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i 

Sammanfattning 

Detta examensarbete innefattade ett gemensamt projekt mellan Stockholm Vatten och Avfall 

(SVOA) och Norrvatten.  

 

Vid Stockholm Vatten och Avfalls två anläggningar, Norsborgs vattenverk och Lovö vattenverk 

samt vid Norrvattens anläggning Görvälnverket, produceras tillsammans över 20 000 ton 

avvattnad mull per år. Mullen härstammar från den kemiska fällningen i reningsprocessen och 

leds idag vidare till centrifuger för avvattning. På grund av ökade kostnader samt svårigheter att 

hitta avsättningsalternativ för mullen ville man undersöka om det gick att hitta effektivare 

avvattningstekniker för att minska volymen avvattnad mull samt undersöka om det gick att 

ersätta den polyakrylamidbaserade flockningspolymeren som används idag mot en 

stärkelsebaserad som ytterligare skulle kunna öka avsättningsmöjligheterna. 

 

Försök har utförts på en pilotanläggning med en filterpress som både kunde användas som en 

kammarfilterpress och membranfilterpress samt fullskaleförsök på centrifugerna. På filterpressen 

gjordes försök både på den polyakrylamidbaserade flockningspolymeren samt fyra olika 

stärkelsebaserade polymerer. På centrifugen utfördes försök endast på de stärkelsebaserade 

polymererna. 

 

Försöken visade att det går att uppnå omkring 10 procentenheter högre torrsubstanshalt med en 

membranfilterpress jämfört med centrifugerna. Man nådde då en TS-halt på upp till 28% vilket 

kan jämföras med centrifugernas TS-halt som ligger omkring 17%. De stärkelsebaserade 

polymererna varierade i resultat mellan 24-28% i TS-halt. Förbrukningen av de stärkelsebaserade 

polymererna var 2-4 gånger högre gentemot den polyakrylamidbaserade.  

 

I försöken med de stärkelsebaserade polymererna på centrifugerna blev TS-halterna generellt 

lägre och låg mellan 11-14% och rejektvattenkvalitén dålig med avseende på suspenderat 

material. För att få en bra rejektvattenkvalité krävdes en mycket hög dosering, närmare 10 gånger 

högre än med den befintliga polymeren. 
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Abstract 

This thesis includes a joint project between Stockholm Vatten och Avfall and Norrvatten. 

 

At Stockholm Vatten och Avfalls two water treatment plants, Norsborg and Lovö and at 

Norrvattens plant, Görvälnverket, over 20,000 tonnes of dewatered sludge are produced every 

year. The sludge originates from the chemical precipitate step in the purification process and is 

today transferred to centrifuges for the dewatering process. Due to increased costs and difficulties 

finding deposition for the sludge more efficient methods for the dewatering process were to be 

investigated. This in order to reduce the volume of the dewatered sludge. It has also been 

examined if the polyacrylamide-based flocculation polymer, which is used today, could be 

replaced with starch-based polymers which in that case would further increase the disposal 

possibilities.  

 

Experiments have been carried out on a pilot plant with a chamber filter press and a membrane 

filter press as well as full-scale tests on the existing centrifuges. On the filter press, both the 

polyacrylamide-based polymer and four different starch-based polymers were tested. On the 

centrifuge, experiments were performed only on the four starch-based polymers. 

 

The experiments showed that an increase of approximately 10 percentage in dry matter (DS) 

content could be achieved with a membrane filter press compared to the centrifuges. A DS-

content of up to 28% was reached, which can be compared with with the DS-content of the 

centrifuges which usually is around 17%. The results from the experiments with the starch-based 

polymers varied from 24 to 28% DS-content. However the consumption of the starch-based 

polymers were 2 to 4 times higher than with the polyacrylamide-based polymer. 

 

In the experiments with the starch-based polymers on the centrifuges, the DS-content were 

between 11 to 14% and the filtrate quality poor according to suspended solids. In order to obtain 

good filtrate, a very high dosage of polymer was required, almost 10 times higher than with the 

existing polymer. 
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1 Inledning 

Projektet är ett gemensamt projekt mellan Stockholm Vatten och Avfall (SVOA) och Norrvatten. 

 

1.1 Bakgrund 

Stockholm Vatten och Avfall ägs av Stockholm Stadshus AB och består av dotterbolagen 

Stockholm Vatten AB och Stockholm Avfall AB. De levererar dricksvatten, renar avloppsvatten 

till Stockholm stad och Huddinge kommun. De hanterar även avfallshanteringen i Stockholms 

stad. Stockholm Vatten AB ägs av Stockholm Vatten och Avfall (98%) och Huddinge kommun 

(2%). Tolv kommuner får sitt vatten från dem. De har två vattenverk, Lovö vattenverk och 

Norsborgs vattenverk. Vattenverket i Norsborg och Lovö producerar ca 370 000 m3 vatten per 

dygn. [1, 2] Norrvatten är ett kommunalförbund med 14 medlemskommuner. Deras vattenverk, 

Görvälnverket, producerar närmare 140 000 m3 dricksvatten per dygn. [3] Vattnet hämtas från 

Mälaren, närmare bestämt Östra Mälaren. I detta område finns även Skytteholms vattenverk. 

Cirka 1,7 miljoner människor förses med vatten från någon av dessa fyra vattenverk. [4] 

 

På grund av ökade kostnader för hanteringen samt svårigheter att hitta avsättningsalternativ för 

slammet önskar SVOA och Norrvatten undersöka alternativa avvattningsmetoder för att se om 

det går att uppnå en högre torrsubstanshalt (TS-halt) gentemot befintlig avvattningsutrustning 

som består av centrifuger. De vill även se över möjligheten att byta ut den polyakrylamidbaserade 

flockningspolymeren som används idag mot en stärkelsebaserad som ytterligare kan öka 

avsättningsmöjligheterna genom att slammet får användas i ekologiskt jordbruk. Att hitta 

effektivare metoder för avvattning av slam är således önskvärt dels ur ett ekonomiskt perspektiv 

då volymen slam att hantera minskar men även miljömässigt då slammet kan få fler 

användningsområden. För att särskilja slam från avfallsverk respektive slam från vattenverk har 

SVOA och Norrvatten beslutat sig för att använda sig av benämningen ”vattenverksmull” då de 

syftar på slam från vattenverk. I juridisk mening är det korrekta namnet ”slam från klarning av 

dricksvatten” (E-post M Mellander 2019-04-10). 

 

1.2 Nuläge 

Varje år produceras över 20 000 ton vattenverksmull vid de tre vattenverken (E-post M 

Mellander Stockholm, D Hellström, maj 2019). Ett problemområde är att hitta 

avsättningsmöjligheter för mullen. Idag hämtas den avvattnade mullen av ett externt företag och 

den går främst till täckning av deponier. Men det är ingen långsiktig lösning då det bara finns en 
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begränsad mängd deponier att täcka och det vore bättre att kunna utnyttja mullen som en resurs. 

Mull från vattenverk skiljer sig från avloppsslam då mullen innehåller lägre andel tungmetaller 

men även mycket mindre fosfor än avloppsslam vilket gör den förhållandevis näringsfattig. [5] 

Den är därmed inte så intressant som gödningsmedel jämfört med avloppsslam [6]. 

 

Andra vanliga disponeringsmetoder för oavvattnad mull är återföring till vattendrag eller 

överledning till avloppsreningsverk. Vid överföring till vattendrag kan ett problem vara 

uppgrumling av vattnet och uppbyggnad av slambanker där vattnet släpps ut vilket kan påverka 

det biologiska livet i vattendraget. Det finns även risk att aluminium kan läcka ut vilket skulle 

kunna påverka exempelvis fiskar. [5] Vid överledning till avloppsreningsverk kan det förutom 

ökad belastning på reningsverket leda till lägre TS-halter och försvårad avvattning [7]. 

 

1.3 Försök 

Detta arbete innefattar avvattning av mull från den kemiska fällningen på Norsborgs vattenverk. 

Försök har utförts på en kammarfilterpress och membranfilterpress i kombination med olika 

flockningspolymerer. Dessutom har försök utförts på de olika polymererna i befintlig utrustning, 

centrifuger. Målet med projektet var att komma fram till om filterpressen kunde ge en högre TS-

halt än dagens utrustning och under vilka förhållanden det isåfall sker. Dessutom ville man 

undersöka om de stärkelsebaserade polymererna var tillräckligt effektiva för att ersätta den 

polyakrylamidbaserade som används idag.  

 

1.4 Avgränsningar 

Rapporten innehåller inte någon kostnads- och investeringskalkyl även om ekonomiska aspekter 

har tagits upp till diskussion.   
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2 Teoretisk bakgrund 

I Sverige finns ungefär 1750 vattenreningsverk som består av grundvattenverk eller ytvattenverk. 

Cirka 10% är ytvattenverk. De är i regel stora anläggningar som står för hälften av all 

dricksvattenproduktion. Med ytvatten räknas vatten som kommer från sjöar och rinnande 

vattendrag. Ytvatten kräver flera reningssteg gentemot grundvattenverk då råvattenkvalitén 

överlag är sämre. [8] 

 

Medan grundvatten har en viss reningseffekt på grund av de mikrobiologiska och kemiska 

reningsprocesserna som sker i marken och som leder till en stabil vattenkvalité kan 

ytvattenkvalitén påverkas av flera faktorer. Den varierar med årstid, temperatur och nederbörd. 

Utsläpp från samhället och jordbruk påverkar också. Kvalitén skiljer sig också mellan ytligt och 

djupare vatten. Ytvatten har vanligtvis en högre andel naturligt organiskt material, NOM, jämfört 

med grundvatten. [9] 

 

2.1 Avvattning 

Vid rening av vatten från en ytvattentäkt används ofta kemisk fällning för att separera fasta 

partiklar från en vattenfas. Det gör att de fasta partiklarna klumpas ihop, sedimenterar och bildar 

mull. Mullen har en låg torrsubstanshalt, ofta bara någon procent [10].  Avvattning är då en 

metod för att öka TS-halten. Det används främst för att minska volymen på mullen och därmed 

spara kostnader för hantering såsom förvaring och transport men det kan även öka 

avsättningsmöjligheterna där en högre TS-halt är att föredra. Man vill uppnå en så hög 

torrsubstanshalt som möjligt på den avvattnade mullen samtidigt som vattnet som avskiljs, 

rejektvattnet, har en låg andel suspenderat material.  

 

Mängd producerad mull efter avvattning kan beräknas med formeln [11]:  

 

𝑉𝑚𝑎𝑣 =
𝑉𝑚𝑜𝑣 ∗ 𝜌𝑚𝑜𝑣 ∗ 𝐶𝑚𝑜𝑣

𝐶𝑚𝑎𝑣 ∗ 𝜌𝑚𝑎𝑣
 

 

  

http://www.svensktvatten.se/fakta-om-vatten/dricksvattenfakta/produktion-av-dricksvatten/
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Vmav=volym avvattnad mull [m3] 

Vmov=volym oavvattnad mull [m3] 

ρmav=densitet avvattnad mull [ton/m3], antas vara 1 

ρmov=densitet oavvattnad mull [ton/m3], antas vara 1 

Cmav=koncentration avvattnad mull [%]=TS-halt mull 

Cmov=koncentration oavvattnad mull [%]=TS-halt mull 

 

Om den oavvattnade mullen har en TS-halt på 2 % kommer det krävas en ingående mullvolym på 

50 m3 för att få ett ton TS. TS-halten på mullen fås efter att den avvattnade mullen torkats i ugn. 

Volymen avvattnad mull kan istället för m3 benämnas som ton då det är de måtten som brukar 

användas vid transport. 

