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Abstract 

The demand and usage of fertilizer is growing while complications with eutrophication is ever 

so observable throughout the world today, with excessive algae growth which causes lack of 

oxygen in lakes. This paper focuses on a mechanical technique to remove ammonium from 

polluted water, by leading it through a column filled with carries to enhance the area whereas 

ammonia is allowed to converge to gaseous ammonia hence no longer resolved in the water. 

This process was tested with water pollution levels resembling to those surveyed in Ragn-

Sells, a Swedish waste treatment company. Parameters that had an effect on the convergence 

efficiency was recognized in literary studies and in self-made tests with artificial water in 

order to find the most optimal set of parameters to test real wastewater. High pH-levels at 

around 11.7 and high “air-to-water” ratio provided the highest level of convergence (44 %), 

however it was not comparable with the literary studies which had convergence levels as high 

as 92,8 %. The reason for this was thought to stem from the fact that the absorbationtower that 

was used didn’t allow for enough air to pass through for it to be comparable with tests done 

by others. An environmental analysis of whether or not this was a feasible method concluded 

that this method only sought to convert the problematic ammonia from a liquid phase to a 

gaseous one and that the air in which it exited with also needed to be treated. It was concluded 

that the effectiveness this air treatment has alongside with the energy cost of the 

ammoniastripping process determine if this process could ever be a better way to treat 

ammonium filled water in order to stop eutrophication on our planet. 

Sammanfattning 

Användandet av gödningsmedel ökar i hela världen samtidigt som problemen med 

övergödning blir allt mer uppenbara med stora algblomningar och följder som syrefattiga 

bottnar. Denna studie fokuserar på att via en mekanisk metod förflytta vattenlöst ammoniak 

till en luftström med hjälp av ett absorbtionstorn, även kallad ”stripper”, varpå man sedan 

renar luftströmmen från sitt ammoniakinnehåll. Denna metod är sedan tidigare undersökt för 

höga ammoniumnivåer som liknar de uppmätta hos ett svenskt avfallshanteringsbolag, Ragn-

Sells vars deponianläggningar för närvarande använder sig av biologisk kväverening. I denna 

undersökning identifierades de parametrar som påverkar ammoniumöverföringsgraden och 

dessa optimeras sedan för att undersöka hur Ragn-Sells eget lakvatten renas. Med ett pH-

värde om 11,7 och ett högt flöde av luft kontra vatten kunde en överföringsgrad av 44 % 

uppmätas. Detta kan jämföras med 92,8 % som tidigare experimentella undersökningar 

kunnat uppmäta, att denna överföringsgrad inte uppnåddes i denna undersökning tros 

härstamma ur det underdimensionerade absorbtionstorn som fanns tillgänglig. Huruvida detta 

är ett hållbart sätt att rena vatten med ammoniuminnehåll långt över tillåtna utsläppsvärden 

beror på vad den samlade processen av både överföringen från vatten till luft och sedan 

omvandlandet av ammoniak till kvävgas i en katalytisk process har för energieffektivitet. 

Problemet med den biologiska rening som finns idag är att den fungerar väldigt dåligt 

vintertid då vattentemperaturen är mycket lägre.    
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Introduktion 

Ett allt större fokus i lakvattenbehandling riktas mot att ta till vara på de ämnen man får in för 

återanvändning i exempelvis jordbruket där behovet av näringsämnen är stort. Återvinnandet 

av näringsämnen börjar allt mer bli standardiserat världen över när reningsverken försöker 

minska sina energikostnader och utsläpp av växthusgaser. Återvinning ger också upphov till 

nya intäktsmöjligheter för reningsverken.(EPA, 2010). Två huvudsakliga behandlingsmetoder 

som ämnar avskilja kväve finns, den första och huvudsakliga metoden som används i Sverige 

är biologisk kväverening. Inom denna kategori finns flertal metoder så som assimilation; där 

organismer binder in kvävet i sin cellvävnad varpå de växer sig stora och kan filtreras bort 

som slam. Den vanligaste metoden som också utnyttjas hos Ragn-Sells i deras anläggning på 

Högbytorp är Nitrifikation-Denitrifikation; metoden innebär att det i ett första steg sker en 

nitrifikation m.h.a bakterier enligt:  

𝑁𝐻4
+ + 02 → 𝑁𝑂3

− + 2𝐻+ + 𝐻2𝑂 

Nitratet (𝑁𝑂3
−) omvandlas sedan i nästa steg till kvävgas genom att dentnitrifikationsbakterier 

får arbeta i en syrefri miljö enligt: 

