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Summary 
 
The waste treatment plant of Telge Återvinning in Tveta have old landfills which produces 

leachate and processwater. The leachate is transported with pumps to the water treatment plant 

Himmerfärdsverket, Syvab. The water treatment plant has a REVAQ-certificate since 2009 and 

the requirements to keep the certificate have become tougher. Perfluorooctanesulfonate (PFOS) 

is one of the substances in the produced leachate. The content limit for that substance has now 

been decreased to 15 ng/l which means that Telge Återvinning must lower their PFOS content in 

their leachate. To do so they’ll need a PFOS removal efficiency of 90% based on their current 

content value. The leachate also contains lots of particles which needs to be removed if the 

desired removal efficiency is to be reached. 

 

PFOS is a none-reactive, bio-accumulative, substance which is also toxic. There’s only a 

few treatment methods that can be used for the removal of this substance in liquid matrixes 

because of its none-reactive nature. The point of this report has been to highlight these 

methods and evaluate them based on their possible usage as a treatment method for the 

leachate at the waste treatment plant. The information for these methods have been gathered 

through literature studies and interviews. 

 

The available methods which were able to achieve the desired removal efficiency were the 

reverse osmosis and the nanofiltration, the ion exchanger, the granular active carbon filter 

and powdered active carbon. From these available methods the granular active carbon filter 

was thought to be the most suited method for treating the leachate. The most suited method 

was decided based on its operation cost and familiarity with prior PFOS treatment plant. The 

treatment process for the particle removal couldn’t be fully decided without field studies. 

Although flocculation was decided to be the primary step in the treatment process. 



Sammanfattning 
 
Telge Återvinnings avfallsanläggning Tveta, har gamla deponiområden och verksamhetsytor 

som genererar lakvatten och processvatten. Lakvattnet pumpas kontinuerligt till 

Himmerfjärdsverkets reningsverk, Syvab. Himmerfjärdsverket är REVAQ-certifierat sedan 

2009 och kraven för certifieringen har nu skärpts. Perfluoroktansulfonat (PFOS) är ett av de 

ämnen som finns i lakvattnet och gränsvärdet för det har nu sänkts till 15 ng/l i inkommande 

flöde vilket Telge Återvinning måste förhålla sig till. För att de ska kunna göra det behövde 

reningsgraden av PFOS vara 90% av dagens halt. Lakvattnet innehöll dessutom en hög halt 

partiklar vilket behövde behandlas för att uppnå önskad reningsgrad. 

 

PFOS är ett stabilt, bioackumulerande ämne som dessutom är toxiskt. På grund av sin 

stabilitet kan endast ett fåtal reningsmetoder användas för att avskilja ämnet ur 

vattenlösningar. Målet med den här rapporten har varit att ta fram dessa reningsmetoder och 

även värdera dess tillämpningsmöjligheter för reningen av lakvattnet på Tveta. 

Sammanställningen av informationen har skett genom intervjuer och litteraturstudier. 

 

De reningsmetoder som kunde uppnå den eftersökta reningsgraden var omvänd osmos, 

nanofilter, jonbytare, granulerat aktivt kolfilter och pulveriserat aktivt kol. Utav dessa var 

granulerat aktivt kolfilter mest lämpat för Tveta avfallsanläggnings 

lakvattensammansättning vilket avgjordes utifrån ett kostnad- och erfarenhetsperspektiv. 

Utformningen på partikelavskiljningsprocessen kunde inte fastslås utan praktiska 

undersökningar men flockning av partiklarna kan ses som ett försteg i processen. 
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1. Inledning 
 

Telge Återvinnings avfallsanläggning Tveta, har gamla deponiområden och 

verksamhetsytor som genererar lakvatten och processvatten. Majoriteten av vattnet samlas 

upp i en lakvattendamm i lågpunkt på anläggningen. Lakvattnet pumpas sedan kontinuerligt 

till Himmerfjärdsverkets reningsverk, Syvab. 

 

Himmerfjärdsverket är REVAQ-certifierat sedan 2009. Kraven för certifieringen har nu skärpts 

och för att reningsverket ska kunna behålla sin certifiering krävs att inkommande vatten från 

anläggningar med deponier förhåller sig till gränsvärden på utpekade kemikalier. 

 

Under 2016-2017 har vattenprovtagning utförts på Tvetas lakvatten för att mäta, utifrån 

REVAQ-regelverket, utpekade kemikalier som kan belasta reningsverkets slam negativt. 

Analyser har även gjorts på Syvabs slam vid Himmerfjärdsverket. Vid utredning av Tvetas 

lakvatten visade resultatet att vattnet ej är tolerabelt på grund av förhöjda PFOS halter. Detta 

resulterar i att lakvattnet från Tveta senast 1 maj 2020 behöver behandlas/renas för att 

fortsättningsvis kunna ledas till reningsverket. En reningsgrad på 90 % eftersöks. 