 

Diagram 1 visar exempel på hur TS-halten för den avvattnade mullen påverkar volymen mull 

som produceras baserat på ett ton ingående TS.  

 

 

Diagram 1. Exempel på hur ökning i TS-halt påverkar volymen producerad mull baserat på ett 

ton ingående TS. 
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Sambandet är inte helt linjärt utan effekten avtar med ökande TS-halt. Då kostnaden för hantering 

av mullen är direkt kopplad till volym producerad mull minskar kostnaderna på liknande sätt.  

 

De senaste åren har volymen avvattnad mull på Norsborgs vattenverk uppgått till cirka 8500 ton 

per år och har en TS-halt på cirka 17% (Personlig kommunikation M Mellander maj 2019). Om 

TS-halten skulle ökas med 5 procentenheter ger motsvarande mängd ingående, det vill säga 

oavvattnad mull, en produktion på cirka 6600 ton avvattnad mull, med en ökning på 10 

procentenheter uppgår den till ungefär 5400 ton. Det ger en minskning av producerad mull med 

22% respektive 36%. 

 

2.2 Reningsprocessen på vattenverket 

Reningsprocessen i Norsborgs vattenverk består först av finsilning för att ta bort större föremål. 

Därefter sker kemisk fällning med aluminiumsulfat som tillåts sedimentera. Sedan passerar 

vattnet ett mekaniskt reningssteg bestående av ett snabbfilter av sand och därefter ett biologiskt 

reningssteg där vatten långsamt får rinna genom ett sandfilter där mikroorganismer tar hand om 

organiskt material. Vidare behandlas vattnet med UV-ljus och därefter tillsätts en mindre mängd 

kloramin för att hålla en god kvalité fram till slutanvändare. [1] 

 

Mullen från fällningssteget leds vidare till centrifuger för avvattning. Den ingående mullen har en 

torrsubstanshalt på omkring 2% och består av cirka 50 % organiskt material och resterande del 

främst av aluminium eftersom aluminiumsulfat används i fällningssteget. Som 

flockningskemikalie används en polyakrylamidbaserad polymer som tillsätts strax före 

centrifugerna. 
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3 Metod 

Två olika metoder för avvattning har testats. Dels en filterpress, som både kan användas som 

kammarfilterpress eller membranfilterpress, samt en centrifug.  

 

Förutom försök med polymeren som används idag, en polyakrylamidbaserad, har även fyra 

stärkelsebaserade polymerer testas på filterpressen. Försöken med filterpress utfördes på en 

pilotanläggning som leverantören tillhandahållit. Med under försöken fanns även personal från 

leverantören på plats. Försöket pågick under två veckor.  

 

På centrifugerna, som är den avvattningsutrustning som används idag, har försök på de fyra 

stärkelsebaserade polymererna utförts. Försöken pågick under en vecka. Utöver det praktiska 

arbetet har en litteraturstudie innefattande en fördjupning av metoderna filterpress, centrifuger 

och flockningspolymerer gjorts. I följande avsnitt beskrivs utrustningen och principerna för 

metoderna. Fokus har lagts på avsnittet om filterpress då företagen har liten praktisk erfarenhet av 

denna metod. 
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4 Filterpress 

En filterpress består av en ställning där ett flertal filterplattor är placerade. Förutom själva 

filterpressen behövs en mixertank, pump och avledning av filtrat. Pressen kan kompletteras med 

en funktion för lossning av filterkakor och automatisk rengöring. Det är en diskontinuerlig, det 

vill säga batchvis, process. [12, 13] Bild 1 i bilaga 2 visar filterpressen som användes vid 

försöken. 

 

4.1 Filterplattor 

Filterplattorna består oftast av polypropylen och kan ha olika utformning men har vanligtvis ett 

hål i mitten samt i hörnen som tillsammans skapar kanaler där vätskan kan flöda. De är även 

täckta av en filterduk. Plattorna har en fördjupning i sig, två plattor bildar således en kammare 

där filterkakan byggs upp. Det finns olika typer av plattor. Har de en konstant volym kallas 

processen kammarfilterpress. De kan även bestå av ett icke genomsläppligt membran som kan 

expandera genom att fylla det med luft eller vatten. Det kallas då membranfilterpress. [12, 13] 

Bild 2 i bilaga 2 visar filterplattan som användes i försöken med membranfilterpress. 

 

4.2 Filterdukar 

Filterdukar är en viktig komponent i reningsutrustningen. De består oftast av någon form av vävd 

polymer, polyamid, polyester eller polypropylen. Rengöring av dukarna i en filterpress kan ske 

manuellt eller automatiskt. [13] Det senare kan ske med en sprutbalk som rengör platta för platta 

genom att spraya vatten med högt tryck. 

 

4.3 Avvattningsprocessen 

Mull och polymer blandas samman i en mixertank. När processen startas pressas plattorna först 

samman under högt tryck med hjälp av en hydraulisk pump. Mullblandningen leds in från 

mixertanken, via en pump, in till hålet i mitten i plattorna, de fasta partiklarna ansamlas och 

bygger upp filterkakor, det överflödiga vattnet, rejektvattnet, leds ut genom duken, via hålen i 

hörnen på plattorna och samlas upp. [13] Processen avbryts när vätskeflödet ut minskat till ett 

visst förutbestämt flöde. Filterpressen öppnas då och filterkakan tas ut. [12] Filterkakorna lossas 
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från plattorna med en automatisk skakfunktion eller med hjälp av skrapor. Det kan även ske 

manuellt [13].  

 

För en kammarfilterpress sker processen under stegvis tryckökning. Processen med 

membranfilterpress sker på liknande sätt fast i två steg. Efter inmatningssteget, som i detta fall 

sker under konstant tryck, fylls membranen med vatten eller luft. Det leder till att ytterligare 

vätska pressas ut ur filterkakorna innan de lossas [12]. 

 

4.4 Fördelar/nackdelar 

Fördelen med en filterpress är att den ofta ger en hög TS-halt gentemot andra 

avvattningsmetoder. Den är relativt oberoende av ingående TS-halt. En filterpress brukar vara bra 

vid svåravvattnat slam. Med en membranfilterpress brukar dessutom ytterligare högre TS-halter 

nås gentemot en kammarfilterpress och den har även en kortare cykeltid, det vill säga processtid 

inklusive tid för rengöring. [12] 

 

Nackdelar är att det är en diskontinuerlig process vilket bland annat kräver en stor 

uppsamlingstank för mull. Det är dessutom en mekaniskt komplex anläggning och 

kapitalkostnaden är förhållandevis hög jämfört med andra mekaniska avvattningsmetoder. Det 

kan krävas manuella insatser som till exempel vid rengöring och byte av filterdukar vilket gör att 

även underhållskostnaderna kan bli höga. Den kräver mycket utrymme, ofta utformas placeringen 

så att filterkakorna kan falla ner i ett utrymme under golvytan innan de transporteras bort. [12] 

 

Övrigt att ta i beaktning är att filterdukarna är känsliga och har en begränsad livstid. Det finns 

flera faktorer att väga samman vid val av duk. Kostnad, livslängd, hur enkelt det är att lossa 

själva filterkakan från dem samt efterföljande rengöring. Renhet på rejektvattnet och 

genomströmningshastighet bör också tas med i beräkningen. En trasig duk kan påverka 

reningseffekten och kan även leda till skador på den maskinella utrustningen. Då det kan droppa 

vatten från plattorna under processens gång kan det behövas någon form av uppsamling för detta 

så att inte vattnet blandas med filterkakorna. Även vid rengöring av plattor och filterdukar är det 

viktigt att se till att filterkakorna inte utsätts för vätskan. [13]  
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Ur arbetsmiljösynpunkt får man tänka på att det inte är en helt sluten process vilket kan leda till 

exponering av innehållet när kakan lossas [12]. 

 

4.5 Dimensionering 

Kapaciteten avgörs av antal plattor samt storleken på dem [12]. Det finns plattor med olika 

kammardjup som avgör volymen per kammare. Plattorna finns i olika storlek men de kan vara 2,5 

m2 eller till och med ännu större. Antalet kan varieras men det går att använda fler än 100 

stycken. [14] 

 

För att kunna dimensionera en filterpress behöver man veta volymen avvattnad mull som 

produceras per dygn. Det sker genom att först beräkna mängd ingående mull per dygn. Här har 

man även tagit hänsyn till polymerlösningens inverkan på slutvolymen: 

 

𝑚𝑚𝑝,𝑑𝑦𝑔𝑛 = 𝑉𝑚𝑜𝑣,𝑑𝑦𝑔𝑛 ∗ 𝜌𝑚𝑜𝑣 ∗ 𝐶𝑚𝑜𝑣 + 𝑉𝑝,𝑑𝑦𝑔𝑛 ∗ 𝜌𝑝 ∗ 𝐶𝑝 

 

mmp,dygn=massa mull och polymer per dygn [kg] 

Vmov, dygn=volym oavvattnad mull per dygn [l] 

Vp, dygn=volym polymer per dygn [l] 

ρmov=densitet oavvattnad mull [kg/l], antas oftast vara 1 

ρp= densitet polymer [kg/l], antas oftast vara 1 

Cmov=koncentration oavvattnad mull [%]=TS-halt mull 

Cp=koncentration polymer [%] 

 

Det divideras sen med TS-halten i filterkakan och dess densitet: 

 

𝑉𝑚𝑎𝑣,𝑑𝑦𝑔𝑛 =
𝑚𝑚𝑝,𝑑𝑦𝑔𝑛

𝐶𝑚𝑎𝑣 ∗ 𝜌𝑚𝑎𝑣
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Vmav,dygn=volym avvattnad mull per dygn [l] 

ρmav=densitet filterkaka [kg/l] 

Cmav=koncentration avvattnad mull [%]=TS-halt mull 

 

Hur många batcher som kan utföras per dygn bestäms av cykeltiden, som motsvarar tid per batch 

inklusive tid för rengöring, samt drifttiden, det vill säga antal möjliga drifttimmar per dygn: 

 

𝑁𝑏𝑎𝑡𝑐ℎ =
𝑡𝑑𝑟𝑖𝑓𝑡

𝑡𝑐𝑦𝑘𝑒𝑙
 

 

Man kan sen beräkna hur stor volym filterpressen måste hantera per batch:  

 

𝑉𝑏𝑎𝑡𝑐ℎ =
𝑉𝑚𝑎𝑣,𝑑𝑦𝑔𝑛

𝑁𝑏𝑎𝑡𝑐ℎ
 

 

 

Nbatch, dygn=antal batch per dygn 

tdrift=antal möjliga drifttimmar per dygn [h] 

tcykel=cykeltid: tid per batch inklusive tid för rengöring [h] 

Vbatch=volym per batch [l] 

 

Om man sen vet volymen på filterplattorna så kan man beräkna hur många plattor som behövs för 

att hantera mängden mullblandning. [15] 

 

Enligt leverantören av filterpressen dividerar de värdet volym avvattnad mull per dygn med 

filterkakans tjocklek, som uppmättes under försöken, genom det totala kammardjupet, för att 

kunna göra en dimensionering. Därefter divideras volymen med antal batch per dygn (E-post M 

Jacobs 2019-04-15). 
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5 Centrifuger 

På Norsborgs vattenverk används idag två dekantercentrifuger för avvattningen. Dessa 

installerades 2004 och den metoden valdes för att det är en enkel teknik med lågt skötselbehov 

[16]. Metoden var dessutom väletablerad i Sverige (Personlig kommunikation M Mellander maj 

2019). Det är en kontinuerlig process som bygger på principen att snabba på sedimenteringen av 

partiklar. Partiklar med olika densitet kommer med tiden att separeras genom gravitation där de 

tyngre partiklarna sedimenterar men det är ofta en mycket långsam process. En centrifug ersätter 

gravitationen med en centrifugalkraft som skyndar på processen [17]. Se bild 3, bilaga 2 för bild 

på en av centrifugerna. 