𝑂𝑟𝑔. 𝑚𝑎𝑡𝑟𝑖𝑎𝑙 + 𝑁𝑂3
− + 𝐻2𝑂 → 𝐶𝑂2 + 𝑂𝐻− + 𝑁2 

I nitrifikationssteget skapas en sur miljö då fria protoner (𝐻+) bildas, dock är 

nitrifikationsbakterierna i detta steg känsliga för sura miljöer och organiskt material så 

ytterligare kalk måste tillsättas för att hålla en pH balans kring 7 samtidigt som en förfiltrering 

filtrering av organiskt material behövs. I denitrifikationssteget är ett av kraven dock tillgång 

på lättnedbrytbart organiskt material som alkohol vilket då måste tillsättas. De två olika 

stegen kräver till synes helt motsatta förhållanden i jämförelse med det inflöde de har, av 

denna anledning kan man därför vrida på processen och börja med ett denitrifikationssteg och 

avsluta med ett nitrifikationssteg. Denna behandlingsmetod spar på materialkonsumtionen då 

man behöver mindre tillsatser till inflödet men hela processen måste återcirkuleras för att 

uppnå samma effektivitet som nitrifikation-denitrifikation metoden vilket innebär längre 

behandlingstid och lägre reningskapacitet. (Persson, 2005) 

Härav intresset för att undersöka en annan metod för kväverening. 

 

Bakgrund – sammanhang, relevans 

De miljömål riksdagen 1999 antog innehöll ett mål om att Sverige inte skulle ha någon 

övergödning och varje år görs en bedömning om de styrmedel som implementerats innan 

2020 kommer leda till att målet nås. Sverige kommer inte nå detta mål och effekterna har vi 

bekantat oss med som syrefattiga sjöbottnar. (Naturvårdsverket, 2014).  

Protolyserade ammoniakmolekyler, ammonium (NH4
+), är ett gödande ämne som det finns 

gott om i vårt avloppsvatten. Tillsammans med nitrat (NO3
-) och ammoniak (NH3) utgör dessa 

tre det totala kväveinnehållet i lakvattnet (Arogo et al, 1999).  

Restprodukter ur reningsverk även kallat ”slam” används idag för att täcka gamla stängda 

deponier (Persson, 2014). Dessa kommer utsättas för regn som sedan spolar med sig kvävet. I 
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Ragn-Sells deponianläggningar samlas lakvattnet i stora dammar som återigen leds vidare till 

en typ av reningsverk för att bli av med föroreningar som kväve innan vattnet i sin tur kan 

skickas vidare till en recipient vilket innebär ytterligare kostnader. (Travar, 2015). 

Av dessa anledningar är det intressant med åtgärder som kan minska kväveutsläpp från 

lakvattnet så kostnadseffektivt som möjligt. Ragn-Sells äger och administrerar flertal deponier 

i landet och har en uppsamling av det lakvatten som kommer från dessa, vilka innehåller höga 

halter ammonium. En åtgärd man ser som en potentiell lösning är användningen av en 

ammoniakavdrivare, en s.k. ”ammonium-stripper” vilket är en kolonn med fyllnadskroppar 

som syftar till att öka kontaktytan mellan luft och vatten. Detta för att leda ett 

ammoniumhaltigt vatten mot en luftström som efter jämviktssamband kommer omvandlas till 

ammoniak-gas (Tengsved, 2015). Notera att det är ammoniak som transporteras bort men 

ammonium som finns löst i vattnet. Med olika pH-förhållanden, temperaturer, flöden mm. kan 

man förskjuta denna jämvikt för att öka utbytet (EPA, 2000). Den utgående luftströmmen 

blandad med ammoniak kan sedan renas i ett katalytiskt eftersteg där ammoniak omvandlas 

till kvävgas.     

Syfte/mål  

Syftet med denna rapport är att undersöka huruvida Ragn-Sells lakvatten överhuvudtaget kan 

renas med en projekterad ammonium-stripperanläggning och till vilken grad detta kan 

genomföras. Här inkluderas även undersökningar för hur det optimala absorptionstornet ska 

utformas och vilka processparametrar som leder de bästa resultaten i form av utbyte av 

ammonium till ammoniak-gas 𝑁𝐻3 (𝑔). En litterär undersökning kommer göras på huruvida 

denna process har en positiv miljöpåverkan genom renandet av lakvattnet. Även 

energikonsumtionen för processen inkluderas i studien för att kontrollera hållbarheten i 

metoden.  

Följande frågor bör besvaras/behandlas i arbetet: 

 Hur fungerar en ammonium-stripper? 

 Vilka parametrar avgör förflyttningen av ammonium vatten? 

 Hur skulle förutsättningarna behöva se ut? 

 Vad resulterar utbytet i för halter i lakvatten/luft? 

 Är det ett miljömässigt hållbart sätt att behandla ammoniumhaltigt lakvatten genom 

avdrivning eller förflyttas bara problemet?  

Avgränsningar 

Optimeringarna för strