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Sammanfattning 
Uppsala- och Stockholmsregionerna använder Mälaren och dess tillflöden som 

dricksvattenkällor. I Mälaren varierar halten organiskt kol från år till år och kan medföra 

problem såsom oönskad lukt, smak och färg vid dricksvattenrening. Det kan även vara 

problem med avseende på bildning av desinfektionsbiprodukter (DPB) och transport av 

toxiska ämnen med dricksvattnet. I takt med den globala uppvärmningen kan dessutom 

halten av organiskt kol i Mälarens ytvatten och dess tillflöden öka. Det medför att halten 

av organiskt material även skulle öka i vattenverkens råvatten och det skulle i sin tur 

uppstå svårigheter att hålla dagens gränsvärden. I takt med hårdare framtida reningskrav 

borde nuvarande reningsmetoder för organiskt material därför utvecklas. 

Anjonbytesprocessen MIEX
®
 (Magnetic Ion Exchange resin process) är en lovande 

alternativ reningsmetod för vatten innehållande löst organiskt material (DOC). 

 

Syftet med examensarbetet var att undersöka reduktion av DOC med hjälp av MIEX
®
 

under förhållanden som efterliknar en fullskaleprocess. Målet var att hitta lämplig 

kontakttid och lämpligt antal bäddvolymer som ska renas i en fullskaleprocess. 

Selektivitet mot fluorescerande- och UV-absorberande (254 nm) grupper av DOC 

undersöktes också. 

 

Fastställda slutsatser är att en kontakttid på 15 minuter bör vara lämplig i en 

fullskaleprocess och att lämpligt antal renade bäddvolymer bör vara 400-1000 BV. 

MIEX
®
 är selektiv för terrestert DOC, DOC av humifierat material och för aromatiska 

grupper av DOC.  
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Summary 
The lake Mälaren is the main source of drinking water in Stockholm and Uppsala. The 

concentration of organic carbon varies from year to year in Mälaren and may affect, 

during the water purification, the drinking water resulting undesirable smell, taste and 

color. Another part of the problem is formation of disinfection byproducts (DPB) and 

transportation of toxic substances.  

 

The concentration of organic carbon in Mälaren will probably increase due to issues such 

as global warming. Increasing concentration of organic carbon results in harder 

difficulties for purification in water treatment facilities. Therefore accurate water 

treatment processes have to be developed considered the higher future treatment demand. 

A promising alternative is the anion exchange process called MIEX
®
 (Magnetic Ion 

Exchange resin process) which is a process for water containing dissolved organic 

materials. 
 

The purpose of the project was to investigate MIEX
®
 treatment for removal of dissolved 

organic matter (DOC). The aim was to find an optimal contact time and the right number 

of bed volumes for treatments in a water treatment facility. The aim also involved an 

evaluation of selectivity for fluorescence and UV-absorbing (254 nm) groups of DOC.    

 

The main conclusions of the project are that a contact time of 15 minutes and 400-1000 

bed volumes should be treated in a water treatment facility. MIEX
®
 seems to be selective 

for terrestrial and humified material of DOC as well as aromatic groups of DOC. 
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Förord 
Examensarbetet i kemiteknik på 15 hp har utförts på uppdrag av Stockholm Vatten i 

samarbete med Sveriges Lantbruksuniversitet samt institutionen för kemi på Kungliga 

Tekniska Högskolan. 

 

Stort tack till, 

Handledare Stephan Köhler och biträdande handledare Elin Lavonen, institutionen för 

vatten och miljö på Sveriges Lantbruksuniversitet i Uppsala. 

Handledare och examinator Catharina Silfverbrand Lindh, institutionen för analytisk 

kemi på KTH. 

Johanna Ansker och Peder Häggström på Stockholm Vatten AB. 

Sandra Fransson, studerande i kemiteknik på KTH. 
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1. Ordlista 

 
MIEX

® 
= Magnetic Ion Exchange resin process  

NOM = Naturligt organiskt material 

TOC = Totalt organiskt material 

DOC = Löst organiskt material 

DBP = Desinfektionsprodukter 

SUVA = Specifik UV-absorbans 

FI = Fluorescensindex 

HIX = Humifictaion index 

BV = Bäddvolymer 
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2. Inledning 
 

Uppsala- och Stockholmsregionerna Mälaren och dess tillflöden som dricksvattenkällor. 

I Mälarens ytvatten varierar organiskt kol med avseende på halt och karaktär från år till 

år och mellan olika årstider. Vid rening av dricksvatten kan organiskt kol medföra 

problem såsom förändrad lukt, smak och färg. Dess närvaro kan även leda till problem 

med avseende på desinfektionsbiprodukter (DPB) och mikrobiologisk tillväxt i 

distributionssystemen. Organiskt kol kan även transportera oönskade och toxiska ämnen 

med dricksvattnet. Dessa ämnen, tillsammans med vissa typer av organiskt kol, kan vara 

svåra att avlägsna vid det huvudsakliga kemiska reningssteget i en 

vattenreningsanläggning. Halten av organiskt kol har dessutom ökat i Mälarens ytvatten 

och dess tillflöden. Det finns ett flertal teorier bakom denna ökning varav en är ökad 

temperatur. (Fabris, o.a., 2008) (Forsberg, 1992) I takt med hårdare reningskrav kan 

dessa problem bidra till att de nuvarande reningsmetoderna för organiskt material måste 

utvecklas, vilket bidrar till en hållbar utveckling.(Köhler, 2012)(Lavonen,2012) 

 

Enligt experiment utförda på Stockholm Vatten AB och enligt litteraturstudier 

(Abrahamsson Josefin, 2004) (Orica Watercare) är anjonbytesprocessen Magnetic Ion 

Exchange resin process (MIEX
®
)
 
en lovande reningsmetod för vatten innehållande löst 

organiskt material (DOC). I en fullskaleprocess återanvänds regenererad MIEX
®
 och 

använd MIEX
®
 återcirkuleras till kontakttanken. Det medför att den totala mängden 

MIEX
®
 i processen består av både MIEX

®
 som behandlat råvatten och regenererad 

MIEX
®
. MIEX

®
 kommer därmed inte bete sig som helt ny.(Binnie Black and Veatch 

LTD) (Slunjski, o.a., 2000) För att så mycket DOC som möjligt ska kunna avlägsnas 

genom att binda till MIEX
®
-partiklarnas yta är kontakttiden mellan MIEX

®
 och det 

vatten som ska renas en viktig parameter. En hypotes är att DOC, som bundits till ytan på 

MIEX
®
, diffunderar in i MIEX

®
-partiklarnas porösa inre under reningsprocessens gång. 

Desto mer volym vatten som renas desto långsammare kommer diffusionen att ske, vilket 

medför att reningseffektiviteten kommer att minska. Innan tekniken kan testas i Lovö 

vattenverks pilothall måste den först undersökas mer grundligt i laboratorieskala. 

(Köhler, 2012)(Lavonen,2012) 

 

Syftet med examensarbetet var att undersöka reduktion av löst organiskt material med 

hjälp av MIEX
®
 under förhållanden som efterliknar en fullskaleprocess. Målet med 

examensarbetet var att hitta lämplig kontakttid och lämpligt antal bäddvolymer för en 

fullskaleprocess, bäddvolymer avser volym behandlat råvatten per volym jonbytarmassa. 

Jonbytesprocessens selektivitet för fluorescerande- och UV-absorberande grupper av 

DOC undersöktes också. 