 

5.1 Avvattningsprocessen 

Centrifugen består av en horisontellt placerad cylindrisk trumma med en främre konisk del. 

Trumman roterar med en hög hastighet som ger upphov till en centrifugalkraft. Inuti trumman 

finns en skruvtransportör. Mullen leds in i trumman och med hjälp av centrifugalkraften hamnar 

de fasta partiklarna, det vill säga de med högre densitet, på trummans väggar. Skruvtranportören 

roterar i en annan hastighet än trumman och det leder till att mullen transporteras framåt, mot den 

koniska delen, där den avvattnade mullen lämnar centrifugen [16, 17]. Mullen leds därefter ut via 

transportband och samlas slutligen upp i en hög utomhus. Rejektvattnet tas ut i motsatt ände mot 

inmatningen och leds slutligen till avloppet. [16]  

 

Förutom dimensioneringen kan kapaciteten påverkas av rotationshastigheten och skillnaden i 

hastighet mellan trumma och skruvtransportör. Vätskedjupet inuti centrifugen kan justeras med 

en slags fördämning som bestämmer hur mycket rejektvatten som tillåts passera ut. [18] Vidare 

kan även inmatningshastigheten justeras. 

 

5.2 Fördelar/nackdelar 

Fördelen med dekantercentrifuger är att det är en kontinuerlig process som kräver liten 

övervakning [18]. Det är en sluten process vilket leder till låg exponering av innehållet. De kan 

snabbt startas upp och stängas av och är enkla att använda då de har få variabler som kan ändras 

för att optimera processen. De kräver liten ytarea jämfört med andra motsvarande processer och 

har låga underhållskostnader.[19] 
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Nackdelar är att de har en hög ljudvolym och ger upphov till vibrationer. De kan ha svårt att 

avskilja partiklar som har mycket liten skillnad i densitet. Energiförbrukningen är hög. [19]  

 

Det råder stora krafter i centrifugen vilken kan riskera att flockar bryts upp. Vid högroterande 

centrifuger kan exempelvis mullblandningen behöva tillsättas direkt i centrifugen för att 

motverka att flockarna bryts upp i inmatningssteget. [18] 

 

5.3 Flockning och centrifuger  

Som flockningspolymer används idag en polyakrylamidbaserad polymer. Den levereras i form av 

ett pulver som först blandas med vatten i stora beredningstankar till en koncentration av 0,1%. 

Lösningen förs sen över i lagertankar innan den tillförs mullen strax innan inmatningen till 

centrifugerna. Det finns två uppsättningar av beredning samt lagringstank, en för varje centrifug. 

Dessa kan kopplas om så att bara en tank används om behov uppstår. Beredning och dosering är 

automatiska processer som styrs genom inställningar i ett dataprogram. Vid avvattning med 

dagens utrustning nås en TS-halt på ca 17%. 

 

Ofta används polymerer med hög molekylvikt i centrifuger vilket ger starka flockar som krävs för 

att tåla de stora krafter som råder i centrifugen. I de flesta fall används en 0,1% polymerlösning. 

En mer utspädd polymerlösning är oftast effektivare då den är lättare att blanda med mullen, men 

ett riktvärde är att polymerlösningen in till centrifugen inte bör överstiga 10-15% av det totala 

flödet. Det för att inte få en onödigt stor dimensionering. [18] 

 

Polymerlösningen kan tillsättas på olika ställen. Var den ska tillsättas beror på mullens karaktär 

och på centrifugens utformning. Den kan tillsättas vid inmatningen eller direkt i centrifugen. Det 

går även att tillsätta lösningen en bit före inmatningen. Fördelen med det är att det kan leda till en 

effektivare blandning mellan mull och polymer men nackdelen är att flockarna kan hinna brytas 

upp på vägen. Med framförallt anjoniska polymerer kan det vara en fördel med tidig tillförsel då 

de tar längre tid på sig att reagera. [18] För att öka torrsubstanshalten kan man prova att öka 

dosen polymer eller justera inmatningshastigheten där lägre hastighet har visat sig ge högre TS-

halt [16]. 
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6 Flockningspolymerer 

För att få en förståelse för hur flockningspolymerer fungerar inleds avsnittet med en beskrivning 

av de partiklar som flockas ut, kolloidala partiklar. 

 

6.1 Kolloidala partiklar 

Kolloider är små partiklar som finns i vattnet. De är av storleksordningen 10-5-10-6 mm i diameter 

och kan bestå av icke organiskt material såsom mineraler och finkornig jord eller organiskt 

material, exempelvis bakterier, virus och alger. De är i de flesta fall negativt laddade och på 

grund av sin negativa ytladdning repellerar de varandra. Förmågan att hålla sig i löst tillstånd 

beskrivs som partikelns stabilitet som bland annat gynnas av de elektrostatiska krafter som råder 

samt av att de binder till sig vattenmolekyler, hydreras, vilket gör att de kan orientera sig i 

vattnet. De adsorberade vattenmolekylerna bildar en fysisk barriär vilket motverkar 

destabilisering.  De har dessutom en mycket stor ytarea i förhållande till sin vikt vilket leder till 

att de har dåliga sedimentationsegenskaper. För att kunna separera dessa partiklar från vattnet 

genom sedimentation behöver man få dem att klumpa ihop sig, aggregera, till större partiklar. 

Innan de kan börja aggregera måste de först destabiliseras vilket oftast sker genom att 

neutralisera dess ytladdning eller minska antalet adsorberade vattenmolekyler genom 

dehydrering. Det kan ske genom koagulation eller flockning. [10, 20] 

 

6.2 Koagulation och flockning 

I viss litteratur anses koagulation och flockning vara samma mekanism men oftast brukar man 

benämna koagulation som den mekanism som destabiliserar partikeln och flockning den som 

sedan få partiklar att aggregera, det vill säga bilda flockar. Ett koagulationsmedel kan vara en 

polymer eller en flervärd jon, där aluminiumsulfat är en vanlig kemikalie. De neutraliserar 

partikeln och genom van der Waals krafter kan då större partiklar, flockar, bildas som sen kan 

sedimentera. För att bilda ännu större och starkare flockar används flockningshjälpmedel som 

oftast består av långkedjiga polymerer. Dessa adsorberas till partiklarna och skapar bryggor 

mellan dessa. Det gör att det är lättare att avskilja partiklarna genom exempelvis filtrering.[20] 

 

Polymerer kan som tidigare nämnts användas som koagulationsmedel men används oftast som 

flockningshjälpmedel efter att koagulationsmedel tillsatts. De polymerer som används som 
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flockningsmedel kallas polyelektrolyter. Med polyelektrolyter menas polymerer som innehåller 

funktionella grupper som kan joniseras och därmed kan få positiv laddning, katjoniska, eller 

negativ laddning, anjoniska. De kan även ha både positiv och negativ laddning och kallas då 

amfolytiska. Det finns även polymerer som är oladdade. Polyelektrolyter är lösliga i vatten på 

grund av att deras funktionella grupper kan hydreras. [20] 

 

Flera mekanismer är inblandade vid flockning såsom van der Waalskrafter och elektrostatiska 

krafter men det är själva bryggbindningen som anses vara den viktigaste. Bryggbildning sker i 

regel med en polymer som har hög molekylvikt. [21] Polymeren adsorberas genom att den 

funktionella gruppen binds till partikelytan. Det kan exempelvis ske genom ett jonbyte då 

polymeren och partikeln har samma laddning eller genom väte- eller jonbindning då laddningen 

är olika. Polymeren kan på grund av sin långa kedja sen nå ut till fler partiklar eller andra 

adsorberade polymerer och börja bygga upp flockar. [20] Faktorer som påverkar flockbildningen 

är bland annat kollisions och adsorptionshastigheten mellan partiklar och polymer [21].  

 

6.3 Olika typer av flockningspolymerer 

Det finns både syntetiska och naturliga polymerer. Stärkelsebaserade polymerer räknas till 

naturliga och kan komma från exempelvis potatis eller majsstärkelse. Naturliga polymerer är i 

regel oladdade men kan göras både katjoniska eller anjoniska genom att man byter ut de 

funktionella grupperna. Fördelen med naturliga polymerer är att de oftast är biologiskt 

nedbrytbara och inte giftiga för naturen. [21]  

 

Syntetiska polymerer är oftast effektivare flockningsmedel än naturliga då det är lättare att 

skräddarsy dess egenskaper efter behov. De är i de flesta fall baserade på polyakrylamid som från 

början är en oladdad molekyl men kan göras kat- eller anjonisk. [20]. Polyakrylamid formar ofta 

stora, fasta flockar och är effektiva även vid låga doser jämfört med naturliga. [21] 

 

Polymerer kan vara både i pulverform eller i lösning. Se bild 4 respektive bild 5 i bilaga 2. De i 

pulverform har fördelen med att de innehåller hög andel aktiv substans, 80-95%, gentemot 

polymerer i lösning som innehåller mellan 10-50% aktiv substans. Den högre andelen aktiv 

substans gör att transportkostnaderna minskar gentemot de i lösning. Polymerer i pulverform har 
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ofta en längre hållbarhet, upp till två år, men de måste förvaras så de inte utsätts för fukt. 

Dessutom dammar de så skyddsutrustning vid hantering är extra viktigt. [20]  

 

6.4 Polyakrylamid 

Polyakrylamid framställs av monomeren akrylamid som anses som hälsofarlig då den kan öka 

risken för cancer samt ge neurotoxiska skador vid högre doser. Det finns inga gränsvärden för 

akrylamid i livsmedel men i dricksvatten uppgår den till 0,1 µg/l. Nedbrytning av polyakrylamid 

bedöms inte frigöra akrylamid men polymeren kan innehålla akrylamidrester från själva 

tillverkningen. Akrylamid har hög vattenlöslighet och adsorberas i liten grad till partiklar vilket 

gör att det mesta av den kommer att hamna i rejektvattnet. Då den är bionedbrytbar sker en 

nedbrytning i vattnet som påverkas av vattnets biologiska aktivitet. På grund av dess 

nedbrytbarhet ackumuleras den inte heller till jorden utan bildar ammonium som kan reagera 

vidare till nitrat och nitrit. Det är framförallt katjoniska polymerer som anses giftiga i 

vattenlösningar och det beror främst på laddningen. Men toxiciteten avtar vid närvaro av andra 

laddade ytor såsom suspenderat material då det leder till att polymerens laddning neutraliseras.  

[22] 

 

Som fällnings och flockningskemikalie får inte dosen polyakrylamid överskrida 0,5 g/m3 och 

andelen av akrylamid i polyakrylamid ej vara högre än 0,5 g/kg [23]. 

 

6.5 Faktorer som gynnar flockbildning 

Det finns flera faktorer som påverkar flockbildning, både gällande själva polymeren men även 

polymerberedningen.  

 

Hög molekylvikt på polymeren: Visar på att polymeren har en lång kedja vilket gynnar 

bryggbildning då polymeren når ut till flera partiklar. En 

lång molekyl har också en konfiguration som är mer 

kurvig vilket motverkar att polymeren binds till för 

många platser på samma partikel. [20] 

 



 

 

 

 

16 

Hög laddningstäthet: Hög laddningstäthet gör att polymeren, på grund av 

elektrostatisk repulsion mellan segmenten den består av, 

sträcker sig längre ut i lösningen [20]. Men då partikeln 

och polymeren har samma laddning kan den orsaka 

repulsion mellan dessa istället [21]. 

