7

CODt

Tot-Pt

Gränsvärde

15

125

0.5

17±5

73±27

2.4±0.6

2.3±0.7

37±10

32±5

2.6

91

88

82

43

28

18

87

11±2

41±11

0.2±0.3

0.1±0.1

42±4

41±4

6.2

96

94

99

98

46

20

207

16±13

41±26

<0.03

<0.03

34±10

34±11

6.1

96

94

>99

>99

36

14

203

13±2

44±10

<0.03

<0.03

30±6

30±6

2.9

Retention (%)

94

91

>99

>99

33

14

97

Katjonisk pol.

13±2

48±6

2.4±1

2.4±1

36±6

36±6

2.6

Retention (%)

91

89

75

15

29

14

87

Mekanisk rening
Retention (%)
PACl
Retention (%)
PACl+anjonisk pol.
Retention (%)
PACl+katjonisk pol

Tot-Ps

Tot-Nt

Tot-Ns

(15)

MS - Mikrosil; MF - Mikrofiltrering; PACl – polyaluminiumklorid, PAX XL-100, Kemira, Sverige; Anjonisk och katjonisk
pol. - polyakrylamid baserade polymerer (negativt och positivt laddade, Veolia, Frankrike); J stand –LMH vid 15°C; J Norm –
LMH/bar vid 15°C

4.3

RESULTAT KEMISK OCH MEKANISK FÖRBEHANDLING

I försöksserie 2 testades mekanisk förbehandling i kombination med kemisk förbehandling.
För koagulering och flockulering användes polyaluminiumklorid (PAX XL-100, Kemira,
Sverige) och polyakrylamidbaserade polymerer (negativt och positivt laddade, Veolia,
Frankrike). Kemikalierna doserades flödesproportionellt till respektive blandningstank på
inkommande vatten innan MS.
Resultaten från försöket med hela kompaktlinjen redovisas i Tabell 4. Försök med enbart
PACl resulterade i ett utgående vatten som uppnådde alla gränsvärden relaterade till
anläggningar för 2000-10 000 p.e. Det bildades dock små flockar, TSS, som till 78% gick
igenom MS som skapade fouling på membranen och därför behov för mer intensiv rengöring,
CIP.
På grund av dålig retention av TSS utfördes försök med kombination av PACl och polymer,
både anjonisk och katjonisk. PACl i kombination med anjonisk polymer gav ett initialt flux på
39,6 LMH som minskades till 5,7 LMH. Försök med PACl i kombination med katjonisk
polymer gav ett initialt flux på 41,9 LMH som direkt sjönk till 2,2 LMH och sedan steg till
8,3 LMH innan den minskade till 4,5 LMH. Utgående vattenkvalité från försök med PACl
och polymer (både anjonisk och katjonisk) uppnådde kraven för anläggningar i storlek
2000-10 000 p.e. och membranen krävde mindre rengöring än försök med enbart PACl.
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Försök med enbart katjonisk polymer gav ett initialt flux på 28,0 LMH som direkt sjönk till
2,4 LMH och sedan steg till 15,4 LMH innan den minskade till 3,8 LMH. Utgående
vattenkvalité uppnådde god rening med avseende på BOD7, COD och TSS men utan
koagulant avskiljs ingen fosfor varför det inte är en komplett förbehandling
Separata provtagningar genomfördes för att undersöka effektivitet av kemisk förbehandling
tillsammans med trumfilter. Tre olika doser av PAX XL-100 (15, 7 och 5 mg Al3+/l) och
2-3 mg/l polyakrylamid baserade polymerer (negativt och positivt laddade, Veolia, Frankrike)
används under försöket. I stort sett visar resultat att kemikalieförbrukning före mikrosiling är
mycket beroende på inkommande vattenkvalitet och önskad reduktionsgrad av COD, SS, TP,
dvs vilken utgående vattenkvalitet från filter som anses lämplig. För att uppnå 0,3 mg TP/l i
utgående vattnet från trumfilter behövdes i dessa försök en dos på 15 mg Al