 

För att inhämta information och få en bakgrund om MIEX
®
-processen har en 

litteraturstudie genomförts. Laborationerna har utförts ute på Lovö Vattenverk och 

analyser utfördes på SLU i Uppsala.  

 

Avgränsningar har varit att undersöka kontakttiderna 5 minuter, 15 minuter och 30 

minuter under rening av olika bäddvolymer, 200-1400 BV och 200-4000 BV. 

Analysmetoderna begränsades genom att utvärdera selektivitet för UV-absorberande 

grupper vid 254 nm och selektivitet av fluorescerande grupper genom fluorescensindex 

och humification index. Projektet utfördes under tio veckor vilket motsvarade 15 hp. 
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3. Teoretisk bakgrund 

3.1. Naturligt organiskt material 

 

Naturligt organiskt material (NOM) i vatten och dess sediment har en komplex och 

heterogen sammansättning som varierar beroende på årstid och ursprungskälla. Till 

största delen består NOM av humusämnen och andra organiska ämnen såsom 

aminosyror, kolväten, kolhydrater, fetter och vaxer. (IHSS, 2007) (Fabris, o.a., 2008) 

Humusämnen bidrar till sjöars brunaktiga färg och bildas vid nedbrytningsprocessen av 

djur- och växtdelar. (Tipping, 2004) Kemiska egenskaper hos humusämnen är att de har 

en aromatisk struktur med konjugerade dubbelbindningar och är relativt hydrofoba. 

Humusämnen utgör vanligtvis mer än hälften av DOC i naturliga vatten (Matilainen, o.a., 

2011) och består av de tre huvudgrupperna humussyror, fulvosyror och humin, där de två 

förstnämnda förekommer främst i akvatisk miljö. (Tipping, 2004) (IHSS, 2007) 

 

Det finns många anledningar till att idag skapa effektiva reningsmetoder för NOM. 

Studier har visat att ökad fotosyntes och nedbrytning av växter på grund av varmare och 

fuktigare klimat medför att halten NOM ökar, i bland annat sjöar och vattendrag. Det kan 

leda till att det blir högre krav på vattenreningsverk och nya reningsmetoder för 

dricksvatten måste utvecklas, som bidrar till en hållbar utveckling. (Fabris, o.a., 2008) 

(Forsberg, 1992) Ytterligare en orsak till att det krävs mer effektiva 

vattenreningsmetoder är att det kan uppstå problem med desinfektionsbiprodukter (DBP) 

i dagens konventionella vattenreningsverk. På vattenreningsverk används exempelvis 

kloramin för att inte bakterier ska kunna produceras i ledningssystemet. (Stockholm 

Vatten AB) Studier har visat att klor reagerar med organiskt material i vattnet och skapar 

hälsofarliga DBP. Biprodukterna trihalometan och haloättiksyra är två av ett flertal DBP 

som har uppmärksammats på grund av att de kan vara cancerogena. (Junsung, o.a., 2002) 

(Fearing, o.a., 2004) 

 

3.2. MIEX
®
 

 

Ett framtida alternativ för rening av vatten från DOC kan vara en relativt ny 

anjonbytesprocess, Magnetic Ion Exchange resin process (MIEX
®

). (Binnie Black and 

Veatch LTD) Jonbytarmassan som används vid MIEX
®
-processen utvecklades redan på 

1980-talet av det australiensiska företaget Orica Watercare tillsammans med 

Commonwealth Scientific Industrial Research Organisation, CSRI, och South Australian 

Water Corporation (Orica Watercare). Jonbytarmassan består av små polyakryliska 

porösa partiklar som har en diameter på 150-180µm. (Slunjski, o.a., 1999)  Partiklarna är 

mindre än partiklarna som används vid konventionell jonbytesteknik men de får 3-4 

gånger större extern yta. Eftersom det finns fler aktiva siter att tillgå leder det till en 

högre reaktionshastighet. (Slunjski, o.a., 2000) (Slunjski, o.a., 1999) Den reversibla 

jonbytesprocessen med MIEX
®
 går ut på att byta ut kloridjoner med negativt laddat löst 

organiskt material, humussyror. På MIEX
®
-partiklarnas yta sitter funktionella kvartära 

ammoniumgrupper med lätt utbytbara kloridjoner. Humussyrornas svagt sura egenskaper 

gör att DOC lätt kan byta plats med kloridjonerna och, om dess storlek tillåter det, 

diffundera med tiden in i partiklarnas porösa inre, se figur 1. (Abrahamsson, o.a., 2004) 

(Slunjski, o.a., 2000) Jonbytarmassans partiklar har även en magnetisk kärna bestående 

av järnoxid som hjälper till vid separationen av det behandlade vattnet och MIEX
®
 i en 

fullskaleprocess. (Boyer, o.a., 2006) Cl 
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Figur 1. Jonbyte av humussyra med MIEX
®
. Förändrad från (Slunjski, o.a., 2000). 

3.3. Utformning av processen i fullskala 

 

Jonbytestekniken med MIEX
®
 grundas på konventionell jonbytesteknik, men skiljer sig 

från konventionella jonbytare genom att det är en kontinuerlig process istället för en fast 

bädd, se figur 2. Vid vattenrening med jonbytare i en fast bädd används begreppet 

bäddvolymer (BV) för att beskriva volym behandlat vatten per volym jonbytarmassa i 

bädden. Begreppet används även vid MIEX
®
-processen för att underlätta vid jämförelser 

med konventionella jonbytestekniker. Vid exempelvis satsvis behandling med 1 L 

råvatten och 5 ml MIEX
® 

har MIEX
® 

renat 200 BV, dvs. efter en reningscykel. Efter två 

reningscykler har därmed 400 BV renats osv. (Abrahamsson, o.a., 2004) (Lavonen, 

2012) 

 

I en fullskaleprocess av jonbytestekniken med MIEX
®
 tillförs jonbytarmassa och råvatten 

till en kontakttank med omrörning. Jonbytarmassan suspenderas i råvattnet och jonbytet 

äger rum. Flödet av MIEX
®
 och råvatten regleras för att ge önskad kontakttid varefter 

vattnet förs vidare till en konformad sedimenteringstank. Där agglomeras jonbytarmassan 

tack vare de magnetiska egenskaperna då omrörningen upphör. Partiklarna i 

jonbytarmassan sedimenterar och kan därefter avlägsnas från sedimenteringstanken. En 

större del av de sedimenterade partiklarna, vanligen 90-95%, återförs till kontakttanken 

medan en mindre del, 5-10%, tas vidare till en regenereringstank. Andelarna recirkulerad 

och regenererad jonbytarmassa regleras så att varje MIEX
®
-partikel i genomsnitt har 

renat önskat antal bäddvolymer innan regenerering. Till regenereringen används 

natriumklorid, samma mängd natriumklorid kan återanvändas till flera reningscykler. 

Regenererad MIEX
®

 återförs sedan till kontakttanken för att återanvändas till rening. När 

koncentrationen av det organiska materialet, i regenereringstanken, blir för högt i den 

återstående saltlösningen avlägsnas det från processen. (Abrahamsson, o.a., 2004) 

(Slunjski, o.a., 2000) (Binnie Black and Veatch LTD) Restprodukten i form av organisk 

saltlösning kan pumpas vidare till ett avloppsverk som släpper ut vattnet till saltvatten. 