 

Ökad jonstyrka: Om polymeren och partikeln har samma laddning kan 

en ökning i jonstyrka främja bryggbildning då 

repulsionen mellan partiklarna minskar vilket kan leda 

till att de kan komma närmare varandra och 

bryggbildning gynnas. Men en för hög jonstyrka kan ge 

motsatt effekt då det motverkar att polymeren sträcks ut 

i lösningen.[20] 

 

Tillsätt polymeren stegvis: Det har visat sig vara bättre att tillsätta polymeren 

stegvis, under omrörning, gentemot att tillsätta allt på en 

gång och istället ha en längre omrörning. Stegvis 

tillsättning leder till ett effektivare upptag och gör att 

man kan ha lägre koncentration av polymer. Även om 

snabb tillsättning kan leda till större flockar kan det 

försvåra själva mixningen och därmed flockbildningen. 

Det kan även leda till skörare flockar. [21] 

 

Kraftig omrörning vid 

tillsättning: 

På grund av sin höga molekylvikt har polymeren hög 

viskositet och diffusionen, det vill säga spontan 

inblandning, sker långsamt. Då adsorptionssteget är 

snabbare än diffusionen är det viktigt att blanda i 

polymeren snabbt innan den hinner adsorberas, det för 

att få en jämn adsorption över alla partiklar. 

Adsorptionsprocessen är i regel irreversibel. [20] 

Däremot kan för häftig omrörning för länge motverka 

bryggbildningen då den kan bryta upp flockarna och 
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polymeren kan då återadsorberas till enstaka partiklar 

istället för flera. [21] 

 

Dosering: Överdosering gör att för många adsorptionsplatser på 

samma partikel tas upp och bryggbildning mellan 

partiklar minskar. [20] Det kan även hända då 

polymeren binder till bara en partikel så att ytan blir 

mättad. Då kan bryggbildning till andra partiklar inte 

ske. [21] 

 

6.6 Dosering 

Mängd polymer som ska tillsättas till mullen anges som ”kg polymer/ton TS, mull”. Ofta 

kommer man fram till den mängden genom pilotförsök. Polymerer kan även ha olika 

rekommenderade värden på själva polymerlösningens koncentration vilket brukar anges av 

leverantören även om försök också kan behöva göras. Oftast anges koncentrationen polymer som 

en procenthalt där exempelvis en 1% lösning motsvarar en koncentration på 10 g/l. Densiteten 

antas i de flesta fall vara 1. Beräkning av hur mycket polymerlösning som ska tillsättas sker med 

formeln:  

 

𝑃𝑑𝑜𝑠 =
𝑉𝑝 ∗ 𝜌𝑝 ∗ 𝐶𝑝

𝑉𝑚𝑜𝑣 ∗ 𝜌𝑚𝑜𝑣 ∗ 𝐶𝑚𝑜𝑣
 

 

Pdos=polymerdosering [kg polymer/ton TS] 

Vp=volym polymer [l] 

Vmov=volym oavvattnad mull [m3] 

ρp= densitet polymer [kg/l] 

ρmov=densitet oavvattnad mull [ton/m3] 

Cp=koncentration polymer [%] 

Cmov=koncentration oavvattnad mull [%] 
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6.7 Polymerer som användes i försöken 

I försöken användes fem flockningspolymerer, varav en, Superfloc C493HMWP, är den som 

nyttjas idag. Nedan presenteras de olika polymererna följt av information efter kontakt med 

leverantörer: 

 

 

Namn Laddning Typ Aktiv 

substans 

Leverantör 

Superfloc C493 [24] Katjon Syntetisk, pulver Över 90% Kemira Oyj 

Hydrex 3841 [25] Anjon Stärkelse, pulver 90-100% Veolia 

Hydrex 6864 [26] Katjon Stärkelse, lösning 25% Veolia 

Emfloc KA3 [27] Anjon Stärkelse, pulver Över 

86,4% 

Emsland Stärke 

GmbH 

Emfloc KCG 750 [28] Katjon Stärkelse, lösning 25% Emsland Stärke 

GmbH 

 

Superfloc C493HMWP: Kan beredas i en koncentration upp till 0,5%. Hållbarheten i pulverform 

är 2 år. Lösningen bör tillåtas mogna i 30-60 minuter före användning. [24] 

 

Leverantören av Emfloc KCG 750 säger att den koncentrerade lösningen kan blandas till en 0,2-

3% lösning. Hållbarheten i outspädd form är cirka ett år, blandad lösning några dagar beroende 

på hur den lagras. För Emfloc KA 3 gäller att pulvret först ska blandas med vatten i 

proportionerna 1:10 innan den spädes till önskad koncentration. I övrigt gäller samma som för 

KCG 750. (E-post S Bekaan 2019-04-23). 

 

De har även viss erfarenhet av membranfilterpressar och meddelar att flockarna som bildas av de 

stärkelsebaserade polymererna är känsligare än akrylamidbaserade så är det bra om de tillsätts så 

nära filterpressen som möjligt. Pumpar, långa rör och rörkrökningar kan förstöra flockarna.  
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Leverantören av polymeren Hydrex 3841 meddelar att den förslagsvis används i en 1% lösning 

men pulvret kan beredas i koncentration mellan 0,1-5%. Hållbarheten är 2 år om den är oblandad, 

blandad lösning cirka 2 dagar. Utrustningen som används vid beredning behöver rengöras 

varannan vecka då temperaturen är max 20°C, oftare vid högre temperaturer. För Hydrex 6864 

används förslagsvis i en 5% lösning men kan justeras beroende på doseringspump. Då lösningen 

är högviskös rekommenderas en peristaltisk pump när den späds ut. Hållbarheten i outspädd form 

är cirka 6 månader. För Hydrex polymererna rekommenderas en dosering på 2-5 gånger den 

polyakrylamidbaserade polymeren. (E-post H Held 2019-05-06). 
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7 Mätningar 

De mätningar som utfördes under försöken var TS-halt på den avvattnade mullen och turbiditet 

på rejektvattnet. I försöken på centrifugen fanns en automatisk mätning av suspenderat material i 

rejektvattnet som bevakades istället för att mäta turbiditet. 

 

7.1 Torrsubstanshalt 

För att mäta TS-halten i utgående mull vägs mullen före samt efter torkning i en ugn. Beräkning 

sker enligt formeln: 

 

𝐶𝑚𝑎𝑣 =
𝑚𝑡 −𝑚𝑏

𝑚𝑚𝑎𝑣 −𝑚𝑏
∗ 100 

 

Cmav=koncentration avvattnad mull [%]=TS-halt mull  

mt=torrvikt mull [g], vikt efter torkning i ugn 

mmav=massa avvattnad mull [g], vikt före torkning i ugn 

mb=vikt behållare [g] 

 

Det är viktigt att ugnen inte är för varm så att organiskt material förbränns utan enbart vatten ska 

avdunsta. I försöken var temperaturen 105°C. Torkning bör pågå cirka ett dygn. 

 

7.2 Suspenderat material och turbiditet 

Partiklar i vatten anges oftast som andel suspenderat material och kan mätas gravimetriskt. Men 

då det ofta rör sig om små mängder partiklar kräver en sådan mätning stora mängder vatten. Då 

kan istället en mätning av turbiditet göras. En turbiditetsmätare mäter spridningen av ljus och ger 

en indikation på koncentrationen av partiklar i vattnet. Men även om ett högt värde på turbiditet 

indikerar att andelen suspenderat material är hög kan dessa inte helt jämställas med varandra då 

ett vatten innehåller en rad olika sorters partiklar som har olika optiska karaktär. Ljusspridningen 

påverkas därmed inte bara av antal partiklar utan även av storleken och formen på dessa. 

Mätutrustning för turbiditet används ofta som on-line mätning för vattenkvalitén [20]. Turbiditet 
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mäts i enheterna NTU (Nephelometric Turbidity Unit) eller FTU (Formazin Nephelometric 

Units). En rapport [29] som undersökt sambandet mellan turbiditet och suspenderat material har 

visat på att det kan stämma bra för vissa vattendrag men skilja sig för andra. Därför bör 

sambandet på respektive vatten undersökas innan turbiditet används som en parameter på 

suspenderat material. På grund av metodens osäkerhet bör turbiditetsmätning användas för 

mätning av suspenderat material över tid och inte för enstaka kvantitativa uppskattningar. [29] 
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8 Försök med filterpress 

Försök utfördes på en filterpress med de fem olika polymererna. En beskrivning av försöken 

följer nedan.  

 

8.1 Filterpress 

Under två veckor utfördes försök på en filterpress från Andritz Separation GmbH. Utrustningen 

bestod av en mixertank, pump och en filterpress med olika sorters plattor som gjorde att 

filterpressen kunde agera både som en kammarfilterpress och en membranfilterpress. I försöket 

användes tre plattor som tillsammans bildade två kammare. Storleken på plattorna var 490*490 

mm och arean 0,6 m2. I försöken med kammarfilterpress användes plattor med kammardjup på 20 

respektive 30 mm. I försöken med membranfilterpress användes 20 respektive 35 mm. Plattorna 

bestod då av ett membran som kunde fyllas med vatten för att pressa ut ytterligare vätska ur 

filterkakorna. Samma filterdukar användes genom hela försöket. 

 

Då mixertanken inte fungerade användes istället hinkar, baljor och en betongomrörare för 

mixning av mull och polymerlösning.  

 

8.2 Försöksbeskrivning 

De plattor som skulle användas i försöket placerades i filterpressen. Plattorna trycktes samman 

med hjälp av en hydraulisk handpump till ett tryck på 250-300 bar. Mullen mixades tillsammans 

med polymerlösningen tills flockbildningen bedömdes tillräcklig. Under försöken rördes 

blandningen endast om emellanåt för att motverka sedimentering.  

 

I försöken med kammarfilterpress leddes mullblandningen in i pressen med stegvis ökande tryck, 

upp till 15 bar, som sen bibehölls under försökets gång. Rejektvattnet från filterpressen samlades 

under försöken upp i hinkar. Var 15:e liter samt vid försökets slut noterades tid och tryck. 

Försöket avbröts efter att man uppnått ett utgående flöde på ca 200 ml/min. Ibland avbröts 

försöket istället efter en viss tid eller efter en viss uppsamlad volym rejektvatten. Det för att 

kunna jämföra resultat från tidigare försök.  
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Försöken med membranfilterpressen bestod av två steg. Först leddes mullblandningen in under 

ett kontant tryck på 8 bar. När inmatningsprocessen stoppats, vilket skedde på samma villkor som 

med kammarfilterpressen, fylldes istället membranplattan med vatten med hjälp av en handpump 

medan trycket ökades långsamt upp till 15 bar. Membranet pressade då ut ytterligare vätska från 

filterkakorna som bildats. När det bara droppade rejektvatten avbröts processen och kakorna togs 

ut. Se bild 6 och bild 7 i bilaga 2. 

 

De två första dagarna utfördes försök på den polyakrylamidbaserade polymeren som används 

idag. Detta för att komma fram till vilken utrustning man sen skulle gå vidare med. Försök 

utfördes då på kammarfilterpress med 20 respektive 30 mm kammardjup samt 

membranfilterpress med 20 respektive 35 mm kammardjup. Resultaten presenteras i diagram 2. 