3+

/l och 3 mg/l

polymer. Med denna dos var reduktionen av fosfor och partiklar i det inkommande
avloppsvatten kring > 95% (Väänänen et al 2016). Partikel (SS) koncentration i utgående
vattnet från trumfilter var mindre än 10 mg/l, när SS halten i ingående vattnet var mellan
300-600 mg/L. Reduktion av COD var 70-80% och löst COD kring 30% med en inkommande
COD halt på 500-1000 mg/l (Väänänen et al 2016). Resultaten i denna studie
sammanstämmer med tidigare resultat publicerats av Remy et al (2014). Dock är val av
fällningskemikalie och flockningsmedel, samt lämplig dos beroende av sammansättning av
det inkommande vattnet och vilket utgående resultat från filter som önskas.
4.4

KEMIKALIEFÖRBRUKNING

Resultat från flera försökserier visar att den kompakta reningen kräver tillsats av kemikalier
för att kunna fungera optimalt. Kostnaden för fällnings- och flocknings kemikalie i MS steget
är beroende på vilket krav man ställer på utgående vatten. Vid lägre krav är den nödvändiga
kemikaliedosen lägre (Väänänen et al 2016) och därmed kostnaden och vise versa.
Uppskattningsvis skulle kostnaden för kemikalierna variera mellan mellan17-44 kr/(p.e. och
år) för att åstadkomma en SS reduktion på mellan 80-99% (SS ut 3-100 mg/L). Varvid det
högsta belopp på 44 SEK/(p.e. och år) eller 0,4 SEK/m3 behandlat vatten är vid den testade
maximala dos, dvs. 15 mg Al3+/l (polyaluminiumklorid, PAX XL-100, Kemira, Sverige), och
3 mg/l polyakrylamid baserade polymerer (negativt och positivt laddade, Veolia, Frankrike).
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Kemisk rengöring av mikrosilar (dvs. filterdukarna installerade i trumfilter) används
vanligtvis saltsyra och klorin (4-8% natriumhypoklorit lösning, som späds ut).
Koncentrationen av den verksamma lösningen av saltsyra bör vara <20% HCl. Det
nödvändiga rengörningsintervallet med kemisk rening beror på kvalitén av ingående vattnet
och kemikaliedoseringen. Generellt från tidigare erfarenheter uppskattas det vara 1 gång per 1
till 6 månaden beroende på ingående vattenkvalitet (ca 10 liter 20 procentig saltsyra lösning
och 4 procentig klorin-lösning per gång).
Rengöring av mikrofiltreringen kräver tillsats av kemikalier, i försöken har väteperoxid,
citronsyra och pH justerarande kemikalier använts. Bedömningen är att den kompakta
reningen är likvärdig jämfört konventionell rening för kemikalieanvändning.
4.5

DIMENSIONERINGSUNDERLAG

Utifrån samtliga försök bedömdes den mest attraktiva lösningen vara dosering av PACl och
anjonisk polymer följt av MS och MF. För dimensionering användes uppnådd flux från
testerna vid ett transmembrantryck på 0,03 bar.
4.6

VÄRDERING AV DRIFTSKOSTNADER

Endast pilotförsök i liten skala har utförts, men driftskostnader bedöms likvärdiga med
konventionell drift med avseende på underhåll, reservdelar, kemikalier och personal. En
potentiell förbättring för drift av mindre reningsverk, 200–10 000 p.e. är lägre elförbrukning.
Elförbrukning ansågs vara vid 0,5 kWh per behandlat kubikmeter avloppsvatten vilket
inkluderar samtliga behandlingssteg t.ex. rensgaller, sandfång, trumsil, dosering av
kemikalier, omrörning, trumfilter och mikrofiltrering samt anaerob behandling (Hey et al.
2016d).
4.7

RISK FÖR EMISSIONER AV METAN OCH LUSTGAS

Risken för emissioner från den kompakta reningens huvudlinje bedöms som mycket låga, på
grund av att ingen biologisk aktivitet förekommer. Dock har ingen mätning utförts under
försöksperioden. För slambehandling och rötning likställs emissioner med konventionell
teknik.
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4.8

POTENTIAL FÖR REDUKTION AV LÄKEMEDEL, PESTICIDER M.M.

