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Sammanfattning 
Naturligt organiskt material, NOM, har sitt ursprung från nedbrutna växter, alger och 

mikroorganismer. På grund av bland annat klimatförändringar har halten NOM ökat i Mälaren. 

Vid dricksvattenproduktion kan NOM ge upphov till smak-, färg- och luktproblematik i vattnet, 

bilda desinfektionsprodukter, sätta igen membran och aktiva kolfilter i vattenverk samt öka 

risken för biologisk tillväxt i ledningsnätet. Kommunalförbundet Norrvatten använder vatten 

från Mälaren för att producera dricksvatten. De undersöker bland annat reningstekniken SIX® 

för att avskilja NOM från vattnet. SIX® bygger på att vatten flödar genom en kontakttank som 

innehåller suspenderad jonbytarmassa som binder till NOM. Efter kontakttanken sedimenterar 

jonbytarmassan i en lamellseparator innan den regenereras och återförs till kontakttanken. 

 

Syftet med detta examensarbete var att jämföra olika jonbytarmassor för borttagning av NOM 

ur vatten. De parametrar som jämfördes var sedimenteringsegenskaper, koncentration av totalt 

och löst organiskt kol, UV-absorbans, alkalinitet, halt av konkurrerande anjoner samt SUVA 

(UV-absorbans dividerat med DOC-koncentration) i det jonbytesbehandlade vattnet. Vatten 

från tre olika delar av Mälaren användes då de har olika SUVA-värden och TOC-halter. 

Dessutom användes vatten från Görvälnverkets sandfiltreringssteg då det har ett lågt SUVA-

värde och en hög sulfathalt. SIX®-pilotanläggningens jonbytarmassa jämfördes med ny 

jonbytarmassa för att se hur dess prestanda ändrats över tid.   Målet var att undersöka om det 

fanns andra jonbytarmassor som kan prestera bättre än jonbytarmassan LEWATIT® S 5128, 

vilket är den jonbytarmassa som för tillfället används i pilotanläggningen på Görvälnverket. 

Målet var även att undersöka om SIX®-processen kan stå emot förändringar i 

vattensammansättning, samt hur LEWATIT® S 5128 prestanda ändrats med tiden. 

 

De jonbytarmassor som analyserades var S5128, MPSR7, SCAV3, S6368, S5528 samt den 

jonbytarmassa som för närvarande används i pilotanläggningen. Jonbytarmassorna hälldes ner i 

en bägare med vatten och rördes om med hjälp av en flockulator. Vattnet skickades sedan vidare 

till kemisk analys. 

 

För att undersöka sedimenteringsegenskaperna byggdes en uppställning som liknade en 

lamellseparator och en visuell bedömning av jonbytarmassornas sedimenteringsegenskaper 

gjordes. 

 

Samtliga jonbytarmassor hade en högre DOC-reduktion än den för S5128. Däremot har S5128 

bra desorptionsförmåga och sedimenteringsegenskaper vilket är viktigt för SIX®-processen. 

Desorption testades inte i detta projekt och därmed är det svårt att avgöra vilken jonbytarmassa 

som är bäst. Det hade däremot varit intressant att undersöka MPSR7 och S6368A i pilotskala då 

dessa två jonbytarmassor presterade bra kemiskt. Dock nöts MPSR7 och det skulle vara 

intressant att undersöka om den nöts med luftomrörning. SCAV3 presterade bra kemiskt men 

hade dåliga sedimenteringsegenskaper, S5528 presterade inte bra kemiskt men hade goda 

sedimenteringsegenskaper, dessutom var den för lik S5128. SCAV3 och S5128 är därmed inte 

intressanta alternativ för vidare studier i pilotskala.  

 

Trots olika SUVA-värden presterade jonbytarmassorna likvärdigt vid behandling av de olika 

typerna av vatten. DOC-reduktionen skiljde sig inte speciellt mycket heller vid de olika typerna 

av vatten. Skillnaden i DOC-borttagning beror troligtvis mer på varierande DOC-halt än 
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varierande SUVA-värde. Detta innebär att SIX®-processen skulle kunna motstå ändringar i 

vattnets sammansättning när det gäller NOM-borttagning. Sandfiltervattnet hade lägst 

procentuell DOC-minskning vilket förklaras av att den höga sulfathalten gjorde att 

jonbytarmassorna band starkare 

 till sulfat än DOC.  

 

Vid jämförelse av ny och använd S5128 sjönk affiniteten för samtliga joner, därmed även för 

DOC. Dock var DOC-borttagningen liten jämfört med alkalinitetsborttagningen som var 

dubbelt så låg för den använda jonbytarmassan, vilket är en fördel för SIX®-processen 
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Summary 
Natural organic matter, NOM, originates from degraded plants, algae and microorganisms. Due 

to climate change the level of NOM has increased in Lake Mälaren. In drinking water 

production, NOM can give taste, colour and odor problems in the water, form disinfectant 

products, lead to fouling of membranes and carbon filters as well as increase the risk of 

biological growth. Norrvatten uses water from Lake Mälaren to produce drinking water. They 

examine the SIX® process to separate NOM from water. SIX® is based on water flowing 

through a contact tank that contains suspended ion exchange resins which bind to NOM. After 

the contact tank, the ion exchange resins settle in a lamella separator before it is regenerated and 

returned to the contact tank. 

 

The purpose of this thesis was to compare different ion exchange resins for removal of NOM 

from water. The parameters which were compared are sedimentation properties, concentration 

of total and dissolved organic carbon, UV-absorbance, alkalinity, concentration of competing 

anions, and SUVA (UV absorbance divided by DOC-concentration) in the ion exchange treated 

water. Water from three different parts of Lake Mälaren was used as they have different SUVA-

values and TOC-content. In addition, water was used from the sand filtration step in the Görväln 

water treatment plant since it has a low SUVA-value and a high sulphate concentration. The ion 

exchange resin of the SIX® pilot plant was compared with new ion exchange resin to see how 

its performance changed over time. The aim was to investigate whether there were other ion 

exchange resins that could perform better than LEWATIT® S 5128, which is the ion exchange 

resin that is currently used in the SIX®-pilot plant at Görvälnverket. The aim was also to 

investigate whether the SIX®-process can withstand changes in water composition, and how 

the performance of LEWATIT® S 5128 has changed over time. 

 

The ion exchange resins that were analyzed were S5128, MPSR7, SCAV3, S6368, S5528 and 

the resin that is currently used in the pilot plant. The resins were poured into a beaker of water 

and stirred using a flocculator. The water was then sent to chemical analysis. 

 

In order to investigate the sedimentation properties, an arrangement was built that resembled a 

lamella separator and an ocular assessment of the ion exchange resins' settling properties was 

made. 

 

All ion exchange resins had a higher DOC-reduction than S5128. However, S5128 has good 

desorption and sedimentation properties, which is important for the SIX®-process. Desorption 

was not tested in this project and thus it is difficult to determine which ion exchange resin was 

the best option. However, it would have been interesting to investigate MPSR7 and S6368A in 

pilot scale as these two resins had good chemical performance. However, MPSR7 is not 

mechanically stable and should be examined to see if it is more mechanically stable when air is 

used for mixing. SCAV3 performed well chemically but had poor sedimentation properties, 

S5528 did not perform well chemically but had good sedimentation properties, moreover it was 

similar to S5128. SCAV3 and S5128 are therefore not interesting alternatives for further studies 

in pilot scale. 

Despite different SUVA-values, the ion exchange resins performed similarly when treating the 

different types of water. The DOC-reduction did not differ very much in the different types of 

water. The difference in DOC-removal is likely to depend more on varying DOC-levels than 
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varying SUVA-values. This means that the SIX®-process could withstand changes in the water 

composition when it comes to NOM-removal. The sand filter water had the lowest percentage 

of DOC-reduction, which is explained by the fact that the high sulphate content caused the ion 

exchange resins to bind more readily to sulphate than to DOC. 

 

When comparing new and used S5128, the affinity for all ions decreased, thus also for DOC. 

However, the DOC-removal was small compared to the alkalinity removal which was twice as 

low, which is an advantage for the SIX®-process. 
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Förord 

 

Detta examensarbete har utförts på Kommunalförbundet Norrvatten. Examensarbetet omfattar 

15 högskolepoäng.  

 

Jag vill börja med att tacka min handledare på Norrvatten, Elin Lavonen, för all stöd och hjälp 

jag fått av dig under mitt examensarbete. Jag vill även tacka min handledare på KTH, Mats 

Jansson, för all stöd jag fått både under examensarbetet men även under hela utbildningen. Ett 

stort tack till Ludwika Komajda för all hjälp jag fått med att utföra analyserna i detta 

examensarbete. Slutligen vill jag även tacka resten av laboratoriepersonalen på Norrvatten för 

att ni alltid har kunnat ställa upp om jag haft några frågor eller behövt hjälp på labbet.  

 

Stockholm, juni 2019  
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1. Inledning 

Naturligt organiskt material, NOM, är kolbaserade föreningar som utgörs i huvudsak av 

nedbrytningsprodukter från växter, alger och mikroorganismer. [1] Sammansättningen av NOM 

är komplex då det är en blandning av tusentals olika organiska föreningar med varierande 

kemiska egenskaper. NOM består av både hydrofoba och hydrofila komponenter. 

Sammansättningen varierar med klimatet, den geografiska platsen samt den närliggande 

terrängen. [2] Genom avrinning från land hamnar det organiska materialet i sjöar och vattendrag. 

Vid produktion av dricksvatten från ytvatten kan NOM ge upphov till smak-, färg- och 

luktproblematik. Dessa föreningar kan även leda till bildning av desinfektionsprodukter vid 

tillsats av klorkemikalier, sätta igen membran och aktiva kolfilter i vattenverk samt öka risken 

för biologisk tillväxt i ledningsnätet. [3] På grund av bland annat klimatförändringar har halten 

NOM ökat i ytvatten runtom norra Europa och Nordamerika, däribland även Sveriges tredje 

största sjö, Mälaren. [4] 

   

Mälarens vatten används av bland annat kommunalförbundet Norrvattens vattenverk, 

Görvälnverket, för att producera dricksvatten till 14 olika medlemskommuner i norra 

Stockholm. I takt med de stigande halterna av naturligt organiskt material i Mälaren undersöker 

Norrvatten olika reningsprocesser för att förbättra avskiljningen av NOM. De har därför 

installerat en pilotanläggning där tekniken suspenderat jonbyte, SIX®, testas. Suspenderat 

jonbyte bygger på att jonbytarmassan är suspenderad i vattnet och flödar tillsammans med 

vattnet genom en kontakttank där den binder till sig negativt laddat NOM. Efter kontakttanken 

sedimenterar jonbytarmassan, tillsammans med de joner som bundit till den, i en 

lamellseparator. Därefter regenereras jonbytarmassan med en saltlösning för att sedan 

återanvändas. SIX®-tekniken utvecklades av det holländska företaget PWNT som tar fram olika 

reningstekniker inom vattenrening. [3] 

  

Syftet med detta examensarbete var att jämföra olika jonbytarmassor för borttagning av naturligt 

organiskt material ur vatten. Detta för att komplettera pilotförsöket där endast en jonbytarmassa 

har testats. De parametrar som jämfördes var koncentration av totalt organiskt kol (TOC) och 

löst organiskt kol (DOC), UV-absorbans, alkalinitet, halt av konkurrerande anjoner, samt SUVA 

(UV-absorbans dividerat med DOC-koncentration) i det jonbytesbehandlade vattnet. Ett högt 

SUVA-värde indikerar att vattnet innehåller en hög andel av UV-absorberande NOM. Olika 

delar av Mälaren har olika SUVA-värde och TOC-halt, därför har vatten från tre olika platser i 

Mälaren använts; Ekoln, Norsborg och Görväln. Dessutom har även vattnet efter kemisk 

fällning, flockning, sedimentering och sandfiltrering i Görvälnverket undersökts då det har ett 

lågt SUVA-värde, men även en hög andel sulfatjoner som kan binda till jonbytarmassan och 

konkurrera med NOM. Processens robusthet utvärderades genom att undersöka hur NOM-

borttagningen påverkas av varierande sammansättning på vattnet. Dessutom jämfördes även 

jonbytarmassornas sedimenteringsegenskaper. LEWATIT® S 5128 är jonbytarmassan som 

använts i pilotanläggningen i 2,5 år och för att se hur dess prestanda ändrats med tiden jämfördes 

den med ny LEWATIT® S 5128 som inte tidigare använts. 