Den organiska saltlösningen kan i vissa fall även pumpas direkt ut i havet. Det är en 

förutsättning att salt- eller bräckt vatten ligger i närheten av reningsanläggningen för att 

dessa metoder ska kunna användas. (Abrahamsson, o.a., 2004) 
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Tidigare undersökningar på vatten från Lovö Vattenverk har visat att MIEX
®
 effektivt 

kan ta bort medelstora molekyler. Stora molekyler påverkas däremot inte av MIEX
®
, 

utan måste avlägsnas med konventionell kemisk fällning. Med anledning av detta är det 

fördelaktigt att använda MIEX
®
 i kombination med kemisk fällning, som exempelvis 

efterreningsmetod. (Abrahamsson, o.a., 2004) (Heitz, o.a., 2005) 

 

 
Figur 2. Processutformning av MIEX

®
 i fullskaleprocess. Förändrad från (Binnie Black and Veatch 

LTD) och (Slunjski, o.a., 2000). 

4. Metodik 
 

MIEX
®
 levererades från företaget Orica i burkar på 500 g innehållande avjoniserat 

vatten. En bestämd mängd MIEX
®
 mättes upp i provrör, enligt rekommendationer från 

Orica 5 ml MIEX
®
/L råvatten. Vid val av lämplig kontakttid för en fullskaleprocess 

utfördes experiment med kontakttiderna 5 minuter, 15 minuter och 30 minuter. Vid 

experiment med en kontakttid på 15 minuter utfördes replikat för att utvärdera 

replikerbarheten i utförandet. Regenererad MIEX
®

 undersöktes i separata experiment 

under en kontakttid på 15 minuter. I rapporten benämns samtliga experiment enligt 

nedanstående tabell, se tabell 1. 

 
Tabell 1. Översikt över benämning av samtliga experiment som utfördes. n står för antal experiment 

vid respektive kontakttid. 

Kontakttid 5min 15 min 30 min 

Experiment med 

färsk MIEX
® 

FM 5 (n=1) FM 15 (n=2) FM 30 (n=1) 

Experiment med 

regenererad MIEX
®
 

 RM 5 (n=1) 

RM 15 (n=2) 

RM 30 (n=1) 
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4.1. Kontakttider 

Experimenten med olika kontakttider utfördes på Lovö Vattenverk för att ha tillgång till 

stora mängder vatten. MIEX
®
 (5 ml) fick reagera under omrörning (Kemira flockulator, 

200 rpm) med 1 L obehandlat råvatten, se figur 3. Experimenten utfördes satsvis genom 

att samma mängd MIEX
®
 fick reagera med nytt obehandlat råvatten, på 1 L, efter varje 

reningscykel. Genom att använda samma mängd MIEX
®
 för samtliga reningscykler kan 

reningseffekten vid respektive bäddvolym utvärderas. I detta fall motsvarade en 

reningscykel 200 BV.  

 

Experiment FM 15 (n=2) utfördes i två replikat med rening upp till 4000 BV, totalt 20 L 

behandlat vatten. Behandling av råvatten vid experiment FM 5 (n=1) och FM 30 (n=1) 

renade totalt 1400 BV, totalt7 L behandlat vatten. Efter rening av 3000 BV vid 

experiment FM 15 (n=2) förvarades MIEX
®
 mörkt och kallt över natten för att kunna 

återanvändas nästkommande dag. Efter varje reningscykel sedimenterade MIEX
® 

under 5 

minuter och det renade vattnet dekanterades av, se figur 4. Efter varje reningscykel 

mättes pH för att se reningens effekt på pH och temperatur för att se dess påverkan av 

reningseffekten. UV-absorbans vid 254 nm mättes även ute på Lovö Vattenverk. Det är 

ett mått på hur mycket UV-absorberande grupper av DOC som finns i vattenproverna 

efter vattenrening med MIEX
®
, se kapitel 4.4.2. En viss mängd av det renade råvattnet 

filtrerades innan mätning av UV-absorbans. Om den procentuella skillnaden i UV-

absorbans var större än 5 % jämfört med föregående reningscykel togs prover ut till 

vidare analyser på SLU. Vattenproverna och använd MIEX
®
 förvarades mörkt och kallt 

till dess att övriga analyser och regenereringsexperiment utfördes.  

 

 
Figur 3. Rening av 1 L obehandlat 

 råvatten med 5 ml MIEX
®
 under 30 min 

 kontakttid. (Fotografi) 

4.3. Regenerering 

MIEX
®
 som tidigare användes i experimenten med olika kontakttider regenererades med 

50 ml 20 % NaCl vid pH10, se bilaga 1. Därefter fick 5 ml regenererad MIEX
®
 från de 

tidigare experimenten återigen reagera med 1 L obehandlat råvatten från Lovö 

Vattenverk. Eftersom regenererad MIEX
®
 återanvänds i en fullskaleprocess var 

regenereringens effektivitet viktig att undersöka. Vid dessa experiment valdes en 

kontakttid på 15 minuter för att det gav goda reningsresultat i tidigare utförda 

experiment, se kap 5. Resultat. Rening med upp till 1000 BV valdes för att om det fanns 

  Figur 4. Sedimentering under 5 min 

av MIEX
®
 efter 30 min kontakttid. 

(Fotografi) 
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en skillnad på färsk och regenererad MIEX
®
 borde det ha uppmärksammas vid 1000 BV, 

samt att Orica rekommenderade rening av 800-1000 BV för en fullskaleprocess (Orica 

Watercare, 2011). Regenereringens effektivitet utvärderades genom mätning av hur 

mycket som kom ut efter regenereringen och beräkningar av mängd irreversibelt bunden 

DOC till MIEX
®
. Då regenereringslösningen innehöll både höga halter salt och DOC 

späddes samtliga prover hundra gånger innan analys eftersom mätinstrumentet för DOC 

inte klarade av höga salthalter och mätte endast upp till 20 mg C/L.  

 

4.4. Analysmetoder 
MIEX

®
 förmåga att rena löst organiskt material från råvatten hämtat från Lovö 

Vattenverk utvärderades genom analyser av DOC, UV-absorbans och fluorescens. 

MIEX
®
 selektivitet för vissa grupper av DOC utvärderas med mätning av UV-absorbans 

och fluorescens. (Köhler, 2012)(Lavonen,2012) 

 

4.4.1. DOC-analys 

Totalt organiskt kol (TOC) definieras som summan av partikulärt och löst organiskt kol 

för ofiltrerade prover. I experimenten mättes endast DOC då det är den lösta fraktionen 

av TOC som MIEX
®

 avser att rena. Samtliga vattenprover filtrerades därför med 0,45 

µm filter och DOC mättes med instrumentet Shimadzu TOCCPH. 

 

Oorganiskt kol i form av karbonat, som finns i alla naturliga vatten, togs bort med HCl 

för att förskjuta karbonatjämvikten mot kolsyra (löst koldioxid). Den lösta koldioxiden 

drevs därefter av med kvävgas. Organiskt kol som är kvar i provet förbränns vid 680˚C 

och den resulterade koldioxiden mättes med en infraröd detektor (NDIR-detektor). 

(Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, 2010) (Matilainen, o.a., 2011) 

 

4.4.2. UV-absorbans 

UV-absorbans är ett mått på hur mycket UV-absorberande grupper av DOC som finns i 

vattenproverna efter vattenrening med MIEX
®
. Genom spektroskopiska mätningar 

analyserades UV-absorbans vid 254 nm i en 4 cm kyvett för samtliga vattenprover. 

 UV-absorbans vid 254 nm är typiskt för aromatiska grupper och har blivit en standard 

att mäta för DOC, trots att det därmed enbart identifierar den aromatiska karaktären hos 

NOM (Matilainen, o.a., 2011). 