Då försöken med kammarfilterpress inte gav bra resultat valdes den metoden bort i kommande 

försök. Följande dagar utfördes försök med fyra olika stärkelsebaserade polymerer. I samtliga fall 

användes då membranfilterpress med 20 respektive 35 mm kammardjup. 

 

Tjockleken och vikten på filterkakorna mättes. Därefter togs prov ut för torkning i ugn för att 

kunna beräkna TS-halten. En sammanställning av de resultat som anses som mest intressanta 

finns i tabell 1, bilaga1. Samtliga resultat har inte tagits upp utan återfinns i testrapporten från 

Andritz Separation [30].  Resultaten för TS-halt och förbrukning av polymer presenteras i 

diagram 3 och diagram 4. På rejektvattnet mättes turbiditeten med en turbiditetsmätare. 

Resultaten presenteras i diagram 5. 

 

8.3 Polymerberedning 

Fem olika polymerer testades. Dels den som används idag, en polyakrylamidbaserad, och fyra 

stärkelsebaserade. 

 

Polymeren som används idag, Superfloc C493, hämtades i tankar där det var en färdigberedd 

0,1% lösning. Till centrifugerna tillsätts dosen 6 kg/ton TS. I försöken användes denna dos samt 

en något lägre dos på 5 kg/ton TS. 

 

De stärkelsebaserade polymererna fanns antingen i pulver eller flytande form. Rekommenderad 

halt på lösningen är 1%. De pulverbaserade polymererna tillbereddes genom att väga upp 100 g 
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och därefter tillsätta den till en mindre mängd vatten, 1-2 l, under kraftig mixning, därefter 

späddes lösningen upp till 10 l och mixningen pågick sen i cirka 20 min. De flytande hade endast 

25% aktiv substans så där användes 400 g. Den koncentrerande lösningen tillsattes långsamt till 

en hink innehållande 9,5 l vatten under kraftig mixning. Även här mixades lösningen cirka 20 

min. I försöken användes dosen 8 kg/ton TS. 

 

För att beräkna antal liter polymer, Vp, som skulle tillsättas till mullen användes formeln:  

 

𝑉𝑝 =
𝑃𝑑𝑜𝑠 ∗ 𝑉𝑚𝑜𝑣 ∗ 𝜌𝑚𝑜𝑣 ∗ 𝐶𝑚𝑜𝑣

𝜌𝑝 ∗ 𝐶𝑝
 

 

Vp=volym polymer [l] 

Pdos=polymerdosering [kg polymer/ton TS], utgick från nu använda eller rekommenderade värden 

för polymerer. 

Vmov=volym oavvattnad mull [m3], mängd mull som polymeren ska blandas med. 

ρp=densitet polymer [kg/l], antas vara 1. 

ρmov=densitet oavvattnad mull [ton/m3], antas vara 1.  

Cp=koncentration polymer [%], koncentration på polymerlösning. 

Cmov=koncentration oavvattnad mull [%]=TS-halt mull, antaget eller avläst värde från dator 

 

För att komma fram till den verkliga förbrukningen av polymer måste hänsyn tas till den faktiska 

TS-halten i lösningen. Den kunde fås först dagen efter försöket då resultaten från torkningen i 

ugn beräknats. Samma formel som tidigare användes men den faktiska halten TS i mullen sattes 

in istället:  

 

𝑃𝑑𝑜𝑠 =
𝑉𝑝 ∗ 𝜌𝑝 ∗ 𝐶𝑝

𝑉𝑚𝑜𝑣 ∗ 𝜌𝑚𝑜𝑣 ∗ 𝐶𝑚𝑜𝑣
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8.4 Kapacitet 

För att få en indikation på filterpressens kapacitet vid olika förhållanden under försöken 

beräknades volymsflödet genom filtreringsarean vilket gjorde att man fick ut den totala 

flödeshastigheten genom filterpressen per försök. Volymen baseras på rejektvattnets totala volym 

från respektive försök [30]: 

 

𝑣𝑡 =
𝑉𝑟

𝐴𝑓 ∗ 𝑡𝑏
 

 

Även massflödet genom filtreringsarean beräknades. Massan motsvarar filterkakans torrvikt [30], 

vilket kan jämställas med vikten på filterkakan om den hade torkats i ugn.  

 

𝑚

𝐴𝑓

̇
=

𝑚𝑡

𝐴𝑓 ∗ 𝑡𝑏
 

 

vt= total flödeshastighet [m/h] 

Vr=total volym rejektvatten [m3] 

Af= filtreringsarean [m2] 

tb=total tid per batch [h], exklusive rengöring  

�̇�=massflöde [kg/h] 

mt=torrvikt mull [kg]=filterkakans torrvikt: uppmätt vikt*TS-halt 

 

I båda fallen strävar man efter ett högt värde (E-post M Jacobs 2019-04-15). Ett högt värde på 

flödeshastigheten visar på större kapacitet då en större volym kan flöda genom filterpressen per 

tidsenhet. Massflödet kan ses som en hastighet för hur snabbt filterkakan bildas [31], i detta fall 

relaterat till filtreringsarean. Resultaten presenteras i diagram 5 och diagram 6. 

 

8.5 Resultat filterpress 

Sammanlagt utfördes 19 försök varav två försök utfördes på kammarfilterpress (CFP) 20 

respektive 30 mm kammardjup, resterande försök på membranfilterpress (MFP) 20 respektive 35 

mm kammardjup. Dosen polymer som tillsattes till mullblandningen beräknades som tidigare 



 

 

 

 

26 

nämnt utefter ett antaget värde på TS-halten i mullen. I diagrammen presenteras de faktiska 

värden som kunde beräknas först i efterhand. Värt att nämna att utöver resultaten upplevdes 

filterkakorna från de stärkelsebaserade polymererna som klibbigare och därmed svårare att lossa 

gentemot den polyakrylamidbaserade polymeren. Resultaten, som delvis är hämtade från 

testrapporten från Andritz Separation [30], har sammanställts i tabell 1, bilaga 1. 

 

Resultat från inledande försök med Superfloc C493HMWP med kammarfilterpress och 

membranfilterpress presenteras i diagram 2. Dosen 6 kg polymer/ton TS användes i samtliga fall 

utom två där dosen 5 kg/ton TS användes. Den faktiska förbrukningen beräknades i efterhand. 

Resultaten visas på sekundäraxeln och representeras av de svarta rutorna. Ett försök utfördes 

även helt utan polymer. Resultaten jämfördes även med centrifugens TS-halt. 

Polymerförbrukningen för centrifugen brukar ligga på ca 6 kg/ton TS. 

 

 

Diagram 2. Resultat gällande torrsubstanshalt och polymerförbrukning från försök med 

Superfloc C493 på membranfilterpress (MFP) med kammardjup 20 mm (gula staplar) och 35 mm 

(röda staplar) samt kammarfilterpress (CFP) med 20 mm respektive 30 mm kammardjup (blå 

staplar) samt ett försök utan polymer (vit stapel). Ett resultat från centrifugen har lagts till som 

jämförelse (grön stapel). Polymerförbrukningen utgår från sekundäraxeln och representeras av 

de svarta rutorna. 

 

Bäst resultat gav membranfilterpress 20 mm både med den högre samt lägre dosen. Båda gav 

drygt 10 procentenheter högre TS-halt jämfört med centrifugen. Vid den lägre dosen blev 
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resultatet något sämre gentemot den högre dosen i båda fallen med MFP 20 samt 35 mm. 

Kammarfilterpressen gav i samtliga fall sämre resultat gentemot membranfilterpressen. I fallet 

med CFP 20 mm var TS-halten bara 1 procentenhet högre än för centrifugen. Det var 

anledningen till att inga ytterligare försök utfördes på den. Resultatet från försöket utan polymer 

gav en högre TS-halt än för centrifugen där polymer tillsatts men filterkakan upplevdes som 

mycket kladdig. 

 

8.5.1 Försök med olika polymerer 

Fyra olika stärkelsebaserade polymerer undersöktes. Mängden som tillsattes beräknades på 8 

kg/ton TS. För jämförelse presenteras även resultaten från försöken med Superfloc C493 där tre 

upprepade försök utförts. Två i början av försöksperioden samt en i slutet av perioden som är 

markerad med (2). För Hydrex 3841 upprepades försöket en gång. Resultaten presenteras i 

diagram 3 för MFP 20 mm och diagram 4 för MFP 35 mm. Polymerförbrukningen visas på 

sekundäraxeln och representeras av de svarta rutorna. 

 

 

Diagram 3. Resultat gällande torrsubstanshalt och polymerförbrukning från försök med olika 

polymerer på membranfilterpress med 20 mm kammardjup. Superfloc C493 (röda staplar), 

Hydrex 3841 (gröna staplar), Emfloc KCG 750 (gul stapel), Emfloc KA 3 (ljusgrå stapel) och 

Hydrex 6864 (mörkgrå stapel). Polymerförbrukningen utgår från sekundäraxeln och 

representeras av de svarta rutorna. 
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En av de stärkelsebaserade polymererna, Emfloc KA 3 gav samma resultat som den 

polyakrylamidbaserade med en TS-halt på 28%. Dock var polymerförbrukningen högre. Hydrex 

3841 gav en halt på 27% respektive 26% men med en stor variation i polymerförbrukning. 

Polymerförbrukningen var i samtliga fall högre än med den polyakrylamidbaserade. 

Samtliga polymerer gav en högre TS-halt gentemot centrifugerna som låg på ca 16 % under 

försöksperioden.  

 

 

Diagram 4. Resultat gällande torrsubstanshalt och polymerförbrukning från försök med olika 

polymerer på membranfilterpress med 35 mm kammardjup. Superfloc C493 (röda staplar), 

Hydrex 3841 (gröna staplar), Emfloc KCG 750 (gul stapel), Emfloc KA 3 (ljusgrå stapel) och 

Hydrex 6864 (mörkgrå stapel). Polymerförbrukningen utgår från sekundäraxeln och 

representeras av de svarta rutorna. 

 

Här nådde Emfloc KCG 750 det bästa resultatet med en TS-halt på 26%. Dock var samtliga 

resultat mycket jämna och varierade mellan en TS-halt på 24-26%. Polymerförbrukningen 

varierade i detta fall mellan cirka 10-20 kg/ton TS för de stärkelsebaserade. Samtliga högre än för 

den polyakrylamidbaserade som låg strax under 5 kg/ton TS utom i ett av fallen. 
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8.5.2 Turbiditet 

I diagram 5 presenteras resultaten från turbiditetsmätningarna för membranfilterpress uppdelade 

på 20 respektive 35 mm kammardjup.  

 

 

Diagram 5. Resultat från turbiditetsmätningarna för membranfilterpress med kammardjup 20 

mm (blå staplar) och 35 mm (orange staplar).  

 

Lägst turbiditet bland de stärkelsebaserade gav KCG 750 och det med både 35 respektive 20 mm 

kammardjup. Emfloc KA 3 gav en mycket stor skillnad mellan 20 respektive 35 mm 

kammardjup. Även Hydrex 3841 hade stor variation. Lägst gav den polyakrylamidbaserade även 

om resultaten från de försök som utfördes varierade. I de flesta fall gav MFP 20 ett lägre 

turbiditetsvärde. 
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8.5.3 Kapacitet 

I diagram 6 och 7 presenteras kapacitetsmåtten gällande volymsflödet, som visar 

flödeshastigheten genom filterpressen, samt massflödet där vikten, kgtorr, motsvarar filterkakans 

torrvikt. Det kan ses som ett mått på hur snabbt filterkakan bildas. Se även avsnitt 8.4. I båda 

fallen har värdena relaterats till arean på filterplattan vilket i fallet med volymsflödet leder till en 

flödeshastighet som anges som meter per timme. 

 

 

Diagram 6. Resultat gällande kapacitet för membranfilterpress med 20 mm kammardjup. 
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Diagram 7. Resultat gällande kapacitet för membranfilterpress med 35 mm kammardjup. 

 

Då man strävar efter så höga värden som möjligt, både gällande flödeshastighet och 

massflöde/area är det den övre delen till höger som ger de bästa resultaten. Där hamnar Superfloc 

C493 högst i värdet för kgtorr/m
2*h filterkaka vilket kan ses som att filterkakan bildas snabbast i 

detta fall. Men Hydrex 3841 fick högst resultat gällande flödeshastigheten vilket visar på att den 

kan hantera det största flödet genom filterpressen, även om resultatet för den varierar mycket. 

Emfloc KCG 750 gav bra resultat i fallet med 20 mm men mycket sämre med 35 mm gällande 

flödeshastigheten. Sämst resultat gav försöket utan polymer.  
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9 Försök centrifug 

Försök i fullskala utfördes på de fyra stärkelsebaserade polymererna på en av anläggningens 

centrifuger under en vecka. Först gjordes försök på samtliga polymerer med olika dosering. 

Därefter valdes de två polymerer som gav bäst resultat ut för ytterligare försök.  

 

9.1 Försöksbeskrivning 

De olika polymererna förbereddes på liknande sätt genom att först mixas med vatten med hjälp 

av en betongomrörare till en ca 10% lösning för att sen överföras till en större plastbehållare där 

ytterligare mixning skedde. Därefter överfördes polymerlösningen med hjälp av en pump till de 

lagertankar som används för ordinarie polymer samt späddes under omrörning ut till önskad 

koncentration. I första försöksomgången användes slutvolymen 2000 l och koncentrationen 0,2%. 

I anda försöksomgången varierade volymen men låg omkring 1000 l och koncentrationen 0,5 

respektive 1%. 

 

Doseringen till mullen kunde sen styras med hjälp av ett dataprogram kopplat till utrustningen. 

De parametrar som enkelt kunde varieras var dos i kg polymer/ton TS och tillflödet av 

mullblandningen till centrifugerna i l/h. Det gick även att ange koncentration av polymerlösning. 

Dock hade alla parametrar gränser för vilka värden som kunde anges. För koncentrationen låg 

maxvärdet på 0,5% och för dosen, 18 kg/ton TS. Tillflödet av mullblandningen bör varken vara 

för högt eller för lågt och bör ligga på omkring 3000-10 000 l/h. Detta värde justeras vanligtvis 

automatisk med hänsyn tagen till de övriga parametrarna samt av TS-halten. Men det gick även 

att sätta detta till ett fast värde vilket gjordes under försöken. Polymerflödet ändras automatiskt 

vid ändring av dos och koncentrationen men även det hade sina begränsningar för att pumparna 

skulle klara av flödet. Den lägre gränsen bedömdes till ca 270 l/h, vid ett för lågt värde stängdes 

pumparna av. Då både högre koncentration och dos av polymerlösningen användes än vad 

systemet tillåter, fick dessa parametrar justeras tills det polymerflöde som motsvarar en viss dos 

uppnåtts. Det gick även att ändra doseringspunkten, det vill säga var polymeren tillsätts till 

mullen. Vanligtvis tillsätts den strax före centrifugen med det går att tillsätta den uppströms, 

några meter före centrifugen. Prov för mätning av TS-halt togs ut under försöken. 
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9.1.1 Försöksomgång 1 

Försök utfördes på de fyra stärkelsebaserade polymererna i olika doser, 9, 12, 15 och 18 kg 

polymer/ton TS samt ett försök vid dosen 18 kg/ton TS och en tidigare doserpunkt, doserpunkt 2. 

Tillflödet av mull hölls på samma värde som centrifugen vilket låg på 3358 l/h vid försökets 

början. Tillflödet av polymerlösning var då 270 l/h vilket var den lägre gränsen för vad 

polymerpumpen klarade av. TS-halten var 1,78% enligt avläsning på datorn. Vid beräkning av 

vilken koncentration som kunde användas vid den lägsta dosen gav det koncentrationen 0,2% 

beräknad enligt formeln för dosering: 

 

𝐶𝑝 =
𝑣𝑚𝑜𝑣 ∗ 𝜌𝑚𝑜𝑣 ∗ 𝐶𝑚𝑜𝑣 ∗ 𝑃𝑑𝑜𝑠

𝑣𝑝 ∗ 𝜌𝑝
⇒
3,358 ∗ 1 ∗ 0,0178 ∗ 9

270 ∗ 1
= 0,00199~0,2% 

 

Cp=koncentration polymer [%] 

Pdos=polymerdosering [kg/ton TS] 

vp=polymerflöde [l/h], avläst värde på dator 

vmov=mullflöde [m3/h], avläst värde på dator 

ρp=densitet polymer [kg/l], antas vara 1. 

ρmov=densitet oavvattnad mull [ton/m3], antas vara 1.  

Cmov=koncentration oavvattnad mull [%]=TS-halt mull, efter avläst värde på dator. 

 

För att sen höja doseringen ändrades värdena i datorprogrammet vilken ledde till att tillflödet av 

polymerlösning ökade. Varje försök pågick i ca 30 minuter då processen verkade ha stabiliserats. 

En sammanställning av resultaten presenteras i diagram 8 samt i tabell 2, bilaga 1.  

 

En mätare för suspenderat material [mg/l] i rejektvattnet fanns installerad men då halten var 

högre än vad mätaren klarade av att registrera kunde värdena inte läsas av. Man kunde dock se att 

rejektvattenkvalitén avseende suspenderat material inte var bra. Se bild 8 i bilaga 2. Prov från 

rejektvattnet togs ut vid några tillfällen för att mäta TS-halten genom torkning i ugn. Normalt sett 

är rejektvattnet helt klart och TS-halten brukar inte kunna mätas i torkugn. Se bild 9 i bilaga 2. 



 

 

 

 

34 

9.1.2 Försöksomgång 2 

Ytterligare försök utfördes på de två polymerer som gav högst TS-halter i föregående försök, 

Hydrex 3841 och Emfloc KCG 750, men denna gång med högre koncentration. Då det inte gick 

att ange varken den högre koncentrationen eller doseringen i systemet utgick vi denna gång från 

tillflödet av polymer som kunde ändras genom att justera dos och koncentration och den faktiska 

doseringen beräknades i efterhand med formeln:  

 

𝑃𝑑𝑜𝑠 =
𝑣𝑝 ∗ 𝜌𝑝 ∗ 𝐶𝑝

𝑣𝑚𝑜𝑣 ∗ 𝜌𝑚𝑜𝑣 ∗ 𝐶𝑚𝑜𝑣
 

 

Pdos=polymerdosering [kg/ton TS] 

vp=polymerflöde [l/h], avläst värde på dator 

vmov=mullflöde [m3/h], avläst värde på dator 

ρp= densitet polymer [kg/l], sattes till 1. 

ρmov= densitet oavvattnad mull [ton/m3], sattes till 1.  

Cp=koncentration polymer [%], koncentration på polymerlösning. 

Cmov=koncentration oavvattnad mull [%], TS-halt efter avläst värde på dator. 

 

Prov för TS-halt togs ut vid några av försöken. Diagram 9 visar resultat gällande dosering och 

TS-halt från försöken. Se tabell 3 i bilaga 1 för samtliga resultat. 

 

9.2 Resultat 

Nedan följer resultaten från de två försöksomgångarna 

 

9.2.1 Försöksomgång 1 

Resultat från den första försöksomgången där fyra polymerer undersöktes vid fyra olika 

doseringar samt vid en annan doserpunkt, dp 2. 
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Diagram 8. Resultat gällande TS-halt på fyra olika polymerer med olika dosering samt en annan 

doserpunkt för ett av försöken, dp 2. 

 

Resultaten varierade en del med doseringen. Som man kan se av diagrammet stiger inte TS-halten 

nödvändigtvis med ökad dos även om man kan se en tendens till att högre dos ger en högre TS-

halt för tre av polymererna. Dessutom ger doserpunkt två generellt ett bättre resultat. För Emfloc 

KA3 varierade dock resultaten så pass mycket att det inte går att dra någon slutsats. TS-halterna 

är sämre än centrifugernas som låg på omkring 15% under försöksveckan med en dosering på ca 

6 kg/ton TS. 

 

Som tidigare nämns var rejektvattenkvalitén med avseende på suspenderat material mycket dålig 

för samtliga polymerer. Värdena låg över vad mätaren kunde registrera. Resultaten från TS-

mätning på rejektvattnet varierade mellan 1,1 % till 1,5 % vilket kan jämföras med TS-halten i 

den ingående mullen som låg på omkring 1,6%.  
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9.2.2 Försöksomgång 2 

I den andra försöksomgången undersöktes två av polymererna vidare men i högre 

koncentrationer. TS-halt togs endast vid några av försöken, främst i de fall där 

rejektvattenkvalitén var bra. Se resultat i tabell 3, bilaga 1. 

 

För Hydrex 3841 var TS-halterna bättre än i försöksomgång 1. Värdena kan även jämföras med 

TS-halten i centrifugen som var 16% när försöken utfördes. Dock behövde doseringen, det vill 

säga polymerförbrukningen, vara mycket hög för att rejektvattenkvalitén skulle vara bra, omkring 

50 kg/ton TS krävdes. För Emfloc KCG 750 var rejektvattenkvalitén dålig oavsett dosering. Med 

bra respektive dålig rejektvattenkvalité menas antingen där andelen suspenderat material var 

likvärdig med det normala värdet som låg på omkring 200 mg/l, och dåligt där den var så hög att 

det syntes på vattnet. Det kan nämnas att det i detta fall fanns en tydlig gräns. Kvalitén var 

antingen bra eller steg snabbt till mycket höga värden, se bild 8 respektive 9 i bilaga 2. 

 

I diagrammet visas en jämförelse mellan TS-halt och polymerförbrukning mellan Hydrex 3841 i 

de försök där rejektvattenkvalitén med avseende på suspenderat material var god, och Superfloc 

C493. I försöken varierades tillflödena till centrifugen. I tabell 3, bilaga 1 presenteras samtliga 

resultat. 

 

 

Diagram 9. Resultat gällande TS-halt och polymerförbrukning för fem olika polymerer. 
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I diagrammet kan man tydligt se att polymerförbrukningen är avsevärt högre gentemot Superfloc 

C493. Kan nämnas att den avvattnade mullen överlag upplevdes som kladdigare då 

stärkelsebaserade polymerer användes. Se jämförande bild 10 och bild 11 i bilaga 2.  
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10 Alternativ för avsättning 

Det finns olika alternativ för att hantera den avvattnade mullen. Som tidigare nämnts används den 

främst till täckning av deponier idag vilket inte är en långsiktig lösning. Dels på grund av att 

mängden deponier är begränsade, men även för att det är bättre att använda mullen som en resurs, 

vilket är ett av målen med avfallshantering. Det finns några alternativ som har undersökts:  

 

Överledning till reningsverk: Är en av de vanligaste disponeringsmetoderna. Mullen blandas då 

med slammet från avloppsreningsverket. En fördel med det skulle kunna vara att mull binder löst 

fosfor vilket kan minska behovet av fällningskemikalier i förfällningssteget. Men det har visat sig 

att så inte alltid är fallet. [32] En rapport [11], som gick ut på att undersöka hur lokal hantering av 

mull skulle påverka ett avloppsreningsverk, visade i detta fall på en generellt lägre 

energiförbrukning och minskade koldioxidutsläpp. Det skulle frigöra mer plats i den befintliga 

rötkammaren vilket kan leda till att kapaciteten kunde öka om behov uppstod. Eventuellt kan det 

leda till att förbrukningen av fällningskemikalie ökar men samtidigt kan mullen påverka 

eftersedimenteringen negativt. [11] En annan rapport [7] som presenterar försök där den 

oavvattnade mullen överletts till ett avloppsreningsverk visar att förutom att slammängderna till 

avloppsreningsverket ökar försämras också avvattningsprocessen. [7] 

 

Jordtillverkning: Mullen förbättrar jordens struktur samtidigt som de näringsämnen som finns 

bryts ned långsamt vilket gör att den strukturförbättrande egenskapen kommer finnas kvar länge 

[32]. Om detta anses som en miljövänlig metod beror nog främst på behovet av transportering 

[6]. 