  

Målet var att undersöka om det fanns andra jonbytarmassor som kan prestera bättre än 

jonbytarmassan LEWATIT® S 5128, vilket är den jonbytarmassa som för tillfället används i 

pilotanläggningen på Görvälnverket. De andra jonbytarmassorna skulle därför behöva ha en 

högre DOC-reduktion än den nuvarande jonbytarmassan. Alternativt att de har samma DOC-
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reduktion men ger en låg alkalinitetsförlust då det annars skulle behövas högre doser vid 

alkalinisering som sker innan distribution av dricksvatten. Det var även önskvärt att 

jonbytarmassan har en låg selektivitet mot övriga anjoner i vattnet. Jonbytarmassan skulle även 

ha goda sedimenteringsegenskaper. Målet var även att undersöka hur vatten med olika 

vattenkemi och SUVA-värden påverkar jonbytarmassornas NOM-borttagning samt hur 

LEWATIT® S 5128 prestanda ändrats med tiden. 

  

Examensarbetet påbörjades genom att samla information om olika jonbytarmassor och 

suspenderat jonbyte. Därefter kontaktades leverantörer för beställning av jonbytarmassor. Den 

praktiska delen utfördes på Norrvattens vattenverk Görvälnverket. Där utfördes både 

experimenten med de olika jonbytarmassorna men även de olika kemiska analyserna på vattnet. 

  

De avgränsningar som gjordes var att endast sex stycken olika jonbytarmassor testades. 

Provpunkterna för vattnet begränsades till tre olika geografiska platser i Mälaren; Norsborg, 

Ekoln och Görväln. Dessutom användes även vattnet efter sandfiltreringssteget i Görvälnverket. 

Kontakttiden begränsades till 30 minuter och doserna som användes var 15 ml 

jonbytarmassa/liter vatten samt 20 ml jonbytarmassa/liter vatten. Endast nya (oanvända) 

jonbytarmassor testades förutom LEWATIT® S 5128 som redan används i pilotanläggningen 

där den har kontinuerligt regenererats i ca 2,5 år. 
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2. Teoretisk bakgrund 

Detta kapitel kommer att ge en förklaring på vad som karaktäriserar naturligt organiskt material. 

Principen för jonbytesprocessen kommer att redovisas följt av en beskrivning på dess 

industriella användning. Avslutningsvis kommer den specifika jonbytesprocessen för detta 

projekt, SIX®, att beskrivas tillsammans med de valda jonbytarmassorna som ska undersökas.  

 

2.1 Naturligt organiskt material 
Naturligt organiskt material, NOM, har sitt ursprung från nedbrutna växter, alger och 

mikroorganismer.[1] NOM når ytvattnen via avrinning från land. Väl i vattnet kan 

sammansättningen av NOM påverkas av naturliga processer, till exempel utfällning, 

sedimentering, fotooxidation, mikrobiell nedbrytning och produktion av biomolekyler.[3] 

Sammansättningen av NOM är komplex då det är en blandning av tusentals olika organiska 

föreningar med varierande kemiska egenskaper. En stor del av NOM är negativt laddat vid 

naturliga pH-värden och kan delas in i hydrofoba och hydrofila komponenter. Den hydrofoba 

delen innehåller aromatiska kolväten medan den hydrofila delen består till stor del av alifatiska 

kolväten och kväveföreningar. Den hydrofoba delen består av humusämnen som i sin tur består 

av humussyror, fulvosyror och huminer. Den hydrofila delen utgörs av till exempel kolhydrater, 

socker, proteiner och aminosyror. Ytterligare en skillnad mellan hydrofobt och hydrofilt NOM 

är att den hydrofoba delen innehåller fler molekyler med högre vikt medan den hydrofila delen 

innehåller fler molekyler med lägre vikt. Generellt så utgörs mer än hälften av allt löst organiskt 

material av humusämnen, men sammansättningen kan variera med klimatet, den geografiska 

platsen samt sammansättningen på den närliggande terrängen. [4] 

 

NOM kan ge upphov till oönskad lukt, färg och smak vid dricksvattenproduktion. Det kan även 

sätta igen filter som används i olika reningsprocesser i vattenverk som till exempel membran 

och aktiva kolfilter. [3] Igensättning försämrar därmed avskiljningen av olika föroreningar från 

dricksvattnet och bidrar till ett ökat behov av backspolning eller kemisk rengöring vilket i sin 

tur ökar kostnader och miljöpåverkan i form av ökad energi- och kemikalieförbrukning. [5] 

 

NOM kan även påverka andra tekniker i reningsprocessen. En vanlig metod för att döda eller 

oskadliggöra patogena mikroorganismer i dricksvatten är via desinfektion av vattnet. 

Desinficering genom inaktivering kan ske med hjälp av både fysiska och kemiska 

desinfektionsmedel. Exempel på kemiska desinfektionsmedel är klor och ozon. Fysiska 

desinfektionsmedel kan vara exempelvis UV-ljus. NOM, främst hydrofobt, kan reagera med 

klor och bilda potentiellt hälsofarliga desinfektionsbiprodukter (DBP). [6] [2] Mer än 600 olika 

DBP föreningar har identifierats som en konsekvens av NOM i dricksvatten. Trihalometan och 

haloättiksyra är två DBP som har uppmärksammats på grund av att de kan vara cancerogena.  

Vid fysisk desinfektion med UV-ljus kan hög resthalt av NOM i det renade vattnet dessutom 

leda till att aromatiska molekyler absorberar den ljusenergi som är tänkt att oskadliggöra 

bakterier, vilket leder minskad desinfektionseffekt och behov av högre effekt UV-desinfektion 

vilket således ökar energiförbrukningen. [2] 

 

Väl i ledningsnätet kan biotillgängligt NOM bidra till en ökad bakterietillväxt då det fungerar 

som föda åt bakterier. [7] Då NOM även innehåller många reaktiva säten har NOM en hög 

affinitet för till exempel metalljoner och toxiska organiska föreningar. När dessa då binder till 

NOM kan de transporteras genom vattnet tillsammans med NOM och påverka människors hälsa 
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negativt.[2] Sammantaget finns det flertalet negativa effekter som NOM kan orsaka gällande 

dricksvattenkvalitet samt energi- och kemikalieförbrukning vid dricksvattenproduktion. Det är 

därför önskvärt med en hög NOM-reduktion tidigt i processen för att i största möjligaste mån 

undvika negativa effekter från NOM. 

 

2.2 NOM i Mälaren 
Under de senaste åren har färgen i Mälaren blivit starkare, se diagram 1. Det finns ett linjärt 

samband mellan DOC och färg (diagram 2) och därför kan även DOC antas ha ökat under 

samma tidsperiod. Värdena i diagram 1 och 2 är baserade på vatten från Görväln.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagram 1. Ökning av färg i Mälaren. [4] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagram 2. Sambandet mellan DOC och färg. [4] 

 

Vattnet från den norra provpunkten, Ekoln, har en relativt hög halt av NOM och en hög 

alkalinitet vilket förklaras av att närliggande markområde består av kalkrika åkermarker. Vattnet 

i västra Mälaren har mindre NOM och lägre alkalinitet då det närliggande markområdet består 

av kalkfattig mark och svårvittrade jordarter. Även SUVA-värdena skiljer sig åt mellan de norra 

och västra delarna av Mälaren. Vattnet från västra Mälaren har en lång uppehållstid tills det når 

Norsborg/Görväln, dessutom sker naturliga processer i sjön som är selektiva mot det aromatiska 

materialet vilket resulterar i ett lägre SUVA. Dock kan även klimatet påverka halten NOM i 

sjön, vid exempelvis kraftfullt regn ökar avrinningen av NOM från land till sjö. Görvälnverkets 

råvatten utgörs generellt av en tredjedel vatten från norr och två tredjedelar vatten från väst, 
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detta kan dock variera beroende på säsong. [3] [8] Då Görväln får vatten från både norr och väst 

är det intressant att se hur varierande NOM-halt och SUVA-värde påverkar jonbytesprocessen, 

särskilt då de relativa bidragen från de olika vattenmassorna kan påverkas av de pågående 

klimatförändringarna. Bild 1 visar de olika provtagningspunkterna i Mälaren. 

 

 
Bild 1. Karta över provtagningspunkter i Mälaren 

 

2.3 Principen för jonbyte 
Jonbyte är en process där joner i en vätska binder till ett fast material. Det fasta materialet är 

uppbyggt av polymerer med funktionella grupper som är unika för varje typ av jonbytarmassa. 

Bundet till dessa funktionella grupper finns utbytbara joner som byter plats med motjoner i 

vätskan. Det finns två olika typer av jonbytare, katjonbytare och anjonbytare. Anjonbytare har 

positivt laddade funktionella grupper bundna till en negativt laddad utbytbar jon. Således kan 

anjonbytare endast binda till negativt laddade joner, tvärtom gäller för katjonbyte. [5] 

Jonbytarmassor har olika selektivitet för olika joner. Den generella selektivitetsordningen för 

anjonbytarmassor är SO4
2- > NO3

- > Cl- > HCO3
- > OH-.[4] Förutom selektiviteten så spelar även 

koncentrationen roll vid jonbytet. Jonbytarmassorna binder mer till joner som finns i en hög 

koncentration. [9] 

 

Jonbyte är en reversibel process och när alla funktionella grupper har bundit till joner i 

vätskeströmmen måste regenerering ske, dvs jonbytarmassan återgår till sitt ursprungliga 

tillstånd. Regenereringen sker genom att skölja jonbytaren med en lösning som innehåller ett 

överskott av de joner som byttes ut i den funktionella gruppen, elueringsvätska. För anjonbyte 

med kloridjoner kan exempelvis natriumklorid användas. På detta sätt förskjuts jämvikten och 

polymeren laddas med den ursprungliga utbytesjonen. [5] 
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2.4 Industriell användning av jonbytesprocessen 

Vid industriell användning av jonbytesprocessen är stationära bäddar packade med 

jonbytarmassa vanligt. Vatten strömmar genom kolonnen med jonbytarmassan och jonbytet 

pågår tills massan är mättad och reningsförmågan upphör, dvs jonen som skulle avskiljas följer 

med vattnet ut ur kolonnen istället för att binda till jonbytarmassan i kolonnen. Detta innebär, 

som tidigare nämnts, att alla funktionella grupper är upptagna och måste laddas om med den 

ursprungliga jonen som var bunden till jonbytarmassan. Vid industriell regenerering sköljs 

jonbytaren först med vatten för att luckra upp bädden och befria den från eventuella 

slampartiklar. Därefter sker regenereringen. Till sist tvättas jonbytarmassan återigen med vatten 

för att skölja ut överbliven elueringsvätska. Detta tar vanligtvis 1-2 timmar. [5] 

 

Ett vanligt exempel på användning av jonbyte är avhärdning av hårt vatten. Syftet med 

avhärdning är att avskilja kalcium- och magnesiumjoner ur dricksvatten för att förhindra 

kalkutfällningar i bland annat rörledningar. Då används en katjonbytare och den utbytbara jonen 

är natrium. Reaktionsformeln för avskiljning av exempelvis kalcium är 2 RNa+ + Ca2+ ⇄ R2Ca2+ 

+ 2 Na+. Det går även att använda katjonbyte och anjonbyte samtidigt, för att fånga både positivt 

och negativt laddade joner. Detta görs vid till exempel avsaltning av vatten som används i 

laboratorium. [5] Jonbytesprocessen som detta projekt baseras på är en ny reningsteknik 

framtagen speciellt för avskiljning av naturligt organiskt material ur dricksvatten. 

 

2.5 SIX® och andra tekniker för NOM-borttagning 

En ny metod för avskiljning av NOM är suspenderat jonbyte och förkortas SIX® (som står för 

suspended ion exchange (suspenderat jonbyte)). SIX® fungerar genom att jonbytarmassa 

doseras till en kontakttank innehållande dricksvatten. Vanligtvis används en dos på mellan 4-20 

ml jonbytarmassa/liter vatten. En anjonbytarmassa används för att NOM är negativt laddat. För 

att erhålla tillräcklig kontakttid mellan jonbytarmassan och vattnet delas kontakttanken in i olika 

sektioner. Jonbytarmassan hålls suspenderad i vattnet via lufttillförsel och när den passerat alla 

sektioner tillsammans med vattnet sedimenterar den i en lamellseparator. Efter lamellseparatorn 

regenereras jonbytarmassan med en saltlösning innan den skickas tillbaka till kontakttanken. 

Saltlösningen återanvänds upp till fem gånger. Tankens storlek, antal sektioner och dos av 

jonbytarmassa varierar för varje vattenverk beroende på hur förorenat vattnet är, typ av 

jonbytarmassa samt önskad kvalitet på det renade vattnet. [10] 

 

Det finns flera fördelar med SIX® jämfört med stationär bädd. Då jonbytarmassan flödar med 

vattnet genom tanken får alla jonbytarmassor samma förhållande att rena jämfört med 

konventionell stationär bädd där jonbytarmassan vid ingången till bädden exponeras med vatten 

med högst föroreningar och jonbytarmassan vid utgången exponeras för vatten med minst 

föroreningar. Detta kan då leda till en stabilare och effektivare process. En annan fördel med 

SIX® jämfört med packad kolonn är att packade kolonner kan enkelt bli igensatta och fungerar 

då istället som fysiska filter istället för jonbytare. SIX® blir inte igensatt på samma sätt som en 

packad kolonn då jonbytarmassan regenereras oftare och jonbytarmassan belastas inte på samma 

sätt. [10] 

 

MIEX®, Magnetic Ion Exchange resin process, är en annan suspenderad jonbytesprocess 

framtagen för NOM-borttagning. Vattnet behandlas med jonbytarmassa i en tank med mekanisk 

omrörning. Därefter sedimenterar jonbytarmassan och avskiljs från vattnet. Vid MIEX® 

används speciellt framtagna jonbytarmassor med en magnetisk kärna. MIEX utformas för att 
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kunna klara av så höga bäddvolymer (volym behandlat vatten per volym jonbytarmassa) som 

möjligt innan regenerering. Detta görs i sin tur för att avskilja så mycket joner som möjligt innan 

regenerering. Fördelen med detta är att minskad regenereringslösning krävs. Nackdelen med 

denna process jämfört med SIX® är att den långa uppehållstiden leder till att fosfater hinner 

binda till jonbytarmassan. Dessutom är jonbytarmassan porös. Dessa faktorer leder till att 

bakterier kan växa på jonbytarmassan och blockerar funktionella grupper vilket i sin tur gör att 

mindre NOM kan binda till de funktionella grupperna och avskiljas från vattnet. Dessutom kan 

de flesta kommersiella jonbytarmassorna användas i SIX®-processen medan för MIEX® måste 

speciella jonbytarmassor med magnetisk kärna användas. [10] [11] 

 

Den mest använda metoden för borttagning av NOM vid dricksvattenproduktion i dagsläget är 

kemisk fällning. Fördelen med kemisk fällning är att förutom borttagning av NOM så kan 

kemisk fällning även minska turbiditeten i vattnet. SIX® måste kompletteras med 

partikelavskiljning. Däremot kan SIX® även avskilja små hydrofila NOM-partiklar då kemisk 

fällning är selektivt för stora hydrofoba NOM-partiklar. [3] Det finns en möjlighet att kombinera 

jonbyte och fällning då dessa två metoder kan komplettera varandra och avskiljer olika delar av 

NOM. Görvälnverket använder till exempel direkftfällning på ett ultrafiltermembran efter 

SIX®-processen för närvarande.  

 

2.6 Jonbytarmassors uppbyggnad och egenskaper 

Jonbytarmassor är vanligtvis uppbyggda av korslänkade polymerer av styren eller akrylat. 

Ungefär 90 % av alla jonbytarmassor utgörs av styren och 10 % utgörs av akrylat. 

Jonbytarmassor av styren har en högre affinitet för NOM än jonbytarmassor av akrylat. [11] 

Monomeren binds ihop till långa molekylkedjor som tvärbinds med varandra med hjälp av 

divinylbenzen. Styren/akrylat och divinylbenzen utgör självaste matrisen i jonbytaren. Se bild 2 

för reaktionsmekanism mellan styren och divinylbensen. Ju mer tvärbunden polymeren är desto 

tyngre blir den och motståndet för att den ska krossas minskar. [12] Polymeren innehåller även 

funktionella grupper som deltar i jonbytesprocessen och binder till sig joner. För avskiljning av 

NOM ur dricksvatten används starkt basiska jonbytarmassor eftersom NOM är negativt laddat. 

Starkt basiska jonbytarmassor kännetecknas av att de har kvartära ammoinumjoner som 

funktionella grupper och delas in i typ 1 och typ 2. Typ 1 har trimetylammonium som funktionell 

grupp medan typ 2 har dimetyletanolamin som funktionell grupp. Typ 1 är mer basiska medan 

typ 2 är lättare att regenerera. [13] 
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Bild 2. Reaktionsmekanism för styren och divinylbensen.[12] 

 

Jonbytarmassornas struktur kan delas in i gel och markoporösa. Gel jonbytarmassor har en 

porstorlek på 1-2 nm medan makroporösa jonbytarmassor har en porstorlek på 20-100 nm.[14] 

Detta innebär att gel jonbytarmassor har fler funktionella grupper per ytarea vilket i sin tur leder 

till att mindre jonbytardos behövs för att uppnå samma reningsgrad som en makroporös 

jonbytarmassa. Däremot krävs mindre salt och kortare desorptionstid vid regenerering av 

makroporösa jonbytarmassor. [10]  

 

Jonbytarmassor har en sfärisk form och är ett par millimeter stora. Storleken hos en viss typ av 

jonbytarmassa kan dock variera. Olikformighetskoefficienten (från engelskans uniformity 

coefficient) talar om hur stor spridningen är mellan storleken på de sfäriska kulorna. Om alla 

kulor har samma storlek är olikformighetskoefficient 1. Om kulorna har olika storlek är den 

närmre 2. [15] 

 

Ett begrepp som ofta används i samband med jonbytarmassor är total kapacitet. Den anges som 

ekvivalenter joner per liter jonbytarmassa. En ekvivalent är molekylvikten i gram för jonen som 

ska avskiljas dividerat med dess laddning, 1 ekv = Mv/z. Till exempel kan en jonbytarmassa 

med kapaciteten 1 ekv/L avskilja 65/2 = 32,5 g tvåvärda zinkjoner med en liter jonbytarmassa. 

En jonbytarmassa kommer dock alltid binda in till fler joner än den önskade jonen, vilket innebär 

att den totala kapaciteten inte visar hur mycket av den önskade jonen som kan avskiljas. [5] 

Tabell 1 visar vilka jonbytarmassor som användes i detta projekt samt deras olika egenskaper.  
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Tabell 1. Jämförelse av olika jonbytarmassors egenskaper. 

Namn Matris Funktionell 

grupp 

Struktur Densitet Storlek Olikform-

ighetskoe-

fficient 

Total 

kapacitet 

LEWAT

IT ® S 

5128 

akrylat-

divinylbe

nsen [16] 

Trimetylamm

onium-

propylamido i 

kloridform 

[16] 

Gel [16] 1,09 

g/ml [16] 

0,40-

1,60* 

mm [16] 

1,8 [16] 1,25 

ekv/L 

[16] 

LEWAT

IT® S 

6368 A 

styren-

divinylbe

nsen [17] 

Trialkylamm-

onium i 

kloridform 

[17] 

 

Makro-

porös 

[17] 

1,06 

g/ml [17] 

0,57-0,67 

mm [17] 

1,1 [17] 1 ekv/L 

[17] 

LEWAT

IT® 

MonoPl

us SR 7 

styren-

divinylbe

nsen [18] 

Trialkylamm-

onium i 

kloridform 

[18] 

Makro-

porös 

[18] 

1,02 

g/ml [18] 

0,57 - 

0,67 mm 

[18] 

1,1 [18] 0,6 ekv/L 

[18] 

LEWAT

IT® S 

5528 

akrylat-

divinylbe

nsen [19] 

Trimetylam-

monium-

propylamido i 

kloridform 

[19] 

Makro-

porös 

[19] 

1,08 

g/ml [19] 

0,4 - 1,6* 

mm [19] 

1,8 [19] 0,85 

ekv/L 

[19] 

Amerlite

™ 

SCAV3 

styren-

divinylbe

nsen och 

etylstyren 

sampoly

mer [20] 

Klorometyl-

trimetylamin i 

kloridform 

[20] 

Makro-

porös 

[20] 

1,04 

g/ml 

[20] 

> 1,18 

µm [20] 

Ej angivet 0,7 ekv/L 

[20] 

*storleksintervall för > 90 vol% av jonbytarmassorna 

 

I denna rapport har jonbytarmassornas namn förkortats till S5128, S6368A, MPSR7, S5528 och 

SCAV3. Jonbytarmassan från pilotanläggningen kommer att kallas S5128-använd då den 

används i SIX®-pilotanläggningen på Görvälnverket.  
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3. Experiment 

För experimenten användes en kontakttid på 30 minuter eftersom det är denna kontakttid som 

används i pilotanläggningen. En dos på 15 ml/L och 20 ml/L användes för att pilotanläggningen 

använder en dos på 15 ml/L och vanligtvis används doser på 4-20 ml/L för SIX®-tekniken.[11] 

Tabellen nedanför beskriver de experimentella förhållandena som användes för varje 

jonbytarmassa. Fem nya jonbytarmassor och en använd jonbytarmassa testades. Dessutom 

utfördes replikat för jonbytarmassan S5228 för att kunna utvärdera experimentets 

replikerbarhet. Totalt gjordes därmed 7 x 8 = 56 experiment. 

 

Tabell 2. Experimentella förhållandena för varje jonbytarmassa. 

Försök Kontakttid [min] Dos [ml/L] Vatten 

1 30 15 Görväln råvatten 

2 30 20 Görväln råvatten 

3 30 15 Görväln sandfiltervatten 

4 30 20 Görväln sandfiltervatten 

5 30 15 Norsborg råvatten 

6 30 20 Norsborg råvatten 

7 30 15 Ekoln råvatten 

8 30 20 Ekoln råvatten 

 

3.1 Behandling av vatten med jonbytarmassa 
Innan experimentens start tvättades alla jonbytarmassor med tre liter avjoniserat vatten under 

omrörning. För att kontrollera om jonbytarmassan inte släpper ifrån sig organiska partiklar 

analyserades den sista 50 millilitern av tvättvattnet för UV-absorbans. Resultat visas i bilaga 1.  

 

Experimenten påbörjades genom att en 1L-bägare fylldes med vatten från en av de olika 

provtagningspunkterna. Därefter hälldes jonbytarmassan ner och med hjälp av en omrörare med 

250 ppm kunde jonbytarmassan fördelas jämnt i hela bägaren. Kontakttiden på 30 minuter 

mättes med tidtagarur. Efter en halvtimme stoppades omrörningen och jonbytarmassan 

sedimenterade under fem minuter. Därefter dekanterades vattnet och förvarades i kyl innan 

analyserna påbörjades. Bild 3 visar hur experimentet såg ut vid omrörning av jonbytarmassor. 
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Bild 3. Bild på omrörning av jonbytarmassor i vatten. Från vänster till höger visas SCAV3, MPSR7, 

S5128-använd, S5128, S6368 och S5528. 

 

3.2 Sedimentering 

Då jonbytarmassan avskiljs i en lamellseparator efter kontakttanken i SIX®-processen är det 

viktigt att jonbytarmassorna har goda sedimenteringsegenskaper. För att jämföra hur de olika 

jonbytarmassorna sedimenterar fästes sex olika provrör på en träskiva i en 55 gradig vinkel. 