 

Perfluoroktansulfonat (PFOS) är ett stabilt, bioackumulerande ämne som dessutom är toxiskt. 

På grund av sin stabilitet kan endast ett fåtal reningsmetoder användas för att avskilja ämnet 

ur vattenlösningar.[1] Målet med rapporten är att ta fram dessa reningsmetoder och även 

värdera dess tillämpningsmöjligheter för reningen av lakvattnet på Tveta. Sammanställningen 

av informationen kommer att ske genom intervjuer och litteraturstudier. 

 

2. Ämnet PFOS 
 

Perfluorerade ämnen(PFC) såsom PFOS har använts både i industriella- och 

konsumentprodukter pga deras kemiska egenskaper och resistivitet till nedbrytning. De har dels 

använts som tensider i textil-, paper- och ytbehandlingsindustrin men även som tätningsmedel i 

brandskum och i elektronik pga dess elektrokemiska egenskaper.[1, 2] På grund av dess 

omfattade användning under de senaste 50-60 åren så har både hälsan för djur och människor 

samt miljön tagit skada. PFOS och perfluoroktansyra (PFOA) är de PFC:s som använts i störst 

utsträckning. Dessa har flera års halveringstid i kroppen samt hormon-, immun- och 

utvecklingsstörande effekter.[3] Sedan år 2006 har dessa därför bytts ut mot PFC:s med kortare 

kolkedjor i Europa. Dessa är mer lättnedbrytbara eller inte lika toxiska för människor. Det var 

däremot inte för än år 2009 som PFOS och PFOA listades som ett POP- 
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ämne (långlivat organiskt ämne) och andra länder såsom USA begränsade användningen 

av dessa.[1, 2] 

 

3. Lakvattenflödets karaktär 
 

Lakvattnet från avfallsanläggning Tveta strömmar in till lakvattendammen med ett 

vätskeflöde på ungefär 100 000 m
3
/år (11 m

3
/h). Lakvattnet innehåller en hög halt 

partiklar och metaller men även en relativt låg halt organiska föroreningar. Vattnet 

innehåller dessutom en låg halt av ämnet PFOS. Den årliga mängden metaller i lakvattnet 

är mellan 255-270 ton/år ton medans mängden organiska föroreningar är mellan 800-1470 

g/år. Mängden PFOS är mellan 4-14 g/år. Skillnaden i mängder kan bero på nederbörden 

under olika årstider. Metaller och organiska föroreningar utöver PFOS har endast tagits 

från mätningar gjorda 2015-2016. 

 

Gränsvärdet för halten PFOS som Tveta får skicka till Himmerfjärdsverket är 15 ng/l. Den 

årliga mängden PFOS får därmed inte överstiga 1,5 g/år. Den framtida 

reningsanläggningen måste alltså ha en reningsgrad på 90 % av dagens maximala utsläpp. 

 

Under åren sker en del bränder på avfallsanläggningen och det har hänt att brandskum 

använts för att släcka dessa. Brandskum innehåller en hög halt PFOS och efter en släckning 

hamnar detta i lakvattnet efter ca 1-2 månader. Den högre halten PFOS kommer leda till att 

belastningen hos den valda reningsmetoden blir större. Utgående halt kan dessutom bli högre. 

Det är därför viktigt att tester av utflödet efter reningsanläggningen tas regelbundet så att 

PFOS-halten inte överstiger det satta gränsvärdet. 

 

4. Reningsmetoder 
 

De reningsmetoder som användas för PFOS kan delas in i två kategorier: 

uppkoncentreringsmetoder och destruktionsmetoder. Inom kategorin 

uppkoncentreringsmetoder ingår adsorptionsmetoderna aktivt kol, jonbytare och 

membranmetoderna omvänd osmos och nanofilter. Destruktionsmetoder är antingen 

oxiderande eller reducerande och bygger på att PFOS molekylen bryts ner till 

mindre molekylstrukturer. 
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4.1 Adsorptionsmetoder 
 
Reningen av PFOS från lakvatten kan ske med adsorptionsmetoder. Den adsorbent som används 

i störst utsträckning för vattenrening är aktivt kol pga sin adsorptionskapacitet och relativt låga 

driftkostnad.[4] Några andra adsorbenter som visat sig fungera för adsorptionen av PFOS i ett 

fåtal industriella och laborativa sammanhang är olika typer av jonbytarmassor, keramiska 

material, polymerer och silica. Jonbytare har gett lovande resultat och forskning kring dessa har 

därför ökat relativt till de övriga nämnda metoderna.[2, 5] 

 