Inga försök har genomförts inom projektet med avseende på läkemedelsreduktion. Det har
dock analyserats prover tagna på samtliga provpunkter på huvudlinjen som del av projekt via
Richters stiftelsen,
4.9

SAMMANSTÄLLNING AV GENOMFÖRDA/KOMMANDE PUBLICERINGAR
1) Hey T., Väänänen J., Heinen N., la Cour Jansen J., and Jönsson K. Potential of
combining mechanical and physicochemical municipal wastewater pre-treatment with
direct membrane filtration. Environmental Technology. DOI:
10.1080/09593330.2016.1186746
2) Hey T., Zarebska A., Bajraktari N., Vogel J., Hélix-Nielsen C., la Cour Jansen J. and
Jönsson K. Influence of mechanical pre-treatments on non-biological treatment of
municipal wastewater by forward osmosis. Environmental Technology. DOI:
10.1080/09593330.2016.1256440
3) Hey T., Bajraktari N., Vogel J., Hélix-Nielsen C., la Cour Jansen J. and Jönsson K.
The effects of physicochemical pre-treatment of municipal wastewater on forward
osmosis. Environmental Technology. DOI: 10.1080/09593330.2016.1246616
4) Hey T., Bajraktari N., Davidsson Å., Vogel J., Hélix-Nielsen C., la Cour Jansen J. and
Jönsson K. Evaluation of direct membrane filtration and direct forward osmosis as
concepts for compact and energy-positive municipal wastewater treatment.
(Submitted). 2016d.
5) Hey T. Municipal wastewater treatment by microsieving, microfiltration and forward
osmosis. Concept and potentials. [PhD-thesis]. Lunds Tekniska Högskola. 2016.
6) Väänänen J., Cimbritz M., la Cour Jansen J. 2016. Microsieving in primary treatment:
Effect of chemical dosing. Water Science and Technology.74 (2), 438-447.
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5

JÄMFÖRELSETAL

Jämförelsetal för kompakt rening har tagits fram för att kunna jämföra och utvärdera
testlinjerna i förhållande till motsvarande konventionell rening på svenska
avloppsreningsverk. Detaljer för jämförelsen har presenterats av Persson et al. 2016 på
’Sammanfattande slutrapport och utvärdering Den Varma och rena staden 2’. Inspiration för
val av jämförelsetal har framförallt hämtats från rapporten skriven av Balmér och Hellström
2011 och Hellström, 2005.
Tabell 5. Jämförelsetal beräknade för konventionell rening motsvarande 10 000 p.e.
Obs! Det är av yttersta vikt att de beräknade jämförelsetalen används med försiktighet, och
ska ses som en indikation och potential för hur de testade koncepten förhåller sig gentemot
konventionell avloppsvattenrening, och inte som absoluta värden.
Parameter
Ytbehov (Process, både vatten och

Jämförelsetal

Enhet

0,02

m2/p.e.

0,02

mg P-tot/l

34,3

mg N-tot/l

15,5

mg BOD-tot/l

41,3

mg COD-tot/l

slambehandling, d.v.s. inkluderar bassängytor
och ytbehov för övrig utrustning som behövs
för process. Rensgaller och sandfång
medräknas ej.)
Reningsgrad i utgående vatten, medelvärde
vid stabil drift

Näringsåterföringsgrad, andel näringsämnen

Ej beräknad

% av inkommande P

Ej beräknad

% av inkommande N

som kan återföras till åkermark
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Energiförbrukning

46

kWh el/p.e., år

6

kWh värme/p.e., år

0

kWh biogas/p.e., år

0

kWh el/p.e., år

0

kWh värme/p.e., år

118

kWh biogas/p.e., år

Energiförbrukning exergi

84

kWh/p.e., år

Energiproduktion exergi

119

kWh/p.e., år

Energiförbrukning primärenergi

105

kWh/p.e., år

Energiproduktion primärenergi

18

kWh/p.e., år

Kemikaliekostnader

84

Kemikalier, kr/p.e., år

Investeringskostnad

1130

Energiproduktion

kr/p.e.

Under nedanstående rubriker beskrivs de antagande och förutsättningar som gjorts för
beräkning av jämförelsetal, samt kommenteras resultaten för de olika jämförelsetalen från
Tabell 5.
Ytbehov
Ytbehovet för en reningsanläggning för 10 000 p.e. har beräknats. Ytbehov för mikrosil beror
på val av modell av mikrosil och på utformning av fällnings- och flockningssteget (tillåtet
bassängdjup). Med ett trumfilter av medelstorlek som ett filter av typen HDF2005, blir
ytbehov 0,0008 m2/p.e. Koagulerings- och flockningsbassänger (1,5 m bassängdjup ovan
mark) har uppskattats till att ha ett ytbehov på ca 0,001 m2/p.e. Tillsammans är det ca 0,002
m2/p.e. vilket utgör ca 10% av ytbehovet för hela kompakta reningssteget. Ytan för MF är
beräknat för den bassängyta som behövs till membranmodulerna (med ett bassängdjup på 5)
m, inklusive avstånd mellan moduler och avstånd från modul till vägg, samt yta för
uppställning av blåsmaskiner och rengöringssystem. Beräknad yta för biogasanläggningen är
0.012 m2/p.e.
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Reningsgrad
Reningsgraden är till stor del beroende av doseringen av fällnings och flockningskemikalier.
För att uppnå 0,3 mg TP/l i utgående vattnet från trumfilter behöver man dosera 15 mg Al 3+/l
och 3 mg/l polymer. För att uppnå 0,5 mg TP/l i utgående vattnet från trumfilter behöver man
dosera 7 mg Al 3+/l och 3 mg/l polymer.
Ca 10% avskiljning av Tot-N kan uppnås under fällning-flockning-mikrosiling som
reningsteg. MF avskiljer framförallt den partikulära fraktionen av BOD, COD, kväve och
fosfor som kvarstår efter MS.
Näringsåterföringsgrad
97% av fosfor från koagulering-flockning-mikrosiling steget och mer än >99% av fosfor från
försök med koagulering-flockning- MS och MF hamnar i i primärslammet.
Energiförbrukning
Elförbrukning för mikrosil (eller trumfilter) beror på vilka design-parametrar mikrosil design
har baserat på (’peak’ och medel TSS halt i ingående vatten och flöde), vilken modell av
trumfilter man använder, backspolnings frekvens och vilket tryck man använder för
backspolning under processen. Elförbrukning här har beräknats för en anläggning på storlek
av 10 000 p.e. och där ett trumfilter (HDF 2005) är i kontinuerlig drift med ett backspoltryck
på 4 bar. Elförbrukning har uppskattats även för fällnings- och flockningssteget, men den kan
hända att designen för dessa kan inte blir mer optimal. Beräkningar för fällning- och
flockning inkluderar elförbrukning för doserpumpar, motorer för inblandning av kemikalier
och omblandning i fällnings och flockningssteget. För en anläggning av storlek 10 000 p.e.
blir elförbrukning för fällning och flockning ca 1 kWh/(p.e. och år) för drift av trumfilter
(rotation och trycksättning av spolvatten till 4 bar) ca 2,5 kWh/(p.e. och år). Tillsammans
utgör detta ca 8% (3,6 kWh/(p.e. och år) av den totala energiförbrukningen för den hela
kompakta linjen. Elföbrukningen för MF består till största del relaterat till blåsmaskiner för
luftning (rengöring) av membranytan, baserat på kontinuerlig luftning 31,8 kWh/p.e. och år.
Därtill tillkommer energiförbrukning för slamhantering och behandling.
Energiproduktion
Biogas uppgraderad till fordonsgas, baserat på data från Region Skåne biogas. Tidigare försök
med fällnings-flocknings och trumfiltersteg för primärvatten rening har visat att man kan
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producera mer biogas från detta slam jämfört med ordinarie försedimenterat slam (Remy et al
2014).

För

motsvarande

konventionell

rening

på

Källby

avloppsreningsverk

är

biogasproduktion ca 65 kWh/(p.e. och år). En första uppskattningarna visar att slammet från
kemisk förbehandlingen och mikrosilning ger 40% mer metangasutbyte jämfört med Källby
idag (Falk, 2015).