Denna vinkel är densamma som lamellerna har i lamellseparatorn som finns i pilotanläggningen 

på Görväln. Provrören fylldes därefter med respektive jonbytarmassa och vatten. Uppställningen 

skakades om och jonbytarmassornas sedimentering undersöktes genom en visuell bedömning.  

 

3.3 Jämförelse av ny och använd jonbytarmassa 

Genom att jämföra hur ny och använd jonbytarmassa presterar gällande DOC-borttagning, 

konkurrerande anjoner, alkalinitet och SUVA kunde prestandan över tid undersökas. För att 

undersöka detta krävdes det att jonbytarmassorna används kontinuerligt i SIX®-processen under 

en längre tid. Då Görvälnverket endast har använt en typ av jonbytarmassa i pilotanläggningen, 

S5128, kunde endast den jämföras med motsvarande nyinköpt jonbytarmassa av samma modell. 
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4. Analysmetoder 

Olika fraktioner av NOM analyseras på olika sätt. Under detta kapitel kommer de olika 

analysmetoderna för NOM att beskrivas. Även de andra analysmetoderna för alkalinitet och 

anjoner kommer att förklaras. 

 

4.1 TOC och DOC 
NOM består av flera olika ämnen som till exempel kol, fosfor, kväve och syre. Trots detta mäts 

endast halten kol vid mätning av NOM-halt. TOC står för totalt organiskt kol och består av 

partikulärt organiskt kol (POC) samt löst organiskt kol (DOC). DOC står för ungefär 90 % av 

allt TOC i råvatten [32] och vid jonbyte är det endast DOC som kan binda till jonbytarmassan 

och avskiljas från vattnet. Innan proverna analyseras för DOC måste de filtreras för att få bort 

all POC. Detta görs med ett membranfilter som har porstorleken 0,45 µm. 

 

Principen för att analysera TOC och DOC kan delas in i tre huvudsteg. Det första steget 

innefattar försurning av provet med saltsyra. Detta görs för att omvandla det oorganiska kolet 

(karbonatjoner) till kolsyra, dvs. löst koldioxid. Den lösta koldioxiden kan därefter avlägsnas 

genom luftning av provet med koldioxidfri luft. I provet återstår då endast organiskt kol. Det 

andra steget innebär oxidering vid en hög temperatur.  Oxideringen sker i en syrerik atmosfär 

med hjälp av en platinakatalysator vid en temperatur på 800 °C. Det organiska kolet omvandlas 

till koldioxid och därefter avlägsnas interfererande ämnen som till exempel vatten och halider 

som skulle kunna störa detektionen av koldioxid. Till sist transporteras gasen till en NDIR-

detektor som utgör det sista steget. [22] Genom att sända ut IR-ljus genom provet kan mängden 

absorberat IR-ljus mätas och koncentrationen koldioxid kan beräknas. [23] Instrumentet som 

användes för analys av TOC och DOC var Multi N/C 31000 från AnalytikJena. 

 

4.2 UV-absorbans 

En kvantitativ analys för UV-absorberande DOC är spektrofotometri. En spektrofotometer 

fungerar genom att en UV-lampa sänder ut UV-ljus mot en kyvett innehållande ett prov med 

DOC. De aromatiska kolvätena i provet kommer att absorbera UV-ljuset. Ju fler aromatiska och 

konjugerade strukturer som finns närvarande, desto mer ljus absorberas. Det ljus som inte 

absorberas och går rakt igenom kyvetten och träffar detektorn. Utifrån förhållandet mellan 

inkommande och utgående ljus från kyvetten kan transmittansen fås. Genom att använda 

sambandet A =-log T kan spektrofotometern räkna ut absorbansen för provet. För att kunna 

analysera NOM bör våglängden vara inställd på mellan 220-280 nm. Olika våglängder 

identifierar olika kromoforer i NOM. För att mäta DOC används våglängden 254 nm då detta är 

standarden vid spektrofotometrisk mätning av DOC. [4] Spektrofotometern som användes var 

Hitachi U1100. 

 

4.3 SUVA 
SUVA anger halten aromatiska kolväten i vattnet. Ett sätt att mäta mängden hydrofobt 

aromatiskt DOC är att beräkna SUVA-värdet för provet. SUVA beräknas genom att dividera 

absorbansen vid 254 nm med halten DOC. Om SUVA minskar vid behandling med en viss 

reningsprocess innebär det att processen är selektiv för aromatiska kolväten. [3] Tidigare studier 

har med hjälp av C13-NMR spektroskopi analyserat aromaticitet och visat att det finns ett positivt 

linjärt samband mellan aromaticitet och SUVA, se diagram 3 nedan. Detta betyder att ett högt 

SUVA är relaterat till en hög andel aromatiskt kol. [24] 
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Diagram 3. Det linjära sambandet mellan SUVA och aromaticitet. [24] 

 

4.4 Alkalinitet 

Mängden vätekarbonat i vattnet används som ett mått för vattnets alkalinitet. Vätekarbonaterna 

fungerar som en naturlig buffert då de förhindrar att pH sänks drastiskt. Alkalinitet förhindrar 

även angrepp av korrosion. Enlig dricksvattenföreskrifterna rekommenderas en alkalinitet på 

minst 60 mg HCO3
-/L. [3] För att mäta mängden vätekarbonat i vattnet användes en titriometrisk 

mätning med saltsyra som titrator. Instrumentet beräknar alkaliniteten, A genom ekvationen; A 

= c(HCl)(V2-v3) x 1000/V1 där c(HCl) är koncentrationen av saltsyra, V1 är volymen av provet 

i ml, V2 är volymen av HCl som gått åt i ml och V3 är volymen i ml som gått åt till blankprov. 

[25] Instrumentet som användes för denna titrering var en automatiserad alkalinitets- 

konduktivitets- och pH-mätare Titrando 888 från Metrohm. 

 

4.5 Anjoner 
De anjoner som analyserades i vattnet var fluorid, klorid och sulfat. För att mäta halterna av 

anjonerna användes jonbyteskromatografi. Jonbyteskromatografi är en typ av 

vätskekromatografi som använder en anjonbytare eller katjonbytare som stationärfas för att 

separera joner i en lösning. Jonerna separeras med avseende på vilken laddning de har. Den jon 

som binder svagast till jonbytaren åker först ut genom kolonnen och träffar detektorn. Ett 

kromatogram fås och utifrån exempelvis topparean kan halten av de olika jonerna fås. I denna 

analys användes en anjonbytare och detektorn var en konduktivitetsdetektor. [26] Instrumentet 

som användes var Basic IC Plus 883 tillverkat av Metrohm. 
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5. Resultat 

Detta kapitel kommer att redovisa resultaten för samtliga analyser och experiment. Vid 

jämförelse av de olika jonbytarmassorna kommer endast S5128-använd jämföras med S5128. 

Övriga nya jonbytarmassorna kommer därmed endast jämföras med varandra och inte med 

S5128-använd. 

 

5.1  TOC och DOC  

Görvälns råvatten hade en TOC-halt på 7,95 mg/L och en DOC-halt på 7,48 mg/L. I diagram 4 

visas DOC-reduktionen för alla jonbytarmassor vid behandling av Görväln råvatten. Vid 

jonbytarmassadosen 15 ml/L hade vattnet som behandlats med MPSR7 en DOC-halt på 1,25 

mg/L och vattnet som behandlats med SCAV3 hade en DOC-halt på 1,27 mg/L. Skillnaden i 

DOC-halt i vattnet för dessa två jonbytarmassor skiljer sig med 2 % och då mätosäkerheten för 

instrumentet ligger på 10 % går det inte att avgöra vilken av dessa två jonbytarmassor som har 

högst DOC-reduktion. S5128 hade lägst DOC-reduktion vid en dos på 15 ml/L.  

 

Vid den höga jonbytarmassadosen hade vattnet som behandlats med S6368A en DOC-halt på 

1,07 mg/L, vattnet som behandlats med SCAV3 hade en DOC-halt på 1,11 mg/L och vattnet 

som behandlats med MPSR7 hade en DOC-halt på 1,12 mg/L. Även dessa tre värden är inom 

DOC-analysens felmarginal och därmed presterade alla tre likvärdigt vid denna dos. Lägst 

DOC-reduktion vid dosen 20 ml/L gav jonbytarmassan S5128. Den hade även en lägre DOC-

reduktion än S5128-använd, men skillnaden i de två halterna understiger 10 % vilket innebär att 

det inte går att avgöra vilken som hade lägst DOC-reduktion av dessa två jonbytarmassor. 

 

 
Diagram 4. DOC-koncentration i Görväln råvatten efter jonbytesbehandling. Blå staplar motsvarar en 
jonbytarmassados på 15 ml/L och orangea staplar representerar en jonbytarmassados på 20 ml/L. 

 

 

 

 



. 

 

 23 (45) 
 

Görvälns sandfiltervatten hade en TOC-halt på 4,34 mg/L och en DOC-halt på 4,41 mg/L. I 

diagram 5 visas DOC-reduktionen för alla jonbytarmassor. SCAV3 gav högst DOC-reduktion 

vid båda jonbytarmassadoserna. Lägst DOC-borttagning vid båda doserna gav S5128 och 

S5528. Vattnet som behandlats med S5128 och S5528 hade en skillnad på 7% i DOC-halt vid 

låg jonbytarmassados och lika stor DOC-halt vid hög jonbytarmassados, 1,30 mg/L. 

 

 
Diagram 5. DOC-koncentration i Görväln sandfiltervatten efter jonbytesbehandling. Blå staplar 

motsvarar en jonbytarmassados på 15 ml/L och orangea staplar representerar en jonbytarmassados 

på 20 ml/L. 
 

Norsborgs råvatten hade en TOC-halt på 6,55 mg/L och en DOC-halt på 6,54 mg/L. I diagram 

6 visas DOC-reduktionen för alla jonbytarmassor. Vid låg jonbytarmassados gav MPSR7 och 

SCAV3 högst DOC-reduktion (4 % skillnad). Samtidigt gav S5128 och S5528 lägst DOC-

reduktion vid samma dos. Vid den höga jonbytarmassadosen hade SCAV3 och S6368A högst 

DOC-reduktion och S5128 hade lägst DOC-reduktion. 
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Diagram 6. DOC-koncentration i Norsborg råvatten efter jonbytesbehandling. Blå staplar motsvarar 

en jonbytarmassados på 15 ml/L och orangea staplar representerar en jonbytarmassados på 20 ml/L. 

 

Råvattnet från Ekoln hade en TOC-halt på 13,16 mg/L och en DOC-halt på 12,97 mg/L. I 

diagram 7 visas DOC-reduktionen för alla jonbytarmassor. Vid båda doser gav MPSR7, SCAV3 

och S6368A högst DOC-reduktion. Vid 15 ml/L gav S5528 och S5128 lägst DOC-reduktion. 

Vid 20 ml/L gav S5128 lägst DOC-reduktion. 

 

 
Diagram 7. DOC-koncentration i Ekoln/Fyrisån råvatten efter jonbytesbehandling. Blå staplar 

motsvarar en jonbytarmassados på 15 ml/L och orangea staplar representerar en jonbytarmassados 
på 20 ml/L. 
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5.2 POC 

Under experimentets gång märktes det att POC-halten steg i vattnet som behandlats med 

jonbytarmassan MPSR7. Övriga jonbytarmassor hade inte lika stor ändring i POC-halt, se tabell 

3 för jämförelse av POC-halt i vattnet innan och efter behandling med MPSR7. 

 
Tabell 3. POC-halt i vattnet innan och efter behandling med MPSR7. 

Vatten  POC-halt 

innan   

POC-halt efter behandling med 

MPSR7 

Jonbytarmassados 

Görväln råvatten 0,47 mg/L 1,59 mg/L 15 ml/L 

1,41 mg/L 20 ml/L 

Görväln 

sandfiltervatten  

0,07 mg/L 3,17 mg/L 15 ml/L 

7,35 mg/L 20 ml/L 

Norsborg råvatten 0,01 mg/L 1,23 mg/L 15 ml/L 

0,75 mg/L  20 ml/L 

Ekoln råvatten 0,25 mg/L 0,61 mg/L 15 ml/L 

1,34 mg/L 20 ml/L 

 

Under experimentet upptäcktes även små dammliknande partiklar i vattnet som behandlats 

med MPSR7. Detta sågs inte i vattnet som behandlats med övriga jonbytarmassor. Bild 4 

jämför turbiditeten för MPSR7 och S5128. 
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Bild 4. Vattnet till vänster har behandlats med MPSR7 och vattnet till höger har behandlats 

med S5128. Den vänstra flaskan innehåller fler partiklar än den högra.  

 

5.3 SUVA 

SUVA-värdet i vattnet sjönk efter behandling med samtliga jonbytarmassor vilket innebär att 

de är selektiva mot aromatiska kolväten. Vid ett fåtal tillfällen ökade SUVA-värdet dock. 

SUVA-ökade för Norsborg råvatten som behandlats med jonbytarmassan S5528 och för 

sandfiltervattnet som behandlades med MPSR7, dock var denna ökning inte signifikant.  Se 

bilaga 2 för rådata. Tabellerna nedanför visar rangordningen av jonbytarmassorna utifrån vilket 

SUVA-värde det jonbytesbehandlade vattnet hade. Högst upp visas den jonbytarmassa som gav 

upphov till högst SUVA-värde (och därmed var minst selektiv för aromatiska kolväten) och 

längst ner visas den jonbytarmassa som gav upphov till lägst SUVA-värde (och var därmed mest 

selektiv för aromatiska kolväten). En del jonbytarmassor delar plats då SUVA-värdena för det 

jonbytesbehandlade vattnet ligger inom DOC-analysens felmarginal (SUVA beräknas med hjälp 

av UV-absorbans och DOC, se avsnitt 4.3). 
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Tabell 4. Rangordning av SUVA-värden i Görväln råvatten från högst till lägst. 

Görväln råvatten - 15 ml/L Görväln råvatten - 20 ml/L 

SCAV3, MPSR7, S5528 S6368A, MPSR7 

S6368A, S5128 SCAV3, S5528 

 
S5128 

 

Tabell 5. Rangordning av SUVA-värden i Görväln sandfiltervatten från högst till lägst. 

Görväln sandfiltervatten - 15 ml/L Görväln sandfiltervatten - 20 ml/L 

MPSR7 MPSR7 

S5528 S5528, S6368A 

S6368A S5128, SCAV3 

S5128, SCAV3 
 

 

Tabell 6. Rangordning av SUVA-värden i Norsborg råvatten från högst till lägst. 

Norsborg råvatten - 15ml/L Norsborg råvatten - 20 ml/L 

S5528, MPSR7 S5528 

S6368A S6368A, MPSR7 

SCAV3, S5128 SCAV3 

 
S5128 

 

Tabell 7. Rangordning av SUVA-värden i Ekoln råvatten från högst till lägst. 

Ekoln råvatten - 15 ml/L Ekoln råvatten 15 ml/L 

S5528, SCAV3 S5528 

MPSR7, S6368A SCAV3, S6368A 

S5128 S5128, MPSR7 
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5.4 Alkalinitet 

Vid samtliga försök hade vattnet som behandlats med MPSR7 den lägsta alkalinitetsförlusten 

och i snitt hade alla typer av vatten en alkalinitetsminksning på 51 % efter behandling med 

MPSR7. MPSR7 gav dessutom en högre alkalinitet än pilotanläggningens jonbytarmassa som 

varit i drift i 2,5 år. Vattnet som behandlats med S5128 hade den högsta alkalinitetsförlusten 

med ett snitt på 75 % minskning för alla typer av vatten. Bilaga 2 visar rådatan för alkaliniteten.  

 

5.5 Anjoner 
Sulfathalten minskade signifikant för alla jonbytarmassor. Detektionsgränsen för 

jonkromatografen som mätte sulfathalten hade en detektionsgräns på 1 mg/L. Samtliga 

jonbytarmassor gav en sulfathalt under detektionsgränsen. Det gick därmed inte att jämföra 

vilken jonbytarmassa som gav lägst sulfathalt i vattnet då halten inte kunde avskiljas från 

bakgrundsbruset. Däremot gick det att konstatera att sulfathalten minskade betydligt för 

samtliga jonbytarmassor. Klorid- och fluoridhalten ökade även för samtliga jonbytarmassor. 

Högst klorid- och fluoridhalt hade vattnet som behandlats med S5128 och lägst klorid -och 

fluoridhalt hade vattnet som behandlats med MPSR7. Se bilaga 2 för rådata.  

 

5.6 Sedimentering 

S5128 var den jonbytarmassa som sedimenterade snabbast av alla jonbytarmassor. Bilderna 

nedanför är tagna efter omskakning av provrören fyllda med jonbytarmassa. De är tagna med 

fem sekunders intervall. Från vänster till höger visas SCAV3, MPSR7, S5128, S5528, S6368A 

samt S5128-använd.  

 
Bild 5. Sedimenteringsförsök med samtliga jonbytarmassor. 
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6. Diskussion 

I detta kapitel presenteras diskussionen. Först diskuteras samtliga analyser och experiment och 

därefter diskuteras för- och nackdelarna med de olika jonbytarmassorna. 

 

6.1 DOC- reduktion  

Totalt gjordes 8 olika försök med jonbytarmassorna. 7 av 8 gånger gav jonbytarmassan S5128 

lägst DOC-reduktion. SCAV3 och MPSR7 var de jonbytarmassor som gav högst DOC-

reduktion. Detta förklaras av att MPSR7 och SCAV3 har använt en större andel av sin 

jonbytarkapacitet för att binda in just DOC än vad S5128 har, se bilaga 3, de har till synes högre 

affinitet för DOC än t.ex. S5128. Dessutom kan partikelstorleken för S5128 vara upp till 1,60 

mm medan den kan vara upp till 0,67 mm för MPSR7 vilket innebär att fler jonbytarmassor får 

plats i en dos på 15-20 ml/L och detta ökar då den totala ytan som anjoner kan binda till. 

Dessutom är S5128 gjord av akrylat medan MPSR7 och SCAV3 är gjorda av styren. Som 

tidigare nämnts har jonbytarmassor av styren en högre affinitet för NOM än jonbytarmassor av 

akrylat vilket gör att detta resultat var väntat.  

 

6.2 Hur vatten med olika värden på DOC och SUVA påverkar NOM-reduktionen 
När det gäller DOC-avskiljningen för de olika typerna av vatten varierar resultaten inte speciellt 

mycket. Trots varierande SUVA-värden var DOC-borttagningen ungefär lika stor för samtliga 

typer av vatten och de olika jonbytarmassorna presterade ungefär likadant i varje typ av vatten 

(det vill säga MPSR7 och SCAV3 gav upphov till högst DOC-borttagning medan S5128 gav 

upphov till lägst DOC-borttagning i samtliga vatten).  Detta innebär att oavsett hur stor andel 

vatten som Görväln vattenverk får från Norr och Väst så kommer SIX®-processen kunna stå 

emot ändringen i vattensammansättningen och reducera ungefär lika mycket DOC. 

 

Görvälns råvatten hade en procentuell DOC-reduktion på 78 %, Norsborg råvatten hade en 

procentuell DOC-reduktion på 83 %, Ekoln råvatten hade en procentuell DOC-reduktion på 79 

% och sandfiltervattnet hade en procentuell DOC-reduktion på 72 %. Att Norsborgs råvatten 

hade den högsta procentuella DOC-reduktionen kan bero på att vattnet hade lägst DOC-halt i 

vattnet jämfört med de andra typerna av råvatten samtidigt som det hade lägst halt av sulfat och 

vätekarbonat som kan konkurrera med DOC i jonbytet. Sandfiltervattnet hade den lägsta 

procentuella DOC-reduktionen vilket i sin tur kan förklaras av att DOC-halten var låg medan 

halten av sulfat och vätekarbonat var hög. Detta kan ses genom att 67 % av de utbytta 

kloridjonerna bytte plats med sulfat, för beräkning se bilaga 3.  

 

Bortsett från procentuell DOC-reduktion hade sandfiltervattnet lägst DOC-halt efter behandling 

med jonbytarmassa, ca 1,2 mg/L. Ekolns råvatten som behandlats med jonbytarmassa hade 

högst DOC-halt, ca 2,7 mg/L. Detta beror troligtvis på att DOC-halten var lägst i 

sandfiltervattnet och högst i Ekolns råvatten. 

 

6.3 POC-halt  
Efter experiment med MPSR7 noterades små dammliknande partiklar i vattnet. Resultaten från 

TOC och DOC analysen visade att POC-halten i vattnet efter behandling med MPSR7 var större 

än innan behandling. Detta innebär att POC måste ha tillkommit vattnet under experimentet 

vilket inte kan ske naturligt utan bör innebära att ämnen som detekteras som POC har tillförts 

under behandlingen med jonbytarmassan. Jonbytarmassor kan ha ett brett storleksspann och 

innehålla allt från små till lite större kulor. MPSR7 har olikformighetskoefficienten 1,1. Detta 
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är ett relativt lågt värde vilket innebär att jonbytarmassan har ett snävt storleksspann. Dessutom 

var dessa partiklar inte sfäriska utan hade en assymetrisk form och varje partikel var unik. 

Jämförelsevis hade jonbytarmassan S5128 olikformighetskoefficienten 1,8 vilket innebär att 

storlekspannet på kulorna är stort, trots detta sågs inga dammliknande partiklar i vattnet som 

behandlats med S5128. Detta innebär att de partiklar som noterades efter experimentet med 

MPSR7 inte kan vara små jonbytarmassakulor, istället har dessa partiklar tillkommit under 

experimentets gång.  

 

En teori är att jonbytarmassan kan innehålla låga halter av DVB, molekylen som tvärbinder och 

håller ihop polymeren. Om det finns mindre DVB hålls polymeren ihop sämre och kan då lätt 

förstöras vid mekanisk påfrestning. Detta innebär att omröraren i flockulatorn kan ha krossat 

jonbytarmassan under experimentets gång och gett upphov till de små assymetriska partiklarna 

i vattnet. De höga POC-halterna som detekterades kan därmed ha varit delar av jonbytarmassan 

som krossats under omrörning. Något som styrker denna teori är att under 

sedimenteringsförsöket med samtliga jonbytarmassor kunde dessa små partiklar inte ses i vattnet 

som innehöll MPSR7, se bild 5. SIX®-piloten har ingen omrörare för att fördela 

jonbytarmassorna jämnt i kontakttanken, istället finns luftomrörning. Detta kan vara ett 

skonsammare alternativ för MPSR7, men risken finns att den ändå går sönder. Om denna 

jonbytarmassa skulle gå sönder i SIX®-processen innebär det att dessa små partiklar inte 

sedimenterar i lamellseparatorn utan fortsätter vidare med vattnet till nästa reningssteg. Detta 

kan leda till att de små partiklarna kanske sätter igen andra membran som används i 

reningsprocessen. Dessutom skulle det krävas påfyllning av ny jonbytarmassa. Då dessa 

partiklar även bundit till sig NOM och andra joner kan dessa fortsätta transporteras i vattnet och 

bidra till ett mindre rent vatten. Trots den önskvärda höga DOC-reduktionen och låga 

alkalinitetsförlusten skulle denna jonbytarmassa behöva modifieras och göras mekaniskt mer 

hållbar för att kunna utgöra ett bra alternativ för just SIX®-processen. 

 

6.4 Anjoner 

Oavsett hur stor sulfathalten var i det obehandlade vattnet så minskade sulfathalten i samtliga 

försök till halter under detektionsgränsen (som var 1 mg/L). Det går därmed inte att avgöra 

vilken jonbytarmassa som reducerade sulfathalten mest eller minst. Den stora minskningen i 

sulfathalt efter behandling med samtliga anjonbytarmassor förklaras av att anjonbytarmassor 

generellt har hög affinitet för just sulfat och är mest selektiva för sulfat. [27][4] Detta kan även 

ses vid studier av sandfiltervattnet. Sandfiltervattnet innehöll ungefär lika mycket 

vätekarbonatjoner som sulfatjoner, 51 mg/L respektive 50 mg/L. Jonbytarmassornas kloridjoner 

utbyttes däremot till 33 % vätekarbonatjoner och 67 % sulfatjoner, se bilaga 3 för beräkning. 

 

Fluoridhalten i samtliga vatten var relativt låg, runt 0,5-2 mg/L för de olika typerna av vatten. 

Samtliga jonbytarmassor hade en låg affinitet för fluoridjonerna då medelvärdet för hur många 

procent av kloridjonerna som byttes ut mot fluorid var 0,34% för alla typer av vatten, se bilaga 

3 för beräkning. Detta kan förklaras av att anjonbytarmassor inte är selektiva för fluorid.  

 

Till skillnad från sulfat- och fluoridhalten så har kloridhalten tvärtom ökat i vattnet. Detta på 

grund av att jonbytarmassorna släpper ifrån sig kloridjoner för att kunna binda till andra negativt 

laddade joner i vattnet. S5128 hade högst kloridhalt för 7 av 8 försök men trots att kloridhalten 

är högst har den fortfarande en låg DOC-borttagning vilket innebär att kloridjonerna inte bara 

byter plats med DOC, utan andra typer av anjoner. MPSR7 har tvärtom låg kloridhalt och 
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samtidigt hög DOC-borttagning vilket betyder att den är betydligt mer effektiv än S5128 

gällande DOC-borttagning. Som tidigare nämnt beror detta på att jonbytarmassorna använder 

olika mycket av sin kapacitet för att binda DOC, se bilaga 3. 

 

6.5 Alkalinitet 

MPSR7 var den jonbytarmassa som band till sig minst vätekarbonatjoner och därmed 

reducerade alkaliniteten minst. Det intressanta med MPSR7 är att den jonbytarmassan släpper 

ifrån sig minst kloridjoner (d.v.s. har det lägsta totala jonbytet) samtidigt som den binder in 

minst vätekarbonat (och mest DOC). Detta visar att MPSR7 är en fördelaktig jonbytarmassa för 

studiens syfte då den har relativt hög affinitet för NOM och relativt låg affinitet för vätekarbonat 

jämfört med de andra jonbytarmassorna. Tvärtom var S5128 den jonbytarmassa som band till 

sig flest vätekarbonatjoner och reducerade alkaliniteten mest. Den släppte iväg mest kloridjoner 

och band till sig mest vätekarbonat. Jonbytet som sker med S5128 är inte lika selektivt för NOM 

som det är för vätekarbonatjoner.  

 

Samtliga jonbytarmassor hade en hög affinitet för vätekarbonatjoner i vattnet vilket kan bero på 

att vätekarbonatkoncentrationen var högst i samtliga typer av vatten. Som tidigare nämnts är 

jonbytet koncentrationsberoende.[9] Dessutom är anjonbytarmassor selektiva för vätekarbonat. 

Den rekommenderade alkalinitetshalten för dricksvatten är 60 mg HCO3
-/L. Det kan vara svårt 

för jonbytarmassorna att upprätthålla denna alkalinitet då anjonbytarmassor är selektiva för 

vätekarbonat [4] men dessutom beror det även på hur hög alkaliniteten var från början i vattnet. 

I till exempel Norsborgs råvatten var alkaliniteten 49 mg/L och när vattnet behandlats med de 

olika jonbytarmassorna var medelvärdet för alkaliniteten ca 12 mg/L. Detta kan jämföras med 

Ekoln råvatten som hade den högsta alkaliniteten av allt vatten, ca 168 mg/L. När Ekoln råvatten 

behandlats med jonbytarmassorna var medelvärdet på alkaliniteten 88 mg/L, vilket är över den 

rekommenderade alkalinitetshalten. Jonbytarmassorna skulle kunna upprätthålla en hög 

alkalinitetshalt men då gäller det att den ingående alkalinitetshalten inte är alltför låg. Annars 

skulle det behövas ett alkalinitetshöjande steg reningsprocessen efter SIX®-processen, vilket i 

sin tur skulle öka kostnaderna för hela reningsprocessen i verket.  

 

6.6 UV-absorbans och SUVA  
Beräkningen av SUVA baseras på två olika parametrar, DOC och UV-absorbans. Analyserna 

för DOC och UV-absorbans har sina osäkerheter och för DOC-analysen finns en osäkerhet på 

10 %. Många SUVA-värden hamnade inom denna felmarginal vilket innebär att flera 

jonbytarmassor presterade likadant. Det går därför inte att avgöra vilken jonbytarmassa som var 

mest eller minst selektiv för aromatiskt kol. Däremot kunde ett mönster ses, MPSR7 och S5528 

var de jonbytarmassor som var mindre selektiva mot aromatiskt kol (se tabellerna under avsnitt 

5.1). SCAV3 och S5128 var de jonbytarmassor som var mer selektiva mot aromatiskt kol.  

 

En jämförelse mellan selektiviteten för aromatiskt kol kan göras mellan SIX®-processen och 

kemisk fällning. SUVA-värdet minskade till 2,17 mg/Lm (medelvärde från labbförsöken) efter 

att Görväln råvatten behandlats med samtliga jonbytarmassor. När Görväln råvatten behandlats 

med fällning var SUVA-värdet 1,9 mg/Lm (medelvärde från Görvälnverket det senaste året). 

Då fällningen resulterade i ett lägre SUVA-värde innebär detta att fällning är mer selektivt för 

aromatiskt kol. Om dessa två processer kombineras med varandra är det fördelaktigt för NOM-

borttagningen om fällningen och SIX® tar bort olika delar av NOM. Då skulle det vara bättre 

att använda MPSR7 eller S5528 i SIX®-piloten än att använda SCAV3 eller S5128. Om både 
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SIX och fällning är selektiva för aromatiskt NOM kan det leda till att det finns kvar icke-

aromatiskt NOM i vattnet. 

 

Om enbart SIX® används för borttagning av NOM skulle det vara bra med en jonbytarmassa 

som tog bort lika mycket aromatiskt och icke-aromatiskt NOM. En jonbytarmassa som är lika 

selektiv för dessa två typer av NOM ändrar inte SUVA-värdet i vattnet. Då samtliga 

jonbytarmassor gav upphov till en sänkning i SUVA-värde fanns det ingen jonbytarmassa som 

var lika selektiv för båda typerna av NOM. 

 

6.7 Sedimentering 

SCAV3 och MPSR7 var de jonbytarmassor som sedimenterade långsammast och när alla andra 

jonbytarmassor hade sedimenterat klart fanns det fortfarande lite jonbytarmassa suspenderat i 

vattnet i de provrör som innehöll SCAV3 och MPSR7. Det behövs därmed längre tid för att all 

jonbytarmassa ska sedimentera för SCAV3 och MPSR7. Dessa två jonbytarmassor hade de 

lägsta densiteterna av alla jonbytarmassor samt liten partikelstorlek, se tabell 1. Detta förklarar 

varför de har lägst sedimenteringshastighet.  

 

Den låga sedimenteringshastigheten kan leda till att dessa två jonbytarmassor inte hinner 

sedimentera i lamellseparatorn i SIX®-processen. Detta innebär att jonbytarmassorna, 

tillsammans med de joner som bundit till dom, fortsätter tillsammans med vattnet till nästa 

reningssteg. Jonbytarmassorna kan då förorena det renade vattnet och dessutom kan de sätta 

igen andra processer som till exempel membran och filter. Det skulle kanske behövas en annan 

partikelavskiljningsmetod än lamellseparatorer för att avskilja dessa jonbytarmassor från 

vattnet. Ett annat alternativ kan vara att uppehållstiden i lamellseparatorn blir längre, så att 

jonbytarmassorna hinner sedimentera. Detta skulle dock kunna göra så att andra föroreningar 

och små partiklar i vattnet också hinner sedimentera vilket i sin tur leder till att det blir svårt att 

avskilja jonbytarmassan från övrigt slam när den ska regenereras. S5128 var däremot den 

jonbytarmassan som hade högst sedimenteringshastighet. Den har både den största 

partikelstorleken (upp till 1,60 mm) samt den högsta densiteten (1,09 g/ml) av alla 

jonbytarmassor vilket kan förklara varför den sedimenterade snabbast.  

 

6.8 Jämförelse av ny och använd jonbytarmassa 

Jonbytarmassan S5128 användes för att jämföra hur den typen av jonbytarmassa presterar efter 

att ha använts över en längre tidsperiod där den kontinuerligt regenererats och återanvänts. 

S5128-använd hade en lägre DOC-reduktion än ny S5128. Detta var väntat eftersom att den har 

varit i användning i flera år och kan därmed kan ha blivit gradvis mer igensatt och därmed 

förlorat delar av sin kapacitet. Detta resulterar i att det inte finns lika många funktionella grupper 

som är lediga och kan delta i jonbytet. I rådatan ser man att S5128-använd släpper iväg betydligt 

mycket färre kloridjoner vilket är en följd av att vid regenereringen har kloridjoner inte kunnat 

binda till de funktionella grupperna då de är blockerade av annat. Detta kan även ses på bild 3, 

där S5128 har en vit färg medan S5128-använd är svart. Det positiva med igensättningen är dock 

att det samtidigt leder till en lägre affinitet för sulfat, fluorid och vätekarbonat.  

 

Som tidigare nämnts är en jonbytarmassa med låg affinitet för vätekarbonat att föredra då 

dricksvattnet måste innehålla en relativt hög halt av vätekarbonatjoner innan distribuering. 

S5128 sänkte alkaliniteten i vattnet dubbelt så mycket än vad S5128-använd gjorde. DOC-

reduktionen var däremot 0,3 mg/L (medelvärde för alla typer av vatten) högre för S5128 än 
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S5128-använd. I SIX®-processen är det en bonus att använda regenererad jonbytarmassa då den 

stora minskningen i alkalinitetsborttagning väger upp den lilla minskningen i DOC-reduktion 

som den använda jonbytarmassan ger upphov till. 

 

SUVA-värdet blir högre för S5128-använd då DOC-reduktionen blir lägre och absorbansen 

ökar. Selektiviteten för aromatiska kolväten blir därmed lägre med tiden. Vid en 

processkombination av SIX® och fällning, som Görvälnverket har, är detta fördelaktigt för 

NOM-borttagningen.  

 

6.9 Låg eller hög jonbytardos? 

I detta projekt testades två olika doser för jonbytarmassan, 15 ml/L och 20 ml/L. För samtliga 

jonbytarmassor resulterade en högre dos i en högre DOC-reduktion. Däremot är det olika stora 

skillnader mellan DOC-borttagningen vid de två doserna för de olika jonbytarmassorna. 

Exempelvis är DOC-borttagningen för S5128 mycket större vid 20 ml/L än vid 15 ml/L. Detta 

gäller även för S5528 och S6368A. Detta kan jämföras med MPSR7 och SCAV3 som inte hade 

lika stor skillnad i DOC-borttagning vid de olika jonbytarmassadoserna. Det hade då kanske 

inte varit ekonomisk lönsamt att köpa in mer jonbytarmassa när DOC-reduktionen inte ändras 

speciellt mycket, när det gäller MPSR7 och SCAV3.  

 

Vid försök med Norsborgs råvatten visade det sig dock att en dos på 20 ml/L gav en lägre DOC-

reduktion än vid 15 ml/L för jonbytarmassorna MPSR7, S5128 och S5128-använd. Detta kan 

bero på olika felkällor, som att vattnet kontamineras eller att jonbytarmassadosen inte mättes 

upp korrekt. 

 

6.10 Vilken jonbytarmassa är det bästa alternativet? 
S5128 var den jonbytarmassa som presterade lägst vid samtliga kemiska analyser. Den hade 

relativt de andra jonbytarmassorna, låg DOC-borttagning, hög affinitet för andra anjoner och 

hög alkalinitetsborttagning. Den hade däremot högst selektivitet för UV-absorberande NOM. 