 

Cementtillverkning: Att använda mullen som en källa till aluminium kan vara intressant vid 

cementtillverkning. Dock kan mullen behöva torkas före användning. [32] Den positiva 

miljöeffekten är att aluminiumet återvinns men här spelar närheten till cementfabriken och 

därmed transportkostanden och dess miljöeffekter in [6]. 

 

Tegelstenstillverkning: Det finns exempel på den tillämpningen utomlands. Liksom med 

cementtillverkning kommer mullen troligtvis behöva torkas. [32] Förutom energiåtgången för 

torkning spelar även transportkostnader in [6]. 



 

 

 

 

39 

 

Inarbetning i åkermark: Även om mullen har lågt föroreningsinnehåll, främst gällande 

tungmetaller, så är fosforhalten låg vilket gör den näringsfattig. Aluminiumet i mullen kan även 

binda fosfor i marken vilket påverkar växtligheten negativt. Den innehåller dock en del kväve 

vilket möjligtvis skulle kunna vara intressant ur näringssynpunkt. [5, 32] Det kan och andra sidan 

vara ett alternativ för att minska risken för fosforläckage i fosforrika jordar. Mullen kan även ha 

en vattenbindande förmåga vilket är positivt. I detta fall är det däremot en fördel om mullen har 

låg TS-halt för att underlätta spridning [6]. Det vill säga oavvattnad mull. 

 

Marktäckning: Att använda mullen som ett alternativ till marktäckning med bark och sand kan 

vara intressant på grund av dess konsistens samt låga föroreningsinnehåll. Dock bör TS-halten 

vara 30-35% för detta ändamål. [32] 

 

Återvinning av aluminium: Det har gjorts försök med olika tekniker men de är i regel 

energikrävande, och kräver dessutom stora mängder kemikalier. Dessutom uppstår nya slam som 

måste tas omhand. [6] 

 

Rapporten Hållbar hantering av vattenverkslam -en global kartläggning [33], som undersökt 

avsättningsmetoder i andra länder, visar på att deponi och avledning till avloppsreningsverk är 

vanligast. Det finns några länder som använder mullen till cementtillverkning. Även 

jordbearbetning används. 
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11 Diskussion 

Avsnittet inleds med en diskussion kring resultaten från försöken med filterpress respektive 

centrifuger, sen görs en jämförelse mellan de två olika metoderna. Därefter förs en kort 

diskussion kring polymerer och avsättningsalternativ. 

 

11.1 Resultat filterpress 

Försöken med filterpress som redovisas i denna rapport visade på att det går att nå upptill 12 

procentenheter högre TS-halt gentemot centrifugerna.  Generellt nåddes de högsta TS-halterna 

med en membranfilterpress med 20 mm kammardjup. Det låter rimligt att det är möjligt att pressa 

mer vätska ur en tunnare filterkaka. Högst TS-halt nådde Superfloc C493 och Emfloc KA3 men 

TS-halten varierade max ett par procentenheter mellan de olika polymererna. Dock var 

förbrukningen 2-4 gånger högre med de stärkelsebaserade gentemot den polyakrylamidbaserade. 

Men enligt uppgift från leverantören av Hydrex polymererna, Veolia, bör doseringen och därmed 

förbrukningen vara 2-5 gånger högre än för den polyakrylamidbaserade polymeren. I ett av de två 

försöken med Hydrex 3841 skilde sig förbrukningen mycket åt, cirka 10 respektive 20 kg 

polymer/ton TS. Det kan förklaras med att mullen visade sig ha en ovanligt låg TS-halt dagen för 

den högre förbrukningen men den tillförda mängden polymer hade beräknats på en antagen högre 

TS-halt på ingående mull. Det är därmed möjligt att en onödigt stor mängd polymer användes. 

Om man bortser från det resultatet visade Hydrex 3841 och Emfloc KA3 den lägsta 

förbrukningen av de stärkelsebaserade med både MFP 20 mm respektive 35 mm. TS-halterna 

skiljde sig inte så mycket åt i försöken med MFP 35 mm, även där bara 2 procentenheter mellan 

högsta och lägsta värde. Även om värdena för MFP 35 mm i snitt låg 2 procentenheter lägre än 

de för MFP 20 mm. 

 

11.1.1 Kapacitet 

Om man tittar på de olika kapacitetsmåtten kgtorr/m
2*h och m/h så visar Superfloc C493 och 

Hydrex 3841 generellt högst resultat. Dessa resultat bör endast ses som en indikation på 

kapaciteten på filterpressen under olika förhållanden. Måttet m/h påverkas förutom volymen 

rejektvatten som tagits ut också av tiden som försöket pågick som i vissa fall avbröts då ett visst 

flöde uppnåtts, i andra fall efter en viss tid, vilket kan ha påverkat resultaten och lett till att de inte 

blir helt jämförbara. 
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11.1.2 Turbiditet 

I turbiditet gav Emfloc KCG 750 bäst resultat både för MFP 20 mm respektive 35 mm av de 

stärkelsebaserade polymererna. Därefter varierade resultaten mer så det är svårt att dra någon 

slutsats men förutom KCG 750 gav samtliga stärkelsebaserade polymerer ett drygt dubbelt så 

högt turbiditetsvärde gentemot Superfloc C493. Överlag gav MFP 20 mm lägre turbiditetsvärden. 

Men även turbiditetsmåtten bör ses som en indikation på rejektvattnets kvalité då utrustningen, 

exempelsvis turbiditetsmätaren som användes, var av äldre modell och inte kalibrerats. Provröret 

rengjordes inte helt enligt instruktion och kan därmed ha haft smuts på sig. Inte heller hinkar och 

baljor som använts för tömning av rejektvatten var noggrant rengjorda. 

 

11.1.3 Felkällor 

Övriga felkällor som kan ha påverkat resultaten var att de första 1,5 dagarna för försöken med 

filterpressen var centrifuger och pumpar avstängda vilket kan ha påverkat den oavvattnade 

mullens kvalité då ingen omrörning skedde. Vattentäkt byttes under första veckan som 

exempelvis kan förklara varierande resultat för Superfloc C493 där försök utfördes både de första 

och sista dagarna av försöksperioden. Omrörning och mixning av polymer skedde manuellt och 

kan ha utförts på något olika sätt vilket kan ha påverkat resultaten. Men fördelen med manuell 

omrörning är att den kunde anpassas efter hur flockarna såg ut, det var särskilt viktigt för de 

stärkelsebaserade polymererna vars flockar lätt gick sönder. Men då omrörning i regel sker 

automatiskt kan resultaten från försöken möjligtvis ha påverkats till det positivare vilket kan leda 

till att TS-halten för en filterpress i full skala kanske inte ger riktigt lika höga värden. Dessutom 

råder sannolikt större krafter i en fullskaleanläggning gällande mixertank, pumpar och rör vilket 

skulle kunna leda till uppbrytning av flockarna som bildats av de stärkelsebaserade polymererna. 

 

11.2 Resultat centrifug 

I försöken med centrifug gav första försöksomgången lägre resultat gällande TS-halt för samtliga 

stärkelsebaserade polymerer gentemot den polyakrylamidbaserade. Men det som framförallt talar 

emot användandet av dessa polymerer är den mycket dåliga rejektvattenkvalitén avseende 

suspenderat material. Det tyder på att flockarna som bildats inte tål krafterna som råder i 

centrifugen. Även om man kunde se en tendens till högre TS-halter med högre dosering var 

rejektvattenkvalitén densamma mellan försöken.  

 



 

 

 

 

42 

I försöksomgång 2 användes polymerlösningar med högre koncentrationer. För Hydrex 3841 var 

TS-halten bara något lägre än för Superfloc C493 och även rejektvattenkvalitén var god i några 

av försöken. Men polymerförbrukningen var avsevärt högre gentemot Superfloc C493. Då TS-

halten var lägre, även om skillnaden inte var så stor, så talar den höga förbrukningen emot den 

stärkelsebaserade polymeren, då det kommer leda till både högre kostnad och fler transporter. 

Även Emfloc KCG 750 undersöktes men förbrukning var hög och rejektvattenkvalitén dålig. 

 

11.2.1 Felkällor 

Möjliga felkällor i dessa försök kan ha varit mixningen av polymererna, som kan ha utförts något 

olika sätt från gång till gång. På grund av de stora volymer som användes kan även spädningen 

ha påverkats vilket kan ha lett till att koncentrationen inte varit helt korrekt. Vid den högre 

koncentrationen på polymeren fick justering av doseringen ske genom att öka tillflödet av 

polymer till centrifugerna vilket leder till en utspädningseffekt. Det borde rimligtvis ha påverkat 

resultaten negativt. Varje körning pågick cirka 30 minuter, i de försök där rejektkvalitén var bra 

kunde försöken möjligtvis ha en pågått längre tid. Den avvattnade mullen som kom ut kan 

eventuellt fortfarande ha innehållit rester av tidigare polymer. I de flesta fall rörde det sig om 

Superfloc C493 och isåfall påverkades resultaten positivt.  

 

11.3 Jämförelse filterpress och centrifuger 

Med en filterpress når man sannolikt högre TS-halter än med centrifuger, det tyder både teorin 

och försöken på. Men en stor skillnad mellan metoderna är att centrifuger är kontinuerlig process 

medan filterpressen är en batchvis process vilket gör att kapacitet behövs för att kunna lagra 

oavvattnad mull i högre grad än vad som behövs idag. En filterpress behöver dessutom ett 

rengöringssteg mellan varje körning. En filterpress har fler delar såsom plattor och filterdukar 

som kommer att behöva bytas ut med jämna mellanrum medan utrustningen i en centrifug har 

lång drifttid och mindre underhåll. Enligt litteraturen [12] har filterpressen en högre 

kapitalkostnad jämfört med andra avvattningstekniker även om en offert behöver tas in innan 

några slutsatser kan dras. Den är också utrymmeskrävande och storleken avgörs av 

filterplattornas area, volym och antal vilka fås efter offert från leverantören som baseras på 

testresultaten och volymen mull som behöver avvattnas per dygn. 
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Fördelen med centrifuger är att det är en kontinuerlig process och att de har en enkel utformning 

och handhavande. De behöver exempelvis inget rengöringssteg. De kommer sannolikt ta upp 

mindre ytarea gentemot en filterpress. Men däremot når de enligt försöken inte lika höga TS-

halter som filterpressen och försöken visade också att de stärkelsebaserade polymererna inte 

fungerade då rejektvattenkvalitén blev dålig och polymerförbrukningen hög.  

 

Även om kostnaden för en filterpress skulle vara hög kan den kanske vara motiverad då försöken 

visar på att det kanske går att nå upptill 12 procentenheter högre TS-halter gentemot 

centrifugerna. Det skulle då reducera mängden producerad mull och därmed kostnaderna för 

hämtning av den med över 40 %. Det visade sig dessutom att det kan vara möjligt att använda 

stärkelsebaserade polymerer på filterpressen vilket ytterligare talar för dess fördel.  

