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Utrustning för studier med 14C-märkta ämnen 
och tillhörande processkarakterisering
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Exempel: Nedbrytning av Naproxen

Provtagning
(med x timmars intervall)

Gastät reaktor
- Bakterier
- Avloppsvatten
- Mikroförorening (Naproxen)
- Koldioxidfälla (NaOH)

Koldioxiden

Vattenfasen
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Nedbrytningsförsök med bärare
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Ozonlab



Varför isotopmärkning?
• Man kan spåra vart ämnen tar vägen i olika biologiska och fysiska processer
• Detaljstudier av nedbrytningsvägar för olika ämnen och hur nedbrytningen sker

(kan t o m märka olika C-atomer i en molekyl)
• Mekanismer som styr separation och avskiljning

…i biologiska, kemiska och fysikaliska processer
• Djupare förståelse för reaktionsvägar i olika processer

 utveckling av nya reningsprocesser som kan integreras i dagens reningsverk 
• Ger kunskap om vilka metoder olika föroreningar/ämnen bäst behandlas med

• Stärka och komplettera pågående projekt, t ex BONUS Cleanwater, Less is More och 
LIWE LIFE (mikroföroreningar, biologisk fosforavskiljning)

• Stärka forskargruppen inom avancerad avloppsvattenrening
• Öka forskningshöjden och möjligheter till publicering samt etablering internationellt
• Skapa förutsättningar för nya samarbeten och extern finansiering



Första typförsöken

• Nedbrytning av mikroföroreningar med:
- Aktivt slam
- Bärare
- Aktivt kol
- Ozon 

• Studier av olika kolkällor för Bio-P och denitrifikation



Inkörning av scintillationsräknaren
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Första försöken i dag…



Karin Jönsson
VA-teknik vid Inst. kemiteknik, LTH
Lunds universitet
karin.jonsson@chemeng.lth.se
046 - 222 86 07

Projektidéer?
 Kontakta oss på VA-teknik LTH!
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