För SIX®-processen är det viktigt att jonbytarmassan har en kombination av bra 

regenereringsegenskaper, sedimenteringsegenskaper och DOC-borttagning. PWNT jämförde 

olika typer av jonbytarmassor utifrån dessa tre kriterier när de skulle välja jonbytarmassa till 

SIX®-pilotanläggningen. S5128 valdes eftersom att den hade bra regenererings- och 

sedimenteringsegenskaper. Övriga jonbytarmassor som de testade hade högre DOC-borttagning 

men de desorberade inte DOC lika bra. Om de inte desorberar DOC tillräckligt kan DOC sätta 

igen jonbytarmassan och blockera de funktionella grupperna. DOC som är kvar i 

jonbytarmassan kan då tillsammans med fosfater och nitrater bilda en trivsam miljö för 

bakterietillväxt. [28] 

 

Desorption var inget som undersöktes i detta examensarbete vilket gör det svårt att kunna avgöra 

vilken jonbytarmassa som är bäst utifrån SIX®-processens krav. Samtliga jonbytarmassor hade 

en högre DOC-borttagning än S5128, men om de inte desorberar DOC tillräckligt kan deras 

funktionella grupper bli blockerade och dessutom kan det växa bakterier på jonbytarmassan, 

vilket i sin tur försämrar avskiljningen av DOC långsiktigt. Det går däremot att redovisa de olika 

jonbytarmassornas för- och nackdelar samt varför de skulle vara intressanta eller inte till att 

vidare studeras i SIX®-pilotanläggningen. 
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MPSR7 hade hög DOC-borttagning, låg affinitet för andra joner samtidigt som den inte 

reducerade alkaliniteten alltför mycket. Däremot har den inte bra sedimenteringsegenskaper och 

den nöttes vid mekanisk omrörning. Det hade varit intressant att undersöka om luftomrörningen 

i pilotanläggningen är skonsammare för jonbytarmassan, eller om den hade gått sönder av 

luftomrörningen också. Om MPSR7 desorberar DOC tillräckligt, samt inte nöts vid 

luftomrörningen hade denna jonbytarmassa varit ett bra alternativ för SIX®-pilotanläggningen.   

 

SCAV3 hade också hög DOC-borttagning och samtidigt låg affinitet till övriga anjoner i vattnet. 

Den hade inte heller alltför hög alkalinitetsborttagning. Däremot sedimenterade den långsamt. 

Med anledning av de dåliga sedimenteringsegenskaperna samt att MPSR7 presterade bättre 

kemiskt, är denna jonbytarmassa inte ett tillräckligt bra alternativ för SIX®-pilotanläggningen.  

 

S5528 liknar jonbytarmassan S5128, skillnaden mellan dessa två jonbytarmassor är att S5528 

är makroporös och S5128 är gel. S5528 hade en låg DOC-borttagning och i vissa fall hade den 

en lika låg DOC-borttagning som S5128. S5528 gav upphov till en hög absorbans och högt 

SUVA-värde vid ett flertal tillfällen. Den var därmed mindre selektiv än S5128 för aromatiska 

kolväten vilket är positivt vid processkombinering av SIX® och fällning. Den hade bra 

sedimenteringsegenskaper, men inte bättre än S5128. S5528 är inte ett attraktivt alternativ för 

SIX®-pilotanläggningen eftersom att den liknar S5128 gällande DOC-borttagning och 

sedimentering vilket skulle göra det onödigt att testa S5528 i pilotanläggningen.  

 

S6368A hade en hög DOC-borttagning (trots att den släppte ifrån sig relativt lite kloridjoner) 

och gav upphov till en mindre alkalinitetsförlust än S5128. Den hade även bättre 

sedimenteringsegenskaper än MPSR7 och SCAV3, dock inte bättre än S5128. Även om MPSR7 

presterar bättre kemiskt än denna jonbytarmassa så nöts inte S6268A vid mekanisk omrörning 

vilket gör den mer hållbar än MPSR7. Den presterade även bättre kemiskt än S5128 vilket gör 

att denna jonbytarmassa skulle vara ett intressant alternativ till SIX®-pilotanläggningen. 

 

6.11 Förslag på fortsatt arbete 
Ett förslag på fortsatt arbete är att testa regenereringseffektiviteten för de olika jonbytarmassorna 

då detta var en viktig parameter för SIX®-processen. Det skulle då vara lättare att avgöra vilken 

jonbytarmassa som hade varit intressant att studera i pilotanläggningen då de jonbytarmassor 

som inte desorberar DOC tillräckligt försämrar effektiviteten av jonbytet över tid. Ett annat 

förslag är testa hur MPSR7 presterar i pilotanläggningen med luftomrörning. 
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7. Slutsats  

 S5128 hade lägst DOC-borttagning medan MPSR7 och SCAV3 hade högst DOC-

borttagning. Detta kan bero på att de hade en mindre partikelstorlek vilket ökar den 

specifika ytan. De använde även mer av sin kapacitet till att binda DOC är vad S5128 

gjorde. SCAV3 och MPSR7 består av styren som har högre affinitet för NOM än akrylat 

som S5128 består av. 

 

 Trots olika SUVA-värden presterade jonbytarmassorna på samma sätt vid behandling av 

de olika typerna av vatten. DOC-reduktionen skiljde sig inte speciellt mycket heller vid 

de olika typerna av vatten. Skillnaden i DOC-borttagning beror troligtvis mer på 

varierande DOC-halt än varierande SUVA-värde. Detta innebär att SIX®-processen 

skulle kunna motstå ändringar i vattnets sammansättning när det gäller NOM-

borttagning.  

 

 Sandfiltervattnet hade lägst procentuell DOC-minskning vilket förklaras av att den höga 

sulfathalten gjorde att jonbytarmassorna band mer till sulfat än DOC. Norsborgs råvatten 

hade den högsta procentuella DOC-borttagningen vilket beror på att vattnet innehöll 

lägst halt av konkurrerande anjoner. 

 

 Samtliga jonbytarmassor hade en hög affinitet för sulfat och vätekarbonat vilket 

förklaras av att anjonbytarmassor generellt har hög affinitet för dessa anjoner. Dessutom 

band jonbytarmassorna in mer sulfatjoner och vätekarbonatjoner när halterna av dessa 

anjoner var högre. Fluoridhalten i vattnet sjönk efter behandling med jonbytarmassorna 

men inte märkbart mycket då jonbytarmassorna hade låg affinitet för fluorid.  

 

 S5528 och MPSR7 hade lägst selektivitet för aromatiska kolväten vilket är fördelaktigt 

för NOM-borttagningen vid en processkombination av SIX® och fällning då fällning är 

mer selektivt mot aromatiska kolväten. 

 

 S5128 sedimenterade bäst vilket kan bero på att den hade högst densitet och 

partikelstorlek. SCAV3 och MPSR7 hade tvärtom högst sedimenteringshastighet vilket 

beror på att de hade lägst partikelstorlek och densitet. 

 

 Vid jämförelse av ny och använd S5128 sjönk affiniteten för samtliga joner, därmed 

även för DOC. Dock var DOC-borttagningen liten jämfört med alkalinitetsborttagningen 

som var dubbelt så stor vilket är en fördel för SIX®-processen. 

 

 Samtliga jonbytarmassor hade högre DOC-reduktion än S5128. Däremot har S5128 bra 

desorptionsförmåga och sedimenteringsegenskaper vilket är viktigt för SIX®-processen. 

Desorption testades inte i detta projekt och därmed är det svårt att avgöra vilken 

jonbytarmassa som är bäst. Det hade däremot varit intressant att undersöka MPSR7 och 

S6368A i pilotskala då dessa två jonbytarmassor presterade bra kemiskt. Däremot nöts 

MPSR7 vid mekanisk omrörning vilket skulle göra det intressant att undersöka om den 

nöts med luftomrörning. SCAV3 presterade bra kemisk men hade dåliga 

sedimenteringsegenskaper, S5528 presterade inte bra kemiskt men hade bra 

sedimenteringsegenskaper, dessutom var den för lik S5128. SCAV3 och S5128 är 

därmed inte intressanta alternativ för vidare studier i pilotskala.  
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 En rekommendation är att gå vidare med MPSR7 och använda den i pilotanläggningen 

då den presterade bäst i de kemiska analyserna som gjorts i detta arbete. Om den inte 

nöts vid luftomrörningen i pilotanläggningen skulle den vara en god jonbytarmassa att 

använda i en fullskalig SIX®-process. 
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BILAGOR 

Bilaga 1. Absorbans av tvättvattnet  

Jonbytarmassorna tvättades med 3 L vatten innan användning. Tvättvattnets absorbans 

analyserades och resultatet visas nedanför. 

Tabell 10. UV-absorbansen av tvättvattnet. 

Jonbytarmassa UV-absorbans [5 cm-1 ] 

S5528 0 

S6368A 0,018 

MPSR7 0,010 

S5128 0,002 

S5128-använd 0,005 
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Bilaga 2. Rådata  

Namnen för de olika försöken har följande struktur: Provplats-jonbytarmassa-dos. Då replikat 

gjordes för S5528 slutar de namnen med siffran för replikatet. 

Tabell 9. Rådata för samtliga analyser 

  TOC DOC POC Alkalinitet pH UV-Abs Fluorid Klorid Sulfat SUVA 

Enhet: mg/l mg/l mg/L mg/l   
5 cm^-
1  mg/l mg/l mg/l mg/Lm 

Detektionsgräns: 0,05 0,05   0,8     0,04 0,4 1,0   

Provplats                     

Gö-rå 7,95 7,48 0,47 71,73 8,49 1,09 0,28 17,16 26,26 2,91 

Gö-rå-S5528-15_1 2,13 1,61 0,52 23,03 7,43 0,196 0,16 65,92 0,39 2,44 

Gö-rå-S5528-15_2 2,10 1,72 0,38 22,77 7,41 0,199 0,15 66,37 0,35 2,31 

Gö-rå-S6368A-15 2,10 1,40 0,70 24,09 7,46 0,139 0,18 66,15 0,27 1,99 

Gö-rå-MPSR7-15 2,84 1,25 1,59 33,47 7,69 0,152 0,21 56,60 0,60 2,43 

Gö-rå-S5128-15 2,05 1,88 0,17 15,88 7,43 0,172 0,14 69,09 0,26 1,83 

Gö-rå-S5128-
använd-15 2,41 2,17 0,25 28,47 7,48 0,219 0,15 63,98 0,33 2,02 

Gö-rå-SCAV3-15 1,53 1,28 0,25 27,87 7,43 0,16 0,16 69,13 0,39 2,51 

Gö-rå-S5528-20_1 1,62 1,30 0,31 18,87 7,38 0,135 0,13 70,24 0,21 2,07 

Gö-rå-S5528-20_2 1,60 1,18 0,42 19,06 7,38 0,119 0,13 69,71 0,22 2,01 

Gö-rå-S6368A-20 2,03 1,07 0,97 19,73 7,39 0,138 0,16 68,97 0,22 2,59 

Gö-rå-MPSR7-20 2,53 1,12 1,41 28,6 7,6 0,13 0,19 64,09 0,42 2,32 

Gö-rå-S5128-20 1,87 1,64 0,23 11,86 7,36 0,135 0,12 73,07 0,21 1,64 

Gö-rå-S5128-
använd-20 2,08 1,63 0,46 24,95 7,47 0,173 0,13 65,96 0,24 2,13 

Gö-rå-SCAV3-20 1,32 1,11 0,21 23,55 7,29 0,115 0,13 72,81 0,28 2,07 

Gö-sf 4,34 4,41 -0,07 51,04 7 0,411 0,16 18,21 50,37 1,86 

Gö-sf-S5528-15_1 1,64 1,32 0,32 20,13 6,85 0,1 0,09 71,86 0,59 1,51 

Gö-sf-S5528-15_2 1,91 1,35 0,56 19,89 6,85 0,121 0,09 73,62 0,57 1,79 

Gö-sf-S6368A-15 1,58 1,14 0,44 20,11 6,8 0,078 0,11 73,28 0,41 1,36 

Gö-sf-MPSR7-15 4,27 1,10 3,17 27,41 6,98 0,114 0,13 68,93 1,25 2,07 

Gö-sf-S5128-15 1,51 1,44 0,07 14,19 6,85 0,083 0,08 77,19 0,39 1,15 

Gö-sf-S5128-
använd-15 1,57 1,51 0,06 26,26 6,99 0,102 0,10 70,52 0,53 1,35 

Gö-SF-SCAV3-15 1,02 0,91 0,11 20,82 6,94 0,052 0,10 69,03 0,40 1,14 

Gö-sf-S5528-20_1 1,42 1,32 0,11 17,61 6,83 0,088 0,07 75,52 0,34 1,34 

Gö-sf-S5528-20_2 2,09 1,28 0,81 16,89 6,75 0,122 0,08 75,90 0,33 1,90 

Gö-sf-S6368A-20 2,48 1,03 1,45 16,72 6,74 0,081 0,10 75,48 0,40 1,57 

Gö-sf-MPSR7-20 8,43 1,08 7,35 23,05 6,94 0,113 0,11 72,23 0,83 2,09 

Gö-sf-S5128-20 1,36 1,30 0,06 10,84 6,93 0,066 0,06 79,47 0,22 1,02 
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Gö-sf-S5128-
använd-20 1,44 1,39 0,04 23,67 7,04 0,084 0,09 67,31 0,31 1,20 