Energiförbrukning exergi
Energiförbrukning inklusive exergi för uppvärning av biogas och produktion av fällning- och
flockninskemikalier samt CIP-kemikalier för mikrofiltrering.
Energiproduktion exergi
Energiproduktion samt den energi som återfinns i den del kväve som uppskattas kan återföras
till mark.
Energiförbrukning primärenergi
Energiförbrukning för el och fordonsgas.
Energiproduktion primärenergi
Energiproduktion i form av biogas justerat med primärenergifaktorn.
Kemikaliekostnad
Kemikaliekostnader för fällning och flockningssteget, som är beroende på inkommande
vattenkvalitet och önskad reduktionsgrad av COD, SS, TP, samt vilken utgående vatten
kvalitet från filter som anses lämplig, kan bli mellan 20-50 kr/(p.e. och år). För att uppnå 0,3
mg TP/l i utgående vattnet från trumfilter (med reduktionen av TP och SS mer än 95%)
behövs en dos på 15 mg Al3+/l och 3 mg/l polymer. Kostnader för kemikalie beror på vilken
produkt man använder och vilka mängder man köper och avtal med levererantörer. Det är
uppskattat att kostnader för fällningskemikalie (PAX XL-100) är 0,34 kr/(m3 behandlat
vatten) och för polymer är 0,06 kr/(m3 behandlat vatten). Totalt blir det ca 0,4 kr/(m3
behandlat vatten) eller ca 48 kr/(p.e. och år).
Kemikaliekostnaden för CIP (mikrofiltering) är estimerad till 26 kr/p.e. och år, baserat på 6
CIP med citronsyra respektive väteperoxid. Kemikalieförbrukningen för slamavvattning är
beräknad till 10 kr/p.e. och år, baserad på Källby ARV 2015.
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Investeringskostnad
Investeringskostnaden för en anläggning på 10 000 p.e. Är estimerad till 11,3 Mkr och
inkluderar fällning och flockningssteg (mark och schaktningsarbete, betong, pumpar för
dosering av kemikalier och omrörare för omblandning), trumfilter med kontrollskåp samt
membranfiltreringsmoduler

med

omkringutrustning

(blåsmskiner,

rör,

ventiler

och

rengöringsystem etc.) samt behövd bassängvolym (schaktningarbete och betong).
Biogasprocessen samt elutrustning, elinstallation och styrsystem för hela linjen har inte
inkluderat i priset.
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INTEGRERING AV TEKNIKEN PÅ BEFINTLIGA RENINGSVERK

I den kompakta reningen ingår fem olika behandlingssteg för avloppsvattenrening i
huvudströmen: Koagulering, flockulering, mikrosilning (MS), mikrofiltrering (MF) och
framåt-osmos (FO). Kombinationen av koagulering och flockulering kan också anses som
kemisk förstärkt primär förbehandling (engl. chemical enhanced primary treatment) vilket har
testats i full-skala i Norge. Konventionellt används idag mest metallsalter (Al, Fe) för
förfällning av kol och fosfor på de flesta avloppsreningsverk både nationellt och
internationellt. En integration av det kemiska steget anses redan vara genomfört vilket kan
utökas med flockulering.
Mikrosilning med trumfilter för primärfiltrering av avloppsvatten anses som ett robust
behandlingssteg vilket kan utökas i skala samt att mer avloppsvatten kan behandlas per
kvadratmeter yta. Primärvattenrening med filtrering i full-skala finns t.ex. på Avesta ARV
(Sverige) och reningsverket i Odderøya Ra i Kristiansand och Stavanger Ra (Norge).
Membranfiltrering i kombination med aktiv slam s.k. membranbioreaktor (MBR) används
mer för industriellt syfte. Henriksdal (Stockholm) satsar på MBR vilket integreras i befintliga
aktivslam anläggningar. Efter utbyggnad kommer Henriksdal vara det största MBR
reningsverket i världen, vilket visar att membranfiltrering är en förhållandevis lätt att
integrera teknik på redan befintliga reningsverk. Emellertid, har inga fullskale-anläggningar
med bara membranfiltrering (utan aktiv slam) hittats för kommunal avloppsvattenrening.
Förutnämnda tekniker är konventionellt tillgängliga tekniker som är beprövade för olika syfte
och är ’stand alone’ tekniker vilka kan integreras som komplement till befintliga processer.
Framåt-osmos är fortfarande i sin linda och har inte tidigare testas för avloppsvattenrening
men däremot för avsaltning och dricksvattenproduktion. Pilot- och fullskala anläggningar
finns men inte för kommunal avloppsvattenreningen. För att FO-processen ska kunna fungera,
så måste en osmotisk gradient emot avloppsvatten finnas på plats eller t.o.m. produceras. Det
anses att FO system i framtiden kommer likna MF som stand-alone-process och därför lätt
kunna integreras med förbehåll att en osmotisk gradient finns på plats.
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LÖSNINGAR FÖR FRAMTIDEN

Alla behandlingssteg i den kompakta reningen anses vara potentiella kandidater för
avloppsvattenrening i framtiden. Jämfört med konventionell avloppsvattenreningen är
platsbehovet avsevärt mindre (Hey et al. 2016d), resurser kan tas tillvara bättre t.ex. mer kol
som kan omvandlas till biogas på grund av primärrening (~40% mer metangasutbyte, Falk
2015, Hey et al. 2016d), risk för emission av växthusgaser minskas avsevärt då processen
körs utan aktivslam process. Framtida frågor om återföring av näringsämnen, utsläpp av
läkemedelsrester, mikroplaster samt tungmetaller kan lösas genom att uppkoncentrera ämnen
genom FO vilka kan behandlas på ett bättre sätt jämfört med idag.
Ur nationellt samt internationellt perspektiv kan förutsättningar variera. Till exempel är
leveransen respektive tillhandahållande av koagulering och flockuleringskemikalier inte
säkerställt eller till och med saknas. Då de flesta steg är elektricitetsberoende så finns två
aspekter (1) minska el-förbrukning och (2) elektricitetsproducerande för att kunna driva
processen oberoende av tillgång till elektricitet. Framåt-osmos (FO) fungerar väldigt långsamt
om Öresundsvatten från Lommabukten används som draglösning vilket inte skulle vara fallet
om man t ex tar vatten från döda havet. Havsnära städer har en naturlig draglösning för FO.
Utmaningen blir att skapa en hållbar osmotisk gradient för FO-processen i inland.
Summa summarum, den kompakta anläggningen anses innefatta potentialer som är av
nationellt och internationellt intresse och kan bidra till ett paradigmskifte inom den
konventionella avloppsvattenrening där avloppsvatten anses som en värdig resurs istället för
en avfallsprodukt som måste behandlas.
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DISKUSSION

Grundtanken i konceptet Kompakt rening är att få ett komplett reningssystem med litet
ytbehov och där utvinning av energi genom rötning av organiskt material sker i stor
utsträckning. Systemet är baserat på koagulering och flockning och avskiljning med mikrosil
och mikrofilter efterföljt av membranseparation.
Slutbehandling är tänkt att ske med framåt-osmos för avskiljning av kväveföreningar och
fosfor. Vid försöken har det framkommit att framåt-osmos membran är långt ifrån
färdigutvecklade och kommersialiserade för denna applikation. Tester har gjorts med framåtosmos membran i liten skala vilket visat att avskiljning av NH4-N endast sker upp till 65%.
Detta är otillräckligt för att klara svenska krav för den aktuella storleken på reningsverk som
förväntas vara 8 mg N-tot/l eller lägre.
I framtida perspektiv är framåt-osmos membran intressant som ett sista behandlingssteg.
Bedömningen är att i nuläget är det svårt att avgöra när membranen kan bli kommersiellt
intressant och med prestanda som motsvarar behoven vid avloppsvattenrening. Konceptet
kompaktrening har därför primärt inriktats på att jämföras med mindre reningsverk som inte
omfattas av krav på kvävereduktion.
Processlösningen för mindre reningsverk (kemisk behandling, samt MS och MF) kan
optimeras med avseende på kemikalier, typ av sil och membran samt driftkostnader för dessa
med avseende på rengöring och luftning (för membranen), vilket kan göra processlösningen
ännu mer attraktiv.
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SLUTSATSER

Sammanfattande slutsats för genomförda försök inom den kompakta reningen är tekniken
med mikrosilning och mikrofiltrering är mycket intressant för avloppsreningsverk mindre än
10 000 p.e. Undersökningen visade att dessa processer fungerade bra och att genom tekniken
kan man uppnå en minskad el- och energianvändning samtidigt som ytbehovet minskas
avsevärt jämfört konventionell avloppsrening. Fler omfattande studier är dock nödvändigt för
att kunna implementera den Kompakta reningen i helhet i kommersiell drift.
För att implementera en kompakt rening där det finns krav på kväveavskiljning krävs ett steg
med slutseparation med framåt-osmos. Pilotstudier visa dock att framåt-osmos-membranen är
långt från färdigutvecklade för kommersialisering.
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