 

Innan SVOA började använda sig av någon avvattningsutrustning släpptes mullen ut i Mälaren. 

År 1998 utfördes försök på en membranfilterpress på en av SVOA:s anläggningar. I rapporten 

[34] jämfördes försöken på filterpressen med tidigare utförda försök som gjorts på centrifuger på 

samma anläggning. Det man kom fram till var att man uppnådde en högre TS-halt med 

filterpressen gentemot försöken med centrifuger och rejektvattenkvalitén var god. Filterpressen 

bedömdes vara energisnålare än centrifugerna. Däremot upplevdes apparaturen som mer 

komplex. Med facit i hand blev det ändå centrifuger som tillslut valdes som avvattningsmetod, 

dels på grund av att filterpressen krävde mycket manuella insatser, det vill säga den var inte så 

automatiserad, men även att det inte fanns några återförsäljare på den svenska marknaden 

(Personlig kommunikation M Mellander maj 2019). Dock utfördes försöken för över 20 år sedan 

och dessutom med en äldre modell på filtrerpress. Tekniken har sannolikt utvecklats genom åren. 

 

11.4 Polymerer 

Att byta från den polymer som används idag till en stärkelsebaserad skulle möjligtvis kunna 

fungera i en membranfilterpress. Men även om det skulle göra att mullen fick användas i 

ekologiskt jordbruk behöver intresset för det ändamålet undersökas innan ett eventuellt byte sker. 

Näringsinnehållet i vattenverksmull är som sagt lågt även om det kan ha andra intressanta 

fördelar såsom vattenbindande förmåga. Men en annan fördel ett byte för med sig är ju att 

användandet av polyakrylamid minskar och till följd av det även akrylamid. Även om andelen 
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akrylamid som sen hamnar i vatten och mark är mycket låg kan eventuellt själva 

framställningsprocessen kunna bidra till utsläpp som kan vara skadliga.  

 

11.5 Avsättningsalternativ 

Det finns olika användningsområden för både avvattnad och oavvattnad mull även om det främst 

är avvattnad mull som kan användas som en resurs. För exempelvis tegelsten och 

cementtillverkning är en så hög TS-halt som möjligt att föredra då den efterföljande 

torkprocessen, som sannolikt kommer behövas, ska kräva så lite energitillförsel som möjligt. Som 

gödningsmedel är mullen inte särskilt effektiv men kan kanske förbättra strukturen på jorden och 

bidra med sin vattenhållande förmåga. Den kan möjligtvis blandas med avloppsslam för att 

begränsa mängden tungmetaller till jorden. Marktäckning torde vara ett bra alternativ då 

föroreningshalterna är låga. Men det verkar överlag som om det är behovet av transporter som 

styr miljönyttan med de olika avsättningsalternativen och där är en hög TS-halt att föredra då det 

minskar mängden mull att transportera. 
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12 Slutsats 

En membranfilterpress kommer med största sannolikhet att ge en högre TS-halt gentemot 

centrifugerna, i bästa fall upp till 12 procentenheter högre. Försöken med 20 mm kammardjup 

gav högst TS-halt.  

 

En filterpress är en teknik som troligtvis är kostsam både i inköp och underhåll men den höga 

kapitalkostnaden kan eventuellt motiveras då volymen avvattnad mull och därmed kostnaderna 

för hantering av den skulle kunna reduceras med över 40 % enligt försöken. 

 

Stärkelsebaserade polymerer kommer troligtvis att kunna användas på membranfilterpressen även 

om de kräver en högre förbrukning med 2-4 gånger den polyakrylamidbaserade som används 

idag. Resultaten visar på att det är Hydrex 3841 som verkar ge det bästa sammantagna resultatet. 

 

De stärkelsebaserade polymererna fungerade inte särskilt bra på centrifugerna. Hydrex 3841 

skulle kunna användas men kräver då en dosering på omkring 50 kg polymer/ton TS. 

 

De stärkelsebaserade polymererna ger överlag en sämre rejektvattenkvalité avseende turbiditet 

och suspenderat material jämfört med den polyakrylamidbaserade. Dessutom upplevs den 

avvattnade mullen som ganska kladdig vilket kan kräva mer omfattande rengöring av apparatur 

och försvårar hanteringen vid exempelvis transport. 
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I. Bilaga 1 Tabeller 

 

Tabell 1. Resultat från försöken med membranfilterpress (MFP) 20 respektive 35 mm kammardjup och kammarfilterpress (CFP) med 

20 respektive 30 mm kammardjup. 

D

ag 

Filtertyp/kam

mardjup 

Polymer/konc 

[%] 

kg/to

n TS 

TS-halt 

mull [%] 

Tot vikt 

filterkaka [kg] 

TS-halt 

filterkaka 

[%] 

Turbiditet 

[FNU] 

Volym 

rejektvatten 

[dm3] 

Processtid 

[min] 

dm3/

m2*h 

kg,torr/

m2*h 

1 MFP 35 

Superfloc 

C493HMWP/0,1 4,38 2,9 4,75 24,7 7,90 57,0 70 81,4 1,68 

1 MFP 35 

Superfloc 

C493HMWP/0,1 4,31 2,9 4,75 22,9 3,15 55,0 65 84,6 1,67 

2 CFP 30 

Superfloc 

C493HMWP/0,1 4,84 3.1 9,20 21,1 4,20 112,0 150 74,7 1,29 

2 MFP 20 

Superfloc 

C493HMWP/0,1 4,84 3,1 2,50 28,1 3,66 52,0 60 86,7 1,17 

2 MFP 20 

Superfloc 

C493HMWP/0,1 4,03 3,1 2,30 27,4 2,81 51,0 60 85,0 1,05 

3 CFP 20 

Superfloc 

C493HMWP/0,1 6,35 2,1 5,90 17,4 4,95 78,0 75 104,0 1,37 

3 MFP 20 Hydrex 3841/1,0 9,52 2,1 2,10 26,8 13,30 48,8 80 61,0 0,70 

3 MFP 35 Hydrex 3841/1,0 9,52 2,1 4,60 23,9 22,10 63,5 100 63,5 1,10 

4 MFP 35 Hydrex 3841/1,0 20,00 1,0 3,30 24,8 14,40 81,8 70 116,9 1,17 

4 MFP 20 Hydrex 3841/1,0 20,00 1,0 2,10 25,6 10,20 77,0 60 128,3 0,90 

4 MFP 20 

Emfloc KCG 

750/1,0 20,00 1,0 2,90 25,7 3,80 89,7 75 119,6 0,99 

5 MFP 35 

Emfloc KCG 

750/1,0 12,44 1,8 4,10 26,0 3,28 71,8 115 62,4 0,93 

6 MFP 35 Emfloc KA3/1,0 10,53 1,9 4,10 23,7 33,80 68,0 115 59,1 0,84 

6 MFP 20 Emfloc KA3/1,0 10,53 1,9 2,50 27,7 10,90 53,0 105 50,5 0,66 

7 MFP 20 Hydrex 6864/1,0 15,38 1,3 2,90 25,7 11,80 50,0 100 50,0 0,75 

7 MFP 35 Hydrex 6864/1,0 15,38 1,3 4,10 24,7 9,01 65,5 115 57,0 0,88 

8 MFP 35 

Superfloc 

C493HMWP/0,1 7,89 1,9 3,90 24,7 7,32 68,0 117 58,1 0,82 
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8 MFP 20 

Superfloc 

C493HMWP/0,1 7,89 1,9 2,50 23,7 6,36 58,0 95 61,1 0,62 

9 MFP 35 Ingen  2,0 2,80 19,0 20,70 30,5 115 26,5 0,46 

 

Tabell 2. Resultat från försök på centrifuger med fyra olika polymerer. 

Polymer Konc [%] Slamflöde [l/h] Polymerflöde [l/h] Rejekt TS-halt [%] Dos (kg/ton TS) 

Hydrex 3841 0,2 265 3363 Ej bra 12,3 9 

Hydrex 3842 0,2 355 3367 Ej bra 11,7 12 

Hydrex 3843 0,2 438 3367 Ej bra 12,7 15 

Hydrex 3844 0,2 531 3365 Ej bra 12,7 18 

Hydrex 3845 0,2 528 3365 Ej bra 13,2 18 Dp 2 

KCG 750 0,2 266 3364 Ej bra 11,7 9 

KCG 750 0,2 355 3361 Ej bra 12,3 12 

KCG 750 0,2 442 3363 Ej bra 12,6 15 

KCG 750 0,2 531 3366 Ej bra 12,8 18 

KCG 750 0,2 531 3364 Ej bra 13,0 18 Dp 2 

 Hydrex 6864 0,2 241 3365 Ej bra 11,6 9 

 Hydrex 6865 0,2 319 3367 Ej bra 12,0 12 

 Hydrex 6866 0,2 400 3363 Ej bra 12,4 15 

 Hydrex 6867 0,2 481 3368 Ej bra 12,3 18 

 Hydrex 6868 0,2 482 3370 Ej bra 12,5 18 Dp 2 

KA3 0,2 283 3366 Ej bra 11,0 9 

KA3 0,2 375 3366 Ej bra 12,8 12 

KA3 0,2 470 3364 Ej bra 11,9 15 

KA3 0,2 565 3368 Ej bra 11,2 18 

KA3 0,2 565 3368 Ej bra 11,7 18 Dp 2 

KA3 0,2 262 4454 Ej bra 11,5 6 

Utan polymer     12,0  

KA3 0,1 560 3367 Ej bra 12,6 9 
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Tabell 3. Resultat från försök på centrifuger med två olika polymerer. 

Polymer Konc. [%] Polymerflöde [l/h] Mullflöde [l/h] Rejekt TS-halt Polymerförbr. [kg(ton TS] 

Hydrex 3841 1,0 320 3358 Bra 13,8 54 

Hydrex 3841 1,0 474 5000 Bra 14,3 54 

Hydrex 3841 0,5 320 3358 Ej bra  27 

Hydrex 3841 0,5 430 3358 Ej bra  36 

Hydrex 3841 0,5 500 3358 Ej bra  42 

Hydrex 3841 0,5 545 3358 Bra 14,1 46 

Hydrex 3841 0,5 600 3358 Bra 15,0 50 

Emfloc KCG 750 0,5 420 3358 Ej bra  35 

Emfloc KCG 750 0,5 540 3358 Ej bra  45 

Emfloc KCG 750 0,5 600 3358 Ej bra 12,3 50 

Emfloc KCG 750 0,5 770 3358 Ej bra  65 
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II. Bilaga 2 Bilder 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Bild 1. Filterpress från Andritz Separation som användes i pilotförsöken. 
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Bild 3. Centrifug som idag används på anläggningen. 

Bild 2. Membranfilterplatta som användes i försöken. 
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Bild 4. Polymer i pulverform. 

 

 

Bild 5. Polymer i koncentrerad lösning. 
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Bild 6. Filterkaka från filterpress. 

 

 

Bild 7. Del av en filterkaka från filterpress. 
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Bild 8. Rejektvatten från centrifugen vid försök med stärkelsebaserade polymerer. 

 

 

Bild 9. Rejektvatten från centrifugen med polyakrylamidbaserad polymer. 
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Bild 10. Avvattnad mull från centrifugen med den polyakrylamidbaserade polymeren. 

 

 

Bild 11. Avvattnad mull från försök med stärkelsebaserad polymer. 

 

 

 

 

 