GÖ-SF-SCAV3-20 0,85 0,81 0,04 17,52 6,79 0,04 0,08 73,22 0,24 0,99 

NOR 6,56 6,55 0,01 48,87 7,98 0,922 0,26 13,51 19,91 2,82 

NOR-S5528-15_1 1,67 1,45 0,22 13,47 7,11 0,199 0,13 49,08 -0,66 2,74 

NOR-S5528-15_2 1,72 1,37 0,36 13,29 7,11 0,195 0,13 50,87 -0,67 2,85 

NOR-S6368A-15 1,38 1,14 0,24 13,15 7,11 0,123 0,15 52,24 -0,72 2,15 

NOR-MPSR7-15 2,25 1,02 1,23 19,42 7,27 0,128 0,18 47,83 -0,57 2,51 

NOR-S5128-15 1,62 1,48 0,14 8,43 7,13 0,134 0,11 54,44 -0,72 1,81 

NOR-S5128-
använd-15 1,82 1,56 0,25 17,6 7,16 0,167 0,13 49,12 -0,66 2,14 

NOR-SCAV3-15 1,12 1,06 0,05 13,73 7,11 0,105 0,12 51,05 -0,72 1,97 

NOR-S5528-20_1 1,54 1,22 0,32 11,15 7,09 0,18 0,11 52,28 -0,71 2,94 

NOR-S5528-20_2 1,63 1,19 0,44 11,1 7,08 0,187 0,11 52,60 -0,68 3,14 

NOR-S6368A-20 1,90 1,10 0,80 11,15 7,04 0,137 0,14 52,78 -0,70 2,50 

NOR-MPSR7-20 1,95 1,20 0,75 16,6 7,25 0,14 0,17 49,07 -0,54 2,33 

NOR-S5128-20 1,73 1,67 0,06 6,22 7,04 0,114 0,09 56,02 -0,73 1,37 

NOR-S5128-
använd-20 1,97 1,79 0,18 16,04 7,13 0,138 0,11 50,14 -0,70 1,55 

NOR-SCAV3-20 1,28 1,03 0,25 11,03 7,07 0,097 0,10 52,93 -0,59 1,88 

Ek 13,17 12,92 0,25 167,5 7,55 2,348 0,48 58,32 62,33 3,64 

Ek-S5528-15_1 3,36 3,16 0,20 91,46 7,4 0,467 0,38 154,07 0,34 2,95 

Ek-S5528-15_2 3,09 2,78 0,31 90,7 7,47 0,456 0,37 153,02 0,30 3,28 

Ek-S6368A-15 2,79 2,30 0,50 93,45 7,45 0,277 0,40 152,90 0,14 2,41 

Ek-MPSR7-15 2,81 2,20 0,61 116,16 7,7 0,271 0,44 135,82 5,37 2,47 

Ek-S5128-15 3,27 3,21 0,06 71,31 7,53 0,351 0,34 164,68 -0,11 2,19 

Ek-S5128-använd-
15 4,74 4,30 0,44 100,39 7,52 0,642 0,38 145,66 0,60 2,99 

Ek-SCAV3-15 2,63 2,38 0,25 96,83 7,47 0,331 0,37 146,99 0,33 2,79 

Ek-S5528-20_1 2,66 2,16 0,50 77,07 7,37 0,384 0,33 161,00 -0,15 3,55 

Ek-S5528-20_2 2,72 2,54 0,19 79,59 7,47 0,385 0,34 158,24 -0,10 3,03 

Ek-S6368A-20 2,52 2,03 0,48 83,23 7,49 0,267 0,39 160,08 0,82 2,63 

Ek-MPSR7-20 3,38 2,03 1,35 105,03 7,56 0,226 0,41 144,29 4,43 2,23 

Ek-S5128-20 3,04 2,64 0,40 60,88 7,6 0,308 0,31 174,15 0,60 2,33 

Ek-S5128-använd-
20 3,91 3,55 0,36 89,83 7,5 0,451 0,35 154,31 0,94 2,54 

Ek-SCAV3-20 2,15 1,95 0,20 85,27 7,44 0,268 0,34 159,12 1,03 2,75 
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Bilaga 3. Beräkning av jonbyteskapacitet. 

Formeln som användes för att beräkna kapaciteten var: 

Eq [
mEq

L
] =

𝑚 [mg]
𝑉 [𝐿] · 𝑧 [

𝐸𝑞
𝑚𝑜𝑙

]

𝑀𝑣 [
𝑔

𝑚𝑜𝑙
]

 

𝑚 [mg]

𝑉 [𝐿]
 är skillnaden i anjonhalt mellan in- och utgående vatten 

𝑧 [
𝐸𝑞

𝑚𝑜𝑙
] är anjonens laddning 

𝑀𝑣 [
𝑔

𝑚𝑜𝑙
] är anjonens molekylvikt 

Därefter divideras ekvivalenterna för sulfat, fluorid och vätekarbonat med kloridjonens 

ekvivalenter. Svaret multiplicerades med 100 för att beräkna hur många procent av 

kloridjonerna som byttes ut mot respektive anjon. Den andel kloridjoner som är kvar antas ha 

ersätts av DOC. Se formeln nedanför. 

𝐷𝑂𝐶% = 100 − ((
𝐸𝑞𝑠𝑢𝑙𝑓𝑎𝑡

𝐸𝑞𝑘𝑙𝑜𝑟𝑖𝑑
∙ 100) + (

𝐸𝑞𝑣ä𝑡𝑒𝑘𝑎𝑟𝑏𝑜𝑛𝑎𝑡

𝐸𝑞𝑘𝑙𝑜𝑟𝑖𝑑
∙ 100) + (

𝐸𝑞𝑓𝑙𝑢𝑜𝑟𝑖𝑑

𝐸𝑞𝑘𝑙𝑜𝑟𝑖𝑑
∙ 100)) 

Resultatet visas nedanför för alla typer av vatten. 

 

 
Tabell 10. Tabellen visar hur många procent av kloridjonerna 

som byttes ut mot respektive anjon i Görväln råvatten.     

Görväln 
råvatten Sulfat % Fluorid % Vätekarbonat % DOC% 

Gö-rå-
S5528-15 39,01 0,49 57,92 2,58 

Gö-rå-
S6368A-15 39,15 0,39 56,49 3,97 

Gö-rå-
MPSR7-15 48,03 0,34 56,37 -4,73 

Gö-rå-
S5128-15 36,95 0,52 62,48 0,05 

Gö-rå-
S5128-
använd-15 40,87 0,53 53,69 4,91     



. 
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Gö-rå-
SCAV3-15 36,74 0,44 49,04 13,78 

Gö-rå-
S5528-20 36,40 0,53 58,04 5,02 

Gö-rå-
S6368A-20 37,09 0,43 58,32 4,16 

Gö-rå-
MPSR7-20 40,63 0,35 53,39 5,62 

Gö-rå-
S5128-20 34,39 0,55 62,22 2,84 

Gö-rå-
S5128-
använd-20 39,35 0,57 55,69 4,39 

Gö-rå-
SCAV3-20 34,45 0,50 50,30 14,75 

medelvärde 38,59 0,47 56,16 4,78 
 

 
Tabell 11. Tabellen visar hur många procent av kloridjonerna 

som byttes ut mot respektive anjon i Görväln sandfiltervatten. 

Sandfiltervatten 
Sulfat 
% 

Fluorid
% 

Vätekarbonat
.% 

DOC     
% 

GÖ-rå-S5528-15 67,40 0,24 33,06 -0,71 

Gö-rå-S6368A-15 66,97 0,17 32,64 0,22 

Gö-rå-MPSR7-15 71,49 0,14 27,07 1,31 

Gö-rå-S5128-15 62,54 0,25 36,30 0,90 

Gö-rå-S5128-
använd-15 70,33 0,23 27,52 1,92 

Gö-rå-SCAV3-15 72,58 0,23 34,55 -7,36 

Gö-rå-S5528-20 64,23 0,30 34,14 1,33 

Gö-rå-S6368A-20 64,41 0,21 34,82 0,56 

Gö-rå-MPSR7-20 67,68 0,18 30,11 2,03 

Gö-rå-S5128-20 60,43 0,32 38,13 1,13 

Gö-rå-S5128-
använd-20 75,26 0,28 32,39 -7,93 

Gö-rå-SCAV3-20 67,26 0,28 35,40 -2,95 

medelvärde: 67,55 0,24 33,01 -0,80 

 
 
Tabell 12. Tabellen visar hur många procent av kloridjonerna 

som byttes ut mot respektive anjon i Norsborg råvatten. 
Norsborg 
råvatten 

Sulfat   
% 

Fluorid
% Vätekarbonat% 

DOC    
% 

NOR-S5528-15 41,64 0,70 56,55 1,11 

NOR-S6368A-15 27,53 0,29 27,35 44,83 

NOR-MPSR7-15 33,08 0,23 20,76 45,93     
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NOR-S5128-15 26,09 0,43 34,48 39,01 

NOR-S5128-
använd-15 28,63 0,43 23,48 47,46 

NOR-SCAV3-15 25,90 0,35 21,94 51,81 

NOR-S5528-20 39,06 0,75 56,33 3,86 

NOR-S6368A-20 26,20 0,34 30,53 42,94 

NOR-MPSR7-20 28,43 0,26 23,28 48,03 

NOR-S5128-20 24,41 0,46 36,10 39,03 

NOR-S5128-
använd-20 27,67 0,46 26,49 45,38 

NOR-SCAV3-20 24,43 0,41 24,81 50,36 

medelvärde 29,42 0,42 31,84 38,31 
 

 

Tabell 13. Tabellen visar hur många procent av kloridjonerna som byttes ut mot respektive anjon i 

Ekoln råvatten. 

Ekoln råvatten Sulfat% Fluorid% Vätekarbonat% DOC% 

Ek-S5528-15 48,06 0,21 46,63 5,10 

Ek-S6368A-15 48,53 0,17 45,49 5,81 

Ek-MPSR7-15 54,25 0,11 38,49 7,15 

Ek-S5128-15 43,33 0,25 52,54 3,88 

Ek-S5128-
använd-15 52,16 0,22 44,64 2,98 

Ek-SCAV3-15 51,61 0,23 46,31 1,86 

Ek-S5528-20 45,50 0,27 51,14 3,09 

Ek-S6368A-20 44,61 0,18 48,12 7,10 

Ek-MPSR7-20 49,71 0,15 42,22 7,92 

Ek-S5128-20 39,34 0,27 53,48 6,91 

Ek-S5128-
använd-20 47,20 0,25 47,01 5,54 

Ek-SCAV3-20 44,88 0,26 47,40 7,46 

medelvärde 47,43 0,21 46,96 5,40 

 

 

 