 

Även den specifika UV-absorbansen (SUVA) beräknades för samtliga prover. SUVA 

 (mg/L, m) definieras som UV-absorbansen vid 254 nm (m
-1

) dividerat med DOC-

koncentrationen (mg/L) för ett prov. SUVA är en indikator på hur hydrofobt (aromatiskt) 

eller hydrofilt DOC i vattenprovet är. Ett värde över 4 tyder på väldigt aromatiskt DOC. 

(Abrahamsson Josefin, 2004) (Matilainen, o.a., 2011)  

4.4.3. Fluorescens 

Det finns flertalet grupper av fluorescerande molekyler i DOC som kan identifieras 

genom mätning med en fluorometer. Det går däremot inte att bestämma exakt 

koncentration av löst organiskt material eller ge ingående information om den 

biokemiska strukturen för de organiska molekylerna. (Fellman, o.a., 2010) (Hudson, o.a., 

2007) 
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Emissionsvåglängder och intensitet för fluorescens som uppstår vid olika 

excitationsvåglängder vid analys av DOC är specifika för vissa grupper av fluorescerande 

molekyler.(Lavonen, 2012) I akvatiska miljöer har två fluorescerande huvudgrupper av 

löst organiskt material upptäckts. Den ena gruppen är protein-lik och den andra liknar 

humussyra.(Fellman, o.a., 2010) 

 

Samtliga prover med renat råvatten från Lovö Vattenverk för experiment med olika 

kontakttider analyserades med hjälp av 3D-fluorescens excitation-emisson matrix, 3D-

EEM. Intensiteten för emissionsspektra mättes för ett intervall av excitationsvåglängder 

(ca 240-450 nm). Det analyserande provet bestrålades vid en specifik våglängd (ca 300-

600 nm) och emissionen mättes sedan vinkelrätt mot den inkommande strålningen. 

Mätinstrumentet som användes vid analyserna var Aqualog, Horiba Scientific. 

 

Resultaten från 3D-EEM bestod av olika kvoter som användes för identifikation av 

fluorescerande molekyler av DOC. I detta projekt undersöktes kvoterna fluorescens 

index (FI) och humification index (HIX).  FI är en indikator på det lösta organiska 

materialets ursprung. Ursprungskällan kan antingen vara mikrobiell med högt FI-värde 

eller komma från landlevande växter, terrestert, med lågt FI-värde. HIX är istället en 

indikator på hur mycket av DOC som är humifierat. Högt värde på HIX-kvoten indikerar 

närvaro av mycket humifierat material. (Fellman, o.a., 2010). Det har tyvärr inte hittats 

jämförbara värden i någon rapport. 
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5. Resultat 
 

5.1. DOC kvar i vatten för experiment med olika kontakttider 

 

Nedanstående diagram visar hur mycket DOC (mg C/L) som fanns kvar i vattenproverna 

efter experimenten, se diagram 1. FM 15 (n=2) motsvarar medelvärdet för 

dubbelexperimenten med felstaplar som visar max- och minvärde. Se tabell 7 och tabell 

8 i bilaga 3 för rådata. 

 

 

  
Diagram 1. DOC som fanns kvar i vattnet efter experiment FM 15 (n=2), FM 30 (n=1) och FM 5 

(n=1). FM 15 (n=2) visar medelvärden från dubbelexperimenten och felstaplarna visar max- och 

minvärde för mätningarna. 

5.2. Procentuell reduktion av DOC för experiment med MIEX
®
 under olika 

kontakttider 

 

Procentuell reduktion av DOC för experimenten, se diagram 2. Se tabell 9 i bilaga 3 för 

rådata och se beräkningar i bilaga 2, ekvation 3. 

 
Diagram 2. Procentuell reduktion av DOC för experiment FM15 (n=2), FM 5 (n=1) och FM 30 (n=1). 

FM 15 (n=2) visar medelvärden från dubbelexperimenten och felstaplarna visar max- och minvärde 

för mätningarna. 
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5.3. Selektivitet för UV-absorberande grupper av DOC efter försök under olika 

kontakttider 

 

Nedanstående diagram visar hur UV-absorbans vid 254 nm varierar för experimenten, se 

diagram 3. Se tabell 10 i bilaga 3 för rådata. Procentuell reduktion av UV-absorberande 

grupper visas även för experimenten, se diagram 4. 

 
Diagram 3. UV-absorbans för experiment FM 15 (n=2), FM 30 (n=1) och FM 5 (n=1). FM 15 (n=2) 

visar medelvärde av dubbelexperimenten och felstaplarna visar max- och minvärde för 

mätningarna. 

 
Diagram 4. Procentuell reduktion av UV-absorberande grupper för experiment FM15 (n=2), FM 5 

(n=1) och FM 30 (n=1). FM 15 (n=2) visar medelvärde av dubbelexperimenten och felstaplarna visar 

max- och minvärde för mätningarna. 
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5.4. Specifik UV-absorbans (SUVA) 

Resultat för specifik UV-absorbans (mg/L, m) ses i nedanstående tabell, se tabell 2. Se 

beräkningar i bilaga 2, ekvation 5. 

 
Tabell 2. Specifik UV-absorbans (mg C/L, m) för experiment FM 5 (n=1), FM 15 (n=2) och FM 30 

(n=1), samt SUVA för råvatten för samtliga bäddvolymer. FM 15 (n=2) visar medelvärde för 

dubbelexperimenten. 

Bäddvolym 
 
Råvatten 

FM 15 (n=2) 

(mg/L, m) 
FM 5 (n=1) 

(mg/L, m) FM 30 (n=1) (mg/L, m) 

200 2,7 1,1 2,3 1,0 

400 2,7 1,2 2,4 1,0 

600 2,7 1,2 2,3 1,1 

800 2,7 1,1 2,3 1,1 

1000 2,7 1,3 2,3 1,2 

1200 2,7 1,2 2,2 1,2 

1400 2,7 1,2 2,3 1,3 

1600 2,7 1,3 - - 

1800 2,7 1,2 - - 

2000 2,7 1,3 - - 

2200 
2,7 Ingen 

provtagning - - 

2400 
2,7 Ingen 

provtagning - - 

2600 
2,7 Ingen 

provtagning - - 

2800 
2,7 Ingen 

provtagning - - 

3000 2,7 Ingen UV-abs - - 

3200 
2,6 Ingen 

provtagning - - 

3400 2,6 1,7 - - 

3600 2,6 1,7 - - 

3800 2,6 1,7 - - 

4000 2,6 1,7 - - 
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5.5. Selektivitet för fluorescerande grupper av DOC 

 

Nedanstående diagram visar fluorescenskvoter (HIX och FI) för experimenten, samt 

fluorescenskvoter för råvatten, se diagram 5 och diagram 6. Se tabell 11 i bilaga 3 för 

rådata.  

 
 

 
Diagram 5. Fluorescensindex för experiment FM 15 (n=2), FM 30 (n=1) och FM 5 (n=1) jämfört med 

råvatten. FM 15 (n=2) visar medelvärde av dubbelexperimenten. 

 

 

Diagram 6. Humification index för experiment FM 15 (n=2), FM 30 (n=1) och FM 5 (n=1) jämfört 

med råvatten. FM 15 (n=2) visar medelvärde av dubbelexperimenten. 
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5.5. DOC kvar i vatten för experiment med regenererad MIEX
®
  

Nedanstående diagram visar mängd DOC (mg C/L) som fanns kvar i vattenproverna efter 

experimenten, se diagram 7 och diagram 8. Se tabell 12 i bilaga 4 för rådata. 

 

 

 

 
Diagram 7. DOC som fanns kvar i vattnet efter experiment RM 15 (n=2). RM 15 (n=2) visar 

medelvärde av dubbelexperimenten och felstaplarna visar max- och minvärde för mätningarna. 

 
 
Diagram 8. DOC som fanns kvar i vattnet efter experiment RM 30 (n=1) och RM 5 (n=1).  
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5.6. Procentuell reduktion av DOC för experiment med regenererad MIEX
®
 i 

jämförelse med färsk MIEX
® 

 

Procentuell reduktion av DOC för experimenten med regenererad MIEX
®

 i jämförelse 

med experiment för 15 minuters kontakttid med färsk MIEX
®
, se diagram 9. Se tabell 13 

i bilaga 4 för rådata och beräkningar i bilaga 2, ekvation 3. 

 
Diagram 9. Procentuell reduktion av DOC efter experiment RM 5 (n=1), RM 15 (n=2) och RM 30 

(n=1) i jämförelse med procentuell reduktion av DOC efter experiment FM 15 (n=2). RM 15 (n=2) 

visar medelvärde av dubbelexperimenten och felstaplarna visar max- och minvärde för 

mätningarna. 
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5.7. DOC (%) som har kommit ut efter regenerering och irreversibelt bunden DOC 

 

Det beräknades procentuellt hur mycket DOC av det som totalt har bundit in till MIEX
®
 

som kom ut efter regenerering, se tabell 5 och se beräkningar i bilaga 2. Mängd DOC 

som irreversibelt har bundit in till MIEX®
 beräknades även för att avgöra om olika 

mängd behandlat råvatten påverkade MIEX®, se tabell 6 och se beräkningar i bilaga 2.  

 

Tabell 3. DOC av det som totalt har bundit in till MIEX
®
 som kom ut efter regenerering av MIEX

®
, 

som tidigare har behandlat råvatten vid olika bäddvolymer. 

RM 15 RM 5 RM 30 

85 % 88 % 81 % 

 
Tabell 4. Mängd DOC som irreversibelt har bundit in till MIEX

®
. 

RM 15 

(20 L råvatten) 

RM 5 

(7 L vatten) 

RM 30 

(7 L vatten) 

2,7 mg C/ml MIEX
®
 0,7 mg C/ml MIEX

®
 1,6 mg C/ml MIEX

®
 

 

 

5.8. Selektivitet för UV-absorberande grupper av DOC för experiment med 

regenererad MIEX
®
 i jämförelse med experiment för färsk MIEX

®
 

 

UV-absorbans för experimenten kan skådas i nedanstående diagram, se diagram 10. Se 

tabell 15 i bilaga 4 för rådata. 

 

Diagram 10. Procentuell reduktion av UV-absorberande grupper för experiment RM 5 (n=1), RM 15 

(n=2) och RM 30 (n=1) i jämförelse med procentuell reduktion av UV-absorberande grupper för 

experiment FM 15 (n=2). RM 15 (n=2) visar medelvärde av dubbelexperimenten och felstaplarna 

visar max- och minvärde för mätningarna. 
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6. Diskussion 

 
Experimenten har gett väldigt mycket resultat som kan behandlas och utvärderas på flera 

olika sätt. Vidare liknade experimenten en fullskaleprocess genom att samma mängd 

MIEX
®
 fick behandla flera reningscykler. Skillnaden var istället att experimenten 

utfördes satsvis medan en fullskaleprocess sker med kontinuerligt flöde. Det har bidragit 

till att en del av resultaten inte har gått att översätta till en fullskaleprocess, utan måste 

undersökas noggrannare. 

6.1. Effekt på DOC 

Utförda experiment med MIEX
®
 under olika kontakttider visade att experiment FM 5 

(n=1) har gett högst koncentrationer DOC (mg C/L) efter rening jämfört med experiment 

FM 15 (n=2) och FM 30 (n=1), se diagram 1. Det betyder troligtvis att DOC inte har haft 

tillräckligt med tid att binda in till MIEX
®
-partiklarnas aktiva siter vid en kontakttid på 5 

minuter. Resultat för experiment FM 30 (n=1) och experiment FM 15 (n=2) visade 

liknande värden, se diagram 1. För dubbelexperimenten har resultaten visat att det inte är 

stor skillnad mellan mätningarna, men det har det inte verifierats statistiskt. I diagrammet 

ses även en betydlig skillnad i DOC jämfört med råvatten, alltså visade både en 

kontakttid på 15 minuter och 30 minuter goda reningsresultat.  Ur ett ekonomiskt 

perspektiv är en kontakttid på 15 minuter att föredra. I en fullskaleprocess är det önskvärt 

med både en kort kontakttid och goda reningsresultat för att det leder till en effektiv 

process. Val av en kortare kontakttid framför en längre medför till att det behövs en 

mindre kontakttank, vilket bidrar till mindre eventuella investeringskostnader.    

 

Vid procentuell reduktion av DOC har behandling med MIEX
®
 under experiment FM 5 

(n=1) reducerat ca 52 % vid 200 BV medan experiment FM 30 (n=1) har reducerat ca 75 

% vid 200 BV, se tabell 9 i bilaga 3. Efter 1400 BV var reduktionen ca 37 % respektive 

ca 57 %. För experiment FM 15 (n=2) var reduktionen ca 70 % vid 200 BV och ca 54 % 

vid 1400 BV. Vid hela 4000 BV hade reduktionen sjunkit till ca 44 %, se tabell 9 i bilaga 

3. Reningseffekten minskade efter ökat antal renade bäddvolymer, för samtliga 

kontakttider, eftersom mängden behandlat vatten och DOC då ökade. Vid rening av 200 

BV har DOC chans att binda in till alla aktiva siter på MIEX
®
-partiklarna medan vid 

1400 BV har redan en viss mängd DOC bundit in till MIEX
®
. Det hindrar nytt DOC att 

binda in och på så sätt minskades reningseffekten allteftersom antalet bäddvolymer 

ökade. Av samma anledning fungerar inte MIEX
®
 i en fullskaleprocess som helt färsk 

MIEX
®
. Där blandas både färsk- och regenererad MIEX

®
 med MIEX

® 
som redan har 

renat ett visst antal bäddvolymer.     

 

En intressant observation är att resultaten har visat sig likna experiment som utfördes år 

2004 på Lovö Vattenverk. Efter exempelvis 200 BV blev den procentuella reduktionen 

av DOC på ca 70 % för utförda experiment. Tidigare experiment på råvatten från Lovö 

Vattenverk visade procentuell reduktion av TOC på ca 68 % efter 200 BV. Skillnaden då 

och nu är att det då användes en kontakttid på 10 minuter och idag en kontakttid på 15 

minuter. Enligt dessa resultat är det alltså inte en betydlig skillnad med en kontakttid på 

10 minuter och en kontakttid på 15 minuter. 

6.2. Effekt på UV-absorbans 

 

Analys av UV-absorbans vid 254 nm har visat en liknande trend i resultat som vid analys 

av DOC. En kontakttid på 5 minuter har gett högre UV-absorbans jämfört med 
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experiment med en kontakttid på 15 minuter och 30 minuter, se diagram 3. Det fanns 

därmed större mängd UV-absorberande grupper av DOC kvar i vattnet efter rening med 5 

minuter jämfört efter rening med 15 minuter och 30 minuter. 

En kontakttid på 15 minuter och 30 minuter var mer selektiv för aromatiska grupper av 

DOC, eftersom aromatiska grupper absorberar UV-ljus vid 254 nm, enligt beräkningar av 

specifik UV-absorbans, SUVA. Resultaten av SUVA visade att råvattnet har högre 

SUVA jämfört med vattenproverna från experiment FM 15 (n=2) och FM 30 (n=1), se 

tabell 2.  Högt SUVA är ett mått på att det finns mycket DOC med aromatiska 

egenskaper i vattnet. Med tanke på att de analyserade vattenproverna hade lägre SUVA-

värden än råvattnet tyder det därmed på att vattenreningen med MIEX
®
 har selektivt 

reducerat DOC med mer aromatisk karaktär. Selektiviteten för UV-absorberande grupper 

kan även visas med procentuell reduktion av UV-absorberande grupper, se diagram 4. 

Den procentuella reduktionen av UV-absorberande grupper var större mellan en 

kontakttid på 5 minuter och en kontakttid på exempelvis 15 minuter jämfört med 

skillnaden av procentuell reduktion av DOC vid 5 minuter och 30 minuter. Det tyder på 

större selektivitet för UV-absorberande grupper vid rening med MIEX
®
 vid en kontakttid 

på 15 minuter och 30 minuter. 

6.3. Effekt på fluorescens 

Fluorescensindex (FI) efter analys med 3D-EEM av råvatten var ca 1,5 medan 

experiment med en kontakttid på 15 minuter hade en kvot på ca 1,8. I råvattnet fanns 

med andra ord högre andel terrestert DOC. Vid 30 minuters kontakttid var FI däremot en 

aning högre, ca 2,0. Detta betyder att vattenreningen med MIEX
®
 har mer selektivt tagit 

bort terrestra molekyler för dessa kontakttider. Resultaten för 5 minuters kontakttid låg 

på ca 1,6, vilket då har visat sig vara lite selektiv mot DOC som härstammar från 

terrestert material. 

  

En intressant iakttagelse var att vid 30 minuters kontakttid var FI värdena högre jämfört 

med värdena vid en kontakttid på 15 minuter, se diagram 5. En kontakttid på 30 minuter 

har därmed gett större reduktion av terrestra molekyler, alltså tar det mycket längre tid 

för just terrestert DOC att binda in till MIEX
®
. Vad detta kan bero på har varit svårt att 

avgöra, men det är en iakttagelse som inte kan uppmärksammas med utförda analyser av 

DOC och UV-absorbans vid 254 nm, där det inte var skillnad på resultaten. Med andra 

ord kan en längre kontakttid vara att föredra vid rening av vatten med mycket terrestert 

DOC, med avseende på reningsresultat. 

  

Fluorescenskvoten HIX visade resultat på 1,0 för råvatten och 0,7-0,8 efter vattenrening 

med MIEX
® 

under en kontakttid på 15 minuter och 30 minuter, medan resultaten för en 

kontakttid på 5 minuter var ca 0,9. Ett högt värde på HIX kvoten visar att det finns 

mycket humifierat material i vattnet, alltså har rening med MIEX
® 

varit mer selektiv mot 

DOC av humifierat material (humussyror och fulvosysror). En kontakttid på 15 minuter 

har varit mer selektiv mot humifierat material jämfört med en kontakttid på 5 minuter, 

som har högre HIX värden. Vid analys av HIX värdena varierade istället värdena för en 

kontakttid på 30 minuter jämfört med analys av FI värdena, se diagram 6. Det var lägre 

värden vid andra till fjärde reningscykeln. En anledning till det kan vara att vid den fjärde 

reningscykeln kanske MIEX
® 

har tagit upp så pass mycket humifierat material att inte 

mer hade möjlighet att binda in, varför värdena ökade vid de sista reningscyklerna.   
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6.4. Regenerering 

En viktig fråga är hur mycket av det DOC som har bundit in till MIEX
®
 som har kommit 

ut efter regenerering, se tabell 5. Det visade att den procentuella mängden DOC som kom 

ut från MIEX
®
 inte skiljde sig åt beroende på olika mängd behandlat vatten. 

Det är däremot något som spelar in vid irreversibelt bunden DOC, se tabell 6. Det är då 

en tydlig skillnad på MIEX
®
 som har behandlat 20 L vatten och 7 L vatten. Detta är 

viktigt eftersom det kan påverka reningen i en fullskaleprocess. Vid upprepad 

regenerering kan nämligen en viss mängd DOC ackumuleras och medföra att 

reningseffektiviteten minskar. Det är något som bör undersökas noggrannare eftersom 

det inte kan bekräftas i denna rapport och inget som verkar ha undersökts tidigare för 

Lovö Vattenverks råvatten. Det kvarstår alltså en mycket viktig fråga för att kunna köra 

processen i en pilotanläggning. Hur pass länge kan samma mängd MIEX
®
 regenereras 

och återanvändas i en fullskaleprocess utan att bli allt för ineffektiv? 

 

Man kan i tabell 6 se att olika mycket DOC hade bundit in irreversibelt och att det då var 

en skillnad i hur lätt eller svårt det var att regenerera. Denna skillnad i DOC verkade 

däremot vara för liten för att ge effekt på vattenrening efter regenerering. Det har dock 

inte utförts något statistsikt test på detta. Mängd irreversibelt bunden DOC till MIEX
®
 

kan påverka vid upprepad regenerering. I resultaten för regenererad MIEX
®
 visade det 

sig däremot att det inte är någon större skillnad på reningen trots att mängderna MIEX
®
 

hade behandlat olika mycket vatten innan regenerering, 20 L för 4000 BV och 7 L för 

1400 BV, se diagram 9. I diagrammet ses att färsk MIEX
®
 som behandlat råvatten under 

15 minuter hade ungefär lika effektiv rening fram till 600 BV. Den procentuella 

reduktionen av DOC var lägre efter 600 BV för regenererad MIEX
®
, vilket visade att 

regenererad MIEX
®
 inte var lika effektiv som färsk MIEX

®
 efter 600 BV, vid endast en 

regenerering. För resultaten av UV-absorbans vid 254 nm för regenererad MIEX
® 

kunde 

samma iakttagelse noteras, det vill säga att reningen av UV-absorberande ämnen var 

lägre efter 600 BV vid en regenerering. I en fullskaleprocess kan det se helt annorlunda 

ut på grund av att det då förekommer upprepad regenerering.  

6.5. Förslag på fortsatt arbete 

Med tanke på avgränsningarna för detta examensarbete var det inte möjligt att undersöka 

processen i laboratorieskala fullt ut. Det krävs ytterligare undersökningar för att det ska 

löna sig att starta upp en pilotanläggning, och eventuellt sedan också i fullskala.  

  

Enligt resultaten från experimenten borde lämpligt antal renade bäddvolymer vara 400-

1000 BV, med tanke på att det är störst lutning på kurvan för procentuell reduktion av 

DOC, se diagram 2. En brant lutning mellan dessa bäddvolymer säger att det är stor 

förändring i reningsresultat mellan 400 och 1000 BV jämfört med efter 1200 BV där 

kurvan planar ut och MIEX
®
 inte är lika effektiv. En ekonomisk utvärdering av hur val 

av olika bäddvolymer kan få för ekonomiska konsekvenser i en fullskaleprocess med 

avseende på regenereringslösning och kostnad för MIEX
®
 har inte utförts i 

examensarbetet. Det är däremot något som bör utvärderas innan uppbyggnad av en 

pilotanläggning. 

 

Avslutningsvis bör det även undersökas vad som kan hända med regenererad MIEX
®
 i en 

fullskaleprocess innan uppstart av en pilotanläggning, eftersom ingen vet hur MIEX
®
 

beter sig efter upprepad regenerering. Desto mer som utvärderas innan uppbyggnad av en 

pilotanläggning desto mer tid och pengar sparas. 
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7. Slutsats 

 
Efter att ha utfört detta examensarbete kan följande slutsatser fastställas.  

Val av kontakttid borde vara 15 minuter eftersom det inte var någon skillnad på 

reningsresultaten mellan en kontakttid på 15 minuter och 30 minuter. Genom att välja en 

kontakttid på 15 minuter kan utgifter i form av investeringskostnader besparas. 

Lämpligt antal bäddvolymer borde vara 400-1000 BV enligt utförda experiment eftersom 

det är störst förändring i procentuell reduktion av DOC mellan dessa bäddvolymer.  

Reningen med MIEX
®
 har visat sig vara selektiv för DOC med aromatiska egenskaper, 

DOC som härstammar från land och av humifierat material. Jonbyte med MIEX
®
 är 

alltså en effektiv reningsmetod för vatten innehållande dessa typer av DOC.   

Skillnad i mängd irreversibelt bunden DOC visar att det är skillnad i hur lätt eller svårt 

MIEX
®
 var att regenerera. I dessa experiment verkar denna skillnad av mängd 

irreversibelt bunden DOC inte ha varit tillräcklig för att påverka MIEX
®
 

reningskapacitet. Det kan däremot påverka i en fullskaleprocess då upprepad 

regenerering kan bidra till att samma mängd MIEX
®
 inte kan regenereras och 

återanvändas hur många gånger som helst.   
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9. Bilagor 
 

Bilaga 1. Regenerering 

Natriumkloridlösningen tillverkades genom att 62,5470 g ren NaCl vägdes upp och 

späddes till 250 ml, vilket gav 20 % NaCl. Av denna saltlösning togs 150,3 ml och 

späddes till ca 200 ml med MQ-vatten. Därefter förbereddes 4,0760 g NaOH som 

späddes till 100 ml för att justera natriumkloridlösningens pH till 10. 

  

Natriumkloridlösningen på 200 ml fördelades i fyra 50 ml burkar tillsammans med 

respektive MIEX
®
 dos som användes i experimenten ned olika kontakttider. I burken 

med MIEX
®
 från 30 minuters kontakttid blev det mindre mängd än 50 ml NaCl-lösning, 

ca 0,5526 ml NaCl saknades. MIEX
® 

sedimenterade därefter på en gång.  

 

Direkt efter regenereringen blev saltlösningen i burkarna genast brunaktiga av DOC, se 

figur 5. Burkarna med 15 minuters kontakttid blev mycket mörkare på grund av att de har 

behandlat fler BV och innehöll därmed mycket mer DOC. Det fanns då mer DOC som 

absorberade ljus och en färgskiftning noterades.  

 

Burkarna fick därefter stå under omrörning med hjälp av ett skakbord under en timme. 

Efter regenereringen överfördes lösningen, innehållande DOC, till varsin 50 ml burk och 

förvarades i kylskåp för vidare analyser av DOC. Kvarvarande MIEX
®
 fördes över till 

fyra burkar med vardera 25 ml 20% natriumkloridlösning för ytterligare experiment ute 

på Lovö vattenverk. 

 

 

 
Figur 3. Vattenprover innehållande DOC direkt efter regenerering. (Fotografi) 
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Bilaga 2. Beräkningar 

 

 

Procentuell reduktion av DOC 

 

DOC initialt = DOC som finns i råvattnet 

 

DOC kvar = DOC som finns kvar i vattenprovet efter rening med MIEX
® 

R             
             

   

 
          

   

 
 

             
   

 
 

      Ekvation 3 

 

Specifik UV-absorbans 

 

                
               

    
   Ekvation 4 

 

SUVA (mg, cm/L) 
               

        
   Ekvation 5 

 

                                  Ekvation 6 

 

 

Hur mycket DOC har faktiskt kommit ut från MIEX
®
 direkt efter regenerering? 

 

Exempel 5 minuters kontakttid: 

Den totala mängden DOC som behandlats efter rening av 1000 BV, dvs. efter 7 L 

råvatten var enligt analys,      
  

 
            mg   

Den totala mängden DOC som fanns kvar i vattenprovet efter rening med MIEX
®
 under 

5 minuters kontakttid var enligt analys,        mg. DOC som fanns kvar på MIEX
®
 

efter rening med 7 L vatten var därmed,                       mg.  

Koncentrationen DOC i regenereringslösningen efter regenerering av den mängd MIEX
®
 

som renade råvatten under 5 minuters kontakttid var 4,745 mg/L, CDOC, 5 min = 4,745 

mg/L, se tabell 14 i bilaga 4. 

 

Provet som bestod av 50 ml lösning späddes 100 gånger innan analys, CDOC, 5 min = 

                
    

     
. Med andra ord är mängden DOC i vattenprovet  

 4                  
    

 
 efter regenerering.  

 

DOC som fanns kvar i MIEX
®
 efter regenerering,                     mg DOC. 

      

      
                    

 

88 % av allt DOC som bundits in till MIEX
®
 kom ut efter regenerering. 

 

På samma sätt beräknades hur mycket av DOC som bundits in till MIEX
® 

som faktiskt 

kom ut efter regenerering av MIEX
®
 som behandlats under 15 minuters och 30 minuters 
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kontakttid. 15 minuters kontakttid resulterade i att för prov 1 fanns       mg DOC kvar i 

MIEX
®
 och att ca 86 % av allt DOC som bundits in faktiskt kom ut efter regenerering. 

För prov 2 var motsvarande värden 15,61 mg DOC och ca 82 %. 30 minuters kontakttid 

resulterade i att det fanns 7,837 mg DOC kvar i MIEX
® 

och att ca 81 % av allt DOC som 

bundits in faktiskt kom ut efter regenerering. 

 

Mängd irreversibelt bunden DOC 

 

Exempel 5 minuters kontakttid: 

 

Enligt beräkning av hur mycket DOC som procentuellt har kommit ut från MIEX
® 

var 

mängden DOC i vattenprovet        
    

 
 efter regenerering och mängden DOC som 

fanns kvar på MIEX
®
 efter rening med 7 L vatten var 27,081. Mängd DOC som fanns 

kvar på MIEX
®
 efter regenerering beräknades genom 

               

          
        

    

       
 

 

På samma sätt beräknades hur mycket DOC som irreversibelt har bundit till MIEX
® 

efter 

regenerering av MIEX
®
 som i tidigare experiment har renat under 15 minuter (20 L 

vatten) och 30 minuter (7 L vatten). För regenererad MIEX
®
 som behandlat 20 L blev 

mängd irreversibel bunden DOC ca 2,7 mg C/ml MIEX
®
 och för 7 L vatten blev mängd 

irreversibel bunden DOC ca 1,57 mg C/ml MIEX
®

. 
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Bilaga 3. Rådata för experiment med olika kontakttider. 

 
Tabell 5. Rådata för DOC (mg C/L) i behandlat vatten efter experiment FM 5 (n=1), FM 15 (n=2) 

och FM 30 (n=1). FM 15 (n=2) visar medelvärde för dubbelexperimenten.  