Generellt sätt så kan adsorptionsmekanismen delas in i tre steg. Det första, extern diffusion, är 

då föroreningarna förflyttas från bärarvätskan till adsorbentens yta. I det andra steget 

diffunderar föroreningarna in i adsorbentens porer (som finns i och på ytan). Det sista steget är 

att föroreningen adsorberar till kolets yta i porerna genom elektrostatiska (kovalenta eller jon 

bindningar) eller hydrofoba interaktioner(van der waals) vilket kan ses i figur 1.[2, 6, 7] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figur 1. Figuren visar hur ämnen adsorberas på olika adsorbenter. A visar adsorptionen i aktiva kolporer. B visar 
adsorptionen på jonbytarmassor.[7] 
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4.1.1 Aktivt kol 
 

Rening med aktiva kolfilter kan ske med antingen granulerat aktivt kol (GAK) eller 

pulveriserat aktivt kol (PAK). Granulerat kol är formade som pellets och utformas som 

bäddar i kolonner där den förorenade vätskan rinner igenom och föroreningarna adsorberas i 

kolet. Pulveriserat kol har pulverliknande form och tillsätts i vätskan kontinuerligt eller 

satsvis. Föroreningarna adsorberas på kolet. Därefter avskiljs det tillsatta kolet från vätskan 

mha ett filtreringssteg. När det granulära aktiva kolet förbrukats kan det antingen 

regenereras eller destrueras.[2, 7, 8] 

 

Adsorptionseffektiviteten för aktivt kol påverkas av flera faktorer: Kontakttiden, 

interfererande ämnen såsom organiskt material och större partiklar, adsorbentens kemiska 

sammansättning, aktiva ytan och pordiametern hos kolet (samt hydraulisk kortslutning i 

bädden(för GAK) vilket kan uppstå om ingen omrörning sker i bädden). pH är även en 

påverkande faktor däremot har den visats vara relativt obetydlig för 

adsorptionseffektiviteten i pH intervallet 8-10.[4, 5, 7-10] 

 

Kontakttiden i bädden för GAK brukar variera mellan 10 min till 2h och beror på 

hastigheten av ingående flöde och den eftersökta bäddvolymen. Den teoretiska kontakttiden 

på tom bädd kan tas fram mha ekvation (1). 

    ä  (     ) =  ä         /  ö   ℎ       ℎ   (1) 

 

De interfererande ämnena kan avskiljas genom ett förbehandlingssteg, tex membranfilter 

eller kemisk fällning. Hydraulisk kortslutning kan motverkas mha regelbunden backspolning. 

Valet av koltyp har även stor betydelse på adsorptionseffektiviteten pga att kolets aktiva yta, 

pordiameter och kemiska sammansättning varierar mellan olika typer av kol. Dessa tre 

faktorer påverkar dessutom adsorptionskapaciteten vilket är den mängd föroreningar som 

kan adsorberas per mängd kol. Adsorptionskapaciteten brukar ligga mellan 10-25 % av 

kolets vikt och när adsorptionskapaciteten är nådd så kommer inga fler föroreningar att 

adsorbera, kolet är mättat. 

 

En kolfilterbädds genombrottskurva visar hur kolet i bädden mättas över tiden. 

Genombrottskurvan används för att uppskatta vid vilken tidpunkt kolet i bädden bör bytas 

ut för att bibehålla den eftersökta adsorptionskapaciteten hos bädden. Figur 2 visar en typisk 

genombrottskurva.[5, 11-13] 
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Figur 2. Figuren visar en typisk genombrottskurva för aktivt kol. Cb är Koncentrationen i utflödet efter tiden tb. värdet 1 är 
då koncentrationen in är densamma som ut vilket sker vid tiden ts.[14] 
 

När det aktiva kolet mättats kan det antingen destrueras genom förbränning eller regenereras 

under höga temperaturer. En regenereringsanläggning finns inte tillgänglig i Sverige för 

PFOS-förorenat kol. Kolet måste därför transporteras till Tyskland för att regenereras och 

Chemviron Carbon påstår att detta endast är lönsamt när stora mängder kol förbrukas.[13, 

15] I fallet med Tveta bör alltså kolet förbrännas om reningsmetoden används. 

 

Företaget Chemviron Carbon säljer GAK-typer och dessa påstås kunna adsorbera 20-25 % av 

sin vikt vilket delvis överensstämmer med Ochoa-Herrera och Sierra-Alvarez[10] där några 

av deras koltyper testades. Andra företag med kommersiellt använda GAK typer är 

CalgonCarbon med koltyperna Filtrasorb F600, F400, F300 samt Cabot med koltyperna 

Norit GAC300 och Norit 1240C. Företagen säljer även olika typer av PAK.[4, 5] 

 

Granulerat aktivt kol är den kolform som används i störst utsträckning. Däremot finns endast 

ett fåtal dokumenterade fall där reningsmetoden använts för reningen av PFOS på 

industriella anläggningar. Tre av dessa fall tas upp av Appleman[5] där tre anläggningar i 

USA dokumenteras. En av anläggningarna uppnådde 0 % avskiljning och Appleman[5] 

spekulerar att detta beror på att kolet i filtrena varit mättade pga att de inte regenererats eller 

bytts ut på sex år. Detta överensstämmer med vad Takagi[16] kommit fram till angående 

skillnaden i adsorption mellan mättat och omättat kol. 

 

De två andra anläggningarna hade en adsorptionseffektivitet på 89 % för en PFOS 

koncentration på ng/l nivå resp. 95% för en koncentration på µg/l nivå. Anläggningen med 

89% adsorptionseffektivitet använde ett kolfiltersystem med sex parallellkopplade bäddar 
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medan anläggningen med 95% adsorptionskapacitet använde två seriekopplade bäddar. 

Båda anläggningarna hade tidigare förbehandlingssteg för organiskt material och partiklar 

som annars försämrar adsorptionseffektiviteten. 

 

Ett annat dokumenterat fall med GAK är SWECO:s förstudie på Sofielunds reningsverk[15] 

där en adsorptionseffektivitet mellan 60-70% uppnåddes och koncentrationen efter bädden 

blev då ca 15 ng/l. För avskiljningen av partiklar och organiskt material använde de 

kemiskfällning med flockning samt ett skivdiskfilter som avskiljningssteg. Deras 

kolfiltersystem hade en parallell utformning med två filterbäddar.[15] WSP har även gjort 

en förstudie på reningen av PFOS.[17] De testade olika koltyper samt en typ av jonbytare 

och kom fram till två olika utformningar. En av utformningarna använde sig av GAK och 

den andra PAK. Som förfiltreringssystem för GAK hade de kemisk fällning med flockning 

och sedimentering samt ett partikelfilter. Kolfiltersystemet bestod av fyra kolonner som 

kopplats två och två i serie. De två seriekopplade systemen var sedan kopplade parallellt. 

För utformningen av PAK systemet så tillsattes PAK som ett första reningssteg i en 

kontakttank därefter tillsattes fällning och flockningskemikalier på samma sätt som GAK 

utformningen och slutligen användes ett sedimenteringssteg och ett partikelfilter. Vad för 

typ av partikelfilter som användes i de både utformningarna var inte givet.[17] 

 

En svenska deponi som undersökt sin lakvattenrening är Brudaremossen i Göteborg. Deras 

planerade utformning använder också kolfilter som sitt slutgiltiga reningssteg. Data på PFOS 

halten efter kolfiltret kunde inte tas fram, halten innan var ca 35 ng/l. Kolfiltrets syfte var att 

avskilja löst organiskt material vilket PFOS är.[18, 19] 

 

Deras reningsanläggning kommer bestå av olje- samt slamavskiljaren och därefter pH-

justering med flockning och lamellsedimentering och slutligen ett sandfilter innan 

kolfiltret.[20] Thomson[21] har även visat att GAK kan avskilja PFOS ner till halten 0,1 ng/l 

om inflödet har låg halt partiklar och organiskt material. 

 

Utifrån de referenser jag kunnat hitta så finns inga dokumenterade fall där pulveriserat 

kol använts för just reningen av PFOS på industriella anläggningar, däremot används 

PAK i bland annat Tyskland för reningen av mikroföroreningar i avloppsvatten.[8] 

 

Pilotförsök och en del laborativa tester har även utförts för PFOS rening.[22, 23] 

Hansen[11] observerade att PAK gav en högre adsorptionseffektivitet än GAK under en kort 

kontakttid(10 min), 60-90 % resp. 20-40 %. Författarna spekulerar i att detta främst beror på 

den större aktiva ytan och det kortare diffusionsavståndet under adsorptionsmekanismens 
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andra steg. Även om PAK har högre adsorptionseffektivitet så påpekar författarna att PAK 

dels behöver arbeta under ett lägre flöde än GAK men även att PAK kan leda till 

igensättningar i reningsanläggningen. De menar på att PAK är mer lämpad för rening av 

spill och GAK är mer lämpad för reningsverk. Barasel[8] tar även upp detta. Även halten 

PAK som tillsätts påverkar adsorptionseffektiviteten. Yu[24] varierade halten PAK mellan 

30-100 mg/l i en lösning med PFOS koncentrationen 0,2 mg/l och fick då en 

adsorptionseffektivitet mellan 70-90 %. 

 

Användningsprocessen av PAK går till på så sätt att det tillförs kontinuerligt och blandas med 

inkommande flöde. Därefter förs flödet till ett filtreringssteg där PAK som nu mättats med 

förorening avskiljs från flödet. Detta betyder alltså att en reningsanläggning som använder 

PAK dels måste ha en förvaring både för omättat och för mättat PAK. Användningen av PAK 

kräver dessutom ett avskiljningssteg för det mättade kolet och ett omblandningssteg för det 

omättade. Fördelen med PAK gentemot GAK är däremot det kortare diffusionsavståndet och 

den lägre kolkostnaden.[8] 

 

4.1.2 Jonbytare 
 

Jonbytare använder sig av hydrofoba och elektrostatiska interaktioner för att adsorbera 

föroreningar precis som aktivt kol. I fallet med PFOS så används anjonbytarmassor pga 

anjonladdningen hos molekylen.[4] När massan mättas kan den regenereras på plats mha en 

regenereringslösning, tex ammoniumhydroxid. Zaggia[25] påpekar däremot att efter ett 

flertal regenereringar blir den mättade jonbytarmassan irreversibel och måste då bytas ut. 

 

Adsorptionseffektiviteten för PFOS med dessa typer av jonbytarmassor påverkas av massans 

matris, funktionella grupper och porositet däremot varierar dessa faktorers signifikans 

mellan studier och ett flertal av dessa studier påpekar även att vidare forskning krävs vid 

användningen av jonbytare på industriell skala. Även interfererande ämnen påverkar 

adsorptionseffektiviteten.[5, 22, 26] 

 

Jonbytaren kan antingen vara tillverkad av akryl- eller styrenmaterial och skillnaden mellan 

dessa är deras hydrofila egenskap. Akrylmassa är mer hydrofil än styren och en studie gjort 

av Dudley[27] visar på att adsorptionseffektiviteten hos hydrofila PFAS ämnen är högre för 

hydrofila massor. Om samma korrelation överensstämmer med hydrofoba PFAS ämnen bör 

alltså en jonbytarmassa för PFOS vara av materialet styren. 

 

Endast en studie finns dokumenterad om användningen av jonbytare i en fullskalig anläggning 

och denna är gjord av Appleman[5]. Anläggningen använder sig av jonbytaren Purolite FerrIX 
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A33 vilket är en starkt 

huvudsakliga uppgift var 

kring 90 %. 

 
basisk, porös massa impregnerad med järnoxid. Jonbytarens att 

avskilja arsenik. Adsorptionseffektiviteten för PFOS var ändå 

 

Vid användningen av jonbytare måste regenereringslösningen utvärderas. En del 

lösningar kan vara effektiva på att regenerera men kan även vara miljöfarliga tex metanol 

och etanol.[25] 

 
 
 

4.2 Membranfilter 
 

Omvänd osmos (RO) och nanofilter är så kallade permeabla membran. De är porösa 

membran som släpper igenom de ämnen som kan ta sig igenom porerna. Det flöde som tar 

sig igenom membranet kallas för permeat och det flöde som avskiljs kallas retentat.[13] Vilka 

ämnen som kan ta sig igenom membranen baseras på membranets molekylviktsgräns. Denna 

gräns varierar mellan membrantyper. För RO filter är det främst joner och vattenmolekyler 

(molekyler med en molmassa mindre än 200 g/mol) som tar sig igenom och för nanofilter är 

det partiklar med molmassan 200-2000 g/mol. För att använda dessa membran krävs ett högt 

tryck (5-80 bar) vilket leder till en hög energiförbrukning.[4, 13] Det krävs dessutom att 

inkommande flöde har relativt lite partiklar som annars kan täppa igen membranets porer. 

Andra faktorer som kan påverka reningsgraden är membranets hydrofoba karaktär och 

laddning samt molekylvikten hos föroreningarna.[22, 28-30] 

 

För föroreningar med molekylvikter nära membranets gräns så påverkas avskiljningen främst 

av membranets hydrofoba karaktär och dess laddning. Dessa egenskap antas ha en signifikant 

påverkan pga de elektrostatiska repulsionerna som uppstår. Dessa krafter förbättrar alltså 

separationen av föroreningarna.[22, 29] 

 

Flera studier visar på att RO filter ger en reningsgrad på >99% om tidigare 

behandlingssteg finns för interfererande ämnen. Retentatet innehåller däremot uppemot 10 

% av flödesvolymen som då måste tas hand om genom ytterligare ett reningssteg, tex 

aktivt kolfilter eller jonbytare.[4, 8, 21, 22, 31] 

 

Nanofilter har visat sig ge en reningsgrad mellan 90-95 % av PFOS under pilotförsök och 

laborativa tester.[9, 28, 32] Främsta skillnaden mellan nanofilter och RO filter ur ett 

driftperspektiv är att vattenflödet är högre och trycket är lägre för nanofilterprocesser vilket 

resulterar i en lägre energiförbrukning. De nanofiltertyper som visat sig fungera bra för 
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avskiljningen av PFOS är NF270, NF200, NF90 från företaget DOW FilmTec och DK 

från GE Osmonics. Några typer av RO filter som gett en reningsgrad på >99% är SG från 

GE Osmonics, LFC1, LFC3 och ESPA3 från Hydranautics.[32] 

 
 
 

4.3 Destruktionsmetoder 
 

Dessa metoder innefattar termiska metoder och reducerande nedbrytningsmetoder. De 

reducerande metoderna har endast undersökt genom laborativa studier. Termiska metoder är 

i dagsläget de konventionella metoderna som används för att bryta ner PFOS. 

 

Andra nedbrytningsmetoder såsom biologiska, konventionell oxidation samt avancerad 

oxidation har inte kunnat användas för avskiljningen av PFOS. Biologiska metoder fungerar 

inte pga att mikroorganismer inte kan bryta ner PFOS. I vissa fall har även PFOS halten 

ökat, vilket troligtvis har varit pga det biologiska reningssteget. Ämnen såsom FOSE och 

FOSA genomgår så kallad mikrobiell transformation där dessa ämnen omvandlas till PFAS 

ämnen, tex PFOS. På så sätt ökar halten PFOS efter ett biologiskt reningssteg. 

 

Konventionell och avancerad oxidation fungerar inte pga att fluorid är det mest 

elektronegativa ämnet och kommer då inte vilja ge ifrån sig sina elektroner alltså inte 

oxidera. Fluoridkomplexet påverkar även oxidationsresistiviteten för ämnets huvudgrupp (för 

PFOS är det SO
3-

) genom att elektrondensiteten minskas. Elektroner hålls kvar även vid 

huvudgruppen och reagerar då inte med närvarande oxidationsmedel.[33] 

 

Termiska metoder kan antingen ske i närvaro av syre eller inte. När syre närvarar sker 

förbränningsreaktioner medan vid frånvaro sker pyrolytiska reaktioner. Under pyrolytiska 

reaktioner bildas främst C2F4, CF2 och CF3 medans under förbränningsreaktioner bildas CO, 

CO2 och HF.[34] Under förbränningsreaktionerna bryts C-C bindningarna i molekylen. 

Radikalerna som då bildas reagerar därefter med syre och bildar CO, CO2 och SO4
2-

. Även 

fluoridjoner bildas mha radikalerna. På så sätt bryts PFOS ner. 

 

Den pyrolytiska reaktionen kallas för sonokemi och baseras på att kemiska reaktioner 

genomförs mha akustiska fält (ultra ljud) i en lösningen. De mikroskopiska 

kavitationsbubblorna som bildas kommer att skapa pyrolytiska förhållanden vid bubbelytan 

och det är där PFOS genomgår pyrolytisk nedbrytning.[33] Halveringstiden för denna typ av 

metod vara 43 min i en laborativ undersökning.[35] Ingen användning av metoden på 

industriell skala gick att hitta. 
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Det finns tre olika reducerande metoder. Dessa är UV-KI fotolys, alkalisk 2-propanol 

reduktion och sub-kritisk järn reduktion. UV-KI fotolysen använder sig av så kallade våta 

elektroner (aqueos electrons) för att reducera PFOS. Alkalisk 2 propanol reduktion bildar 

isopropylradikaler som sedan används för att reducera PFOS. Den sista metoden, subkritisk 

järn reduktion, reducerar PFOS vid 350 °C och 200 atm och det är endast den här metod som 

har en framtagen halveringstid på 45 min.[36-38] 

 

5. Partikelavskiljning 
 

Lakvattnet består av en hög halt partiklar som kommer interferera med tidigare nämnda 

reningsmetoder. Genom att installera ett förbehandlingssteg innan den huvudsakliga 

reningsmetoden för PFOS så kommer dels reningsgraden att öka men även drifttiden hos 

reningsmetoden tills att den behöver bytas ut. Alla anläggningar som tidigare tagits upp 

använder ett eller flera förbehandlingssteg för sina PFOS reningsprocesser. 

 

För anläggningarna som Appleman[5] undersökt så har de som använt GAK haft avancerad 

oxidation med UV-fotolys, fällning med flockning och sedimentering eller biotorn som 

förbehandlingssteg. För anläggningarna som använt RO-filter så har ett mikrofilter 

och/eller ultrafilter utgjort förbehandlingen. Jonbytaranläggningen har haft jonbytaren som 

förbehandlingssteg pga dess huvudsakliga uppgift, arsenikavskiljning. Arseniken påverkar 

antagligen senare reningssteg och är därför placerad först. 

 

SWECO:s förstudie på Sofielunds reningsverk har haft en förbehandlingsprocess i form av 

kemisk fällning med flockning samt skivdiskfilter/ultrafilter istället för ett 

sedimenteringssteg.[15] Valet mellan skivdiskfilter och ultrafilter baserades på 

investeringskostnaden kontra prestandan och SWECO valde att använda sig av ett 

skivdiskfilter. Ultrafiltret ger högre partikelavskiljning men har högre investeringsbehov. 