Bäddvolym  
FM 15 (n=2) 

(mg C/L) 

FM 5 

(n=1) 

(mg C/L) 

FM 30 

(n=1) 

(mg C/L) 

200 2,6375 4,33 2,31 

400 2,6235 4,85 2,50 

600 2,85 5,17 2,85 

800 3,3625 5,23 3,5 

1000 3,8115 5,53 3,93 

1200 4,1315 5,75 3,99 

1400 4,098 5,76 3,90 

1600 4,0705 - - 

1800 4,176 - - 

2000 4,263 - - 

2200 
Ingen 

provtagning 
- - 

2400 
Ingen 

provtagning 
- - 

2600 
Ingen 

provtagning 
- - 

2800 
Ingen 

provtagning 
- - 

3000 4,3425 - - 

3200 4,4665 - - 

3400 4,593 - - 

3600 4,692 - - 

3800 4,847 
- - 

4000 5,0525 - - 
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Tabell 6. DOC (mg C/L) för råvatten efter experiment FM 5 (n=1), FM 15 (n=2) och FM 30 (n=1). 

Bäddvolym  
DOC-Råvatten 

(mg/L), 15 min  
DOC-Råvatten 

(mg/L), 5 min   
DOC-Råvatten 

(mg/L), 30 min   

200 8,86 9,1 9,1 

400 8,86 9,1 9,1 

600 8,86 9,1 9,1 

800 8,86 9,1 9,1 

1000 8,86 9,1 9,1 

1200 8,86 9,1 9,1 

1400 8,86 9,1 9,1 

1600 8,86 - - 

1800 8,86 - - 

2000 8,86 - - 

2200 8,86 - - 

2400 8,86 - - 

2600 8,86 - - 

2800 8,86 - - 

3000 8,86 - - 

3200 9,1 - - 

3400 9,1 - - 

3600 9,1 - - 

3800 9,1 - - 

4000 9,1 - - 

 
Tabell 7. Procentuell reduktion av DOC efter experiment FM 5 (n=1), FM 15 (n=2) och FM 30 (n=1). 

FM 15 (n=2) visar medelvärde för dubbelexperimenten. 

Bäddvolym  FM 15 (n=2) (%) FM 5 (n=1) (%) FM 30 (n=1) (%) 

200 70,25 52,41 74,63 

400 70,40 46,72 72,53 

600 67,85 43,23 68,63 

800 62,07 42,56 61,53 

1000 57,0 39,2 56,85 

1200 53,39 36,85 56,2 

1400 53,77 36,69 57,11 

1600 54,08 - - 

1800 52,89 - - 

2000 51,91 - - 

2200 Ingen provtagning - - 

2400 Ingen provtagning - - 

2600 Ingen provtagning - - 

2800 Ingen provtagning - - 

3000 49,45 - - 

3200 48,44 - - 

3400 48,2 - - 

3600 44,0 - - 

3800 45,7 - - 

4000 44,06 - - 
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Tabell 8. Rådata för UV-absorbans (254 nm, 1 cm) för experiment FM 5 (n=1), FM 15 (n=2) och FM 

30 (n=1). FM 15 (n=2) visar medelvärde för dubbelexperimenten. 

Bäddvolym  UV-

absorbans, 

råvatten  

UV-

absorbans, 

 FM 15 

(n=2) 

UV-

absorbans, 

 FM 5 

(n=1) 

UV-

absorbans, 

FM 30 

(n=1) 

200 0,24 0,03 0,10 0,02 

400 0,24 0,03 0,11 0,03 

600 0,24 0,03 0,12 0,03 

800 0,24 0,04 0,12 0,04 

1000 0,24 0,05 0,12 0,05 

1200 0,24 0,05 0,13 0,05 

1400 0,24 0,05 0,13 0,05 

1600 0,24 0,05 - - 

1800 0,24 0,05 - - 

2000 0,24 0,05 - - 

2200 0,24 0,06 - - 

2400 0,24 0,06 - - 

2600 0,24 0,06 - - 

2800 0,24 0,06 - - 

3000 

0,24 

Ingen 

mätning 

- - 

3200 0,24 0,08 - - 

3400 0,24 0,08 - - 

3600 0,24 0,08 - - 

3800 0,24 0,09 - - 

4000 0,24 0,08 - - 

 

Tabell 9. Fluorescenskvoter för experiment FM 5 (n=1), FM 15 (n=2) och FM 30 (n=1). 

FM 15 (n=2) visar medelvärde för dubbelexperimenten. 

Bäddvolym FM 5 

(n=1) 

HIX 

FM 5 

(n=1)  

FI 

FM 30 

(n=1)  

HIX 

FM 30 

(n=1)  

FI 

FM 15 

(n=2) 

HIX 

FM 15 

(n=2)  

FI 

Råvatten 1,0 1,55 1,0 1,55 1,0 1,55 

200 0,86 1,54 0,78 2,19 0,7 1,83 

400 0,86 1,58 0,71 1,98 0,75 1,85 

600 0,88 1,58 0,71 1,98 0,79 1,77 

800 0,88 1,58 0,75 1,96 0,77 1,82 

1000 0,87 1,58 0,86 1,90 0,78 1,86 

1200 0,87 1,60 0,87 1,90 0,8 1,84 

1400 0,85 1,63 0,83 2,0 0,8 1,81 
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Bilaga 4. Rådata för experiment med regenererad MIEX
®
. 

 
Tabell 10. Rådata för DOC (mg C/L) i behandlat vatten för experiment RM 5 (n=1), RM 15 (n=2) 

och RM 30 (n=1), samt DOC (mg C/L) för råvatten. FM 15 (n=2) visar medelvärde för 

dubbelexperimenten. 

Bäddvolym 
Råvatten 

 (mg C/L) 
RM 15 (n=2) 

(mg C/L) 
RM 5 (n=1) 

(mg C/L) 
RM 30 (n=1) 

(mg C/L) 

200 9,22 2,74 2,89 2,79 

400 9,22 2,98 2,89 2,75 

600 9,22 3,44 3,36 3,23 

800 9,22 4,2 3,89 3,967 

1000 9,22 4,48 4,20 4,38 
 

Tabell 11. Procentuell reduktion av DOC för experiment RM 5 (n=1), RM 15 (n=2) och RM 30 (n=1). 

FM 15 (n=2) visar medelvärde för dubbelexperimenten. 

Bäddvolym  
RM 15 (n=2) 

(%)  
RM 5 (n=1) 

(%) 
 RM 30 (n=1)  

(%) 

200 70,34 68,69 69,72 

400 67,75 68,64 70,19 

600 62,77 63,58 64,23 

800 54,51 58,09 57,0 

1000 51,41 54,44 52,54 
 

Tabell 12. Mängd DOC kvar i vattenprovet direkt efter regenerering av MIEX
®
 som tidigare har 

renat råvatten under kontakttiderna 5 minuter, 15 minuter och 30 minuter. 

 

 

 

 

 

 
Tabell 13. Rådata för UV-absorbans (254 nm, 1 cm) för DOC som fanns kvar i vattnet efter 

experiment RM 5 (n=1), RM 15 (n=2) och RM 30 (n=1), samt UV-absorbans för råvatten. 

FM 15 (n=2) visar medelvärde för dubbelexperimenten. 

Bäddvolym Råvatten RM 15 (n=2) RM 5 (n=1) RM 30 (n=1) 

200 0,25 0,04 0,04 0,03 

400 0,25 0,04 0,04 0,03 

600 0,25 0,05 0,05 0,04 

800 0,25 0,06 0,05 0,05 

1000 0,25 0,06 0,06 0,06 

 

 

 

Regenererad MIEX® DOC (mg/L)*10
2 

5 min 4,75 

15 min 14,35 

30 min 6,58 