Sofielunds reningsverk använde tidigare sandfilterbäddar men dessa gav inte tillräckligt hög 

partikelavskiljning.[15] Utredningen av WSP och Brudaremossens deponi använder 

däremot partikelfilter/sandfilter men då i kombination med lamellsedimentering för att 

uppnå den önskade partikelavskiljningen. Anledningen till att de kombinerar 

lamellsedimentering och partikelfilter/sandfilter är pga att sedimentering endast sker hos de 

tyngre partiklarna. De lättare partiklarna följer med flödet ut och måste då avskiljas på annat 

sätt, tex genom sandfilter. [17, 20] 
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SWECO:s fällning och flockningssteg användes främst för att avskilja tungmetallerna 

i flödet.[15] Tveta skulle kunna använda flockning för att lättare avskilja partiklarna i 

lakvattnet. 

 

Flockning kan antingen ske genom tillsatsen av polymerer eller flervärda joner såsom 

aluminiumjoner(Al
3+

) eller järnjoner(Fe
3+

). Beroende på ytladdningen hos partiklarna så 

används katjoner eller anjoner, oftast är ytladdningen negativ.[13] Skillnaden mellan de olika 

flockeringsmedlena är hur partiklarna sammanfogas. Med flervärda joner neutraliseras 

ytladdningarna på partiklarna vilket gör att partiklarna slutar repliera varandra och binds då 

istället samman genom van der waals bindningar. Polymerer används som en brygga mellan 

partiklar. Partiklarna binder till polymeren istället för att repilera varandra och på så sätt 

flockeras partiklarna. Den flockningskemikalie som SWECO undersökte var 

aluminiumbaserad.[15] Problemet med flockering är att flockeringen beror på pH i flödet. Ett 

optimalt pH för maximal flockering måste därför undersökas för att minimera spill av 

tillsatskemikalien. Flödet måste dessutom vara relativt laminärt annars bryts 

flockeringsbindningarna.[13] 

 

Utredningen av WSP och deponianläggningen i Brudaremossen har också använt sig 

flockning av samma anledning som Sofielunds reningsverk, däremot anges inte vilken typ av 

flockningskemikalie eller flödesammansättning dokumenterad i den informationen jag 

kunnat hitta.[17, 20] 

 

6. Diskussion 
 

Baserat på de dokumenterade fallen av PFOS-rening så borde en partikelavskiljning innan 

den huvudsakliga PFOS-reningen installeras. Typen av partikelavskiljning baseras på 

flödets innehåll och den eftersökta reningsgraden. I fallet med Tveta är majoriteten av 

innehållet partiklar och metaller. Den eftersökta reningsgraden är dessutom relativt hög, 

90%. Tveta skulle alltså behöva en hög partikelavskiljning för att kolfiltrets reningsgrad ska 

uppnå den önskade PFOS avskiljningen. 

 

Partikelavskiljningen bör ske genom flockering med filtreringssteg och/eller 

sedimenteringssteg för att uppnå en önskad avskiljningsgrad. Att ha ett sedimenteringssteg i 

form av en bassäng skulle ta stor yta och istället kan sedimenteringssteget ske mha en 

lamellsedimentering vilket utredningen av WSP och Brudaremossens deponi undersökt.[17, 

20] De använder också ett partikelfilter/sandfilter som filtreringssteg efter sedimenteringen 
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för ytterligare partikelavskiljning. Att endast ha ett sedimenteringssteg skulle troligtvis inte 

ge tillräckligt hög partikelavskiljning pga de lättare partiklarna i flödet. En annan utformning 

som SWECO:s förstudie tagit fram använder sig endast av ett filtreringssteg efter 

flockeringen i form av ett skivdiskfilter. Enligt dem blir partikelavskiljningen tillräckligt bra 

för att få en utgångshalt av PFOS till 15 ng/l efter deras kolfiltersystem. Reningsgraden de 

eftersökte var däremot endast 70%. De påpekade även att en högre reningsgrad kunde 

uppnås om ett ultrafilter användes istället för skivfilter.[15] 

 

Båda utformningarna ger troligtvis en hög partikelavskiljning och det kan därför vara 

intressant att undersöka vilken som är mest lämpad för Tveta. Om endast ett filtreringssteg 

utgör partikelavskiljningen bör ultrafilter användas pga att den ger högst partikelavskiljning 

däremot om lamellsedimentering kombineras med ett filtreringssteg så finns möjligheten 

att ett billigare alternativ till filtreringssteget kan användas såsom skivfilter eller sandfilter. 

Att kombinera sedimentering med filtrering kan även leda till att driftcyklerna hos de båda 

reningsstegen blir längre än fallet med endast filtreringssteget däremot blir 

investeringsbehovet antagligen större samt utrymmesbehovet. 

 

Valet av reningsmetod för PFOS baseras på driftkostnaderna och tidigare erfarenheter av 

metoden på andra anläggningar. RO filter är den metod som haft högst reningsgrad av de 

kommersiella metoderna dock har den även den högsta driftkostnaden. I fallet med Tveta 

är reningsgraden som kan uppnås med RO filter mer än vad som krävs. De andra två 

kommersiella metoderna, aktivt kol och jonbytare bör kunna uppnå den önskade 

reningsgraden men till en lägre driftkostnad. Detta gör att RO filter inte är relevant ur ett 

kostnadsperspektiv. Retentatet från RO filtret måste dessutom genomgå ytterligare 

behandling pga den höga PFOS koncentrationen vilket höjer driftkostnaden ytterligare. 

 

Den andra membranfilter metoden, nanofilter, måste behandla retentatet på samma sätt dock 

är energiförbrukningen lägre vilket resulterar i en lägre driftkostnad. Problemet med 

nanofilter är däremot osäkerheten kring industriell användning. Jag har inte funnit några 

dokumenterade fall på användningen av nanofilter under industriella förhållanden vilket 

betyder att om nanofilter ska användas på Tveta kan det krävas en mer omfattande utredning 

än för andra reningsmetoder. Osäkerheten i vad som kan påverka reningsgraden samt 

livslängden kan göra utredningen kostsam. Detsamma gäller reningsmetoden jonbytare. 

 

Jonbytare har gett lovande resultat under pilot och laboratorieförsök däremot finns en klar 

osäkerhet kring vilka faktorer som har en signifikant påverkan på adsorptionseffektiviteten. 
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Det betyder att om Tveta ska använda sig av jonbytare kommer de även med denna 

reningsmetod behöva göra en omfattande utredning av samma anledning som för nanofilter. 

 

Aktivt kol är den reningsmetod jag tror passar Tveta bäst både ur ett driftkostnadsperspektiv 

och ett erfarenhetsperspektiv. Pga den omfattande användningen kan leverantörer erbjuda 

koltyper utifrån tidigare erfarenheter vilket då påskyndar utredningen kring valet av koltyp. 

Vad som även behöver undersökas är valet av kolform, ska GAK eller PAK användas? 

 

Jag tror att GAK är mer lämpat för Tvetas lakvattensammansättning. Halten PFOS är lågt i 

förhållande till volymen vatten vilket gör att halten PAK som måste tillsättas för att PFOS 

ska komma i kontakt med kolet och adsorberas blir högt. Driftkostnaden blir då högre eller 

jämförbart med GAK. Investeringsbehovet för PAK är redan högre än GAK pga 

förvaringsutrymmena och de ytterligare processtegen som krävs. Ett filtreringssteg för PAK 

skulle inte behövas om PAK tillsätts innan flockeringen. Det skulle däremot resultera i att 

en del PAK går åt till de interfererande organiska ämnena som då finns i lakvattnet vilket 

ökar driftkostnaden. Valet av kolform bör även undersökas praktiskt genom att jämföra 

kolförbrukningen vid olika flödesförhållanden. 

 

Om GAK väljs som kolform bör kolfiltersystemet utformas i serie. Att utforma systemet 

parallellt fördelar flödet så att uppehållstiden ökar i kolonnerna men pga att flödet redan är 

relativt lågt kan kolonnernas dimensioner vara relativt små men fortfarande uppnå 

eftersökt uppehållstid. 

 

Av destruktionsmetoder är det endast förbränningsmetoden som används i kommersiellt. Det 

förbrukade kolet kan transporteras till en förbränningspanna där PFOS slutligen bryts ner. 

 

7. Slutsats 
 

Utifrån den information jag kunnat sammanställa har jag kommit fram till att granulerat 

aktivt kolfilter i serie är mest lämpligt för PFOS reningen ur Tvetas lakvatten. För att 

kolfiltersystemet ska kunna uppnå den eftersökta reningsgraden på 90% måste lakvattnet 

först partikelavskiljas. Valet av partikelavskiljning måste undersökas praktiskt för att kunna 

fastställa vilka reningssteg som bör installeras. Jag påstår däremot att flockning av 

partiklarna är ett viktigt första steg i partikelavskiljningen. Hur de flockade partiklarna sedan 

avskiljs måste utvärderas praktiskt. 
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Andra reningsmetoder som kan avskilja PFOS med den eftersökta reningsgraden är 

omvänd osmos och nanofilter, jonbytare samt pulveriserat aktivt kol. Dessa metoder ansågs 

däremot inte lika lämpliga som granulerat aktivt kolfilter för Telge återvinnings 

avfallsanläggning Tveta. 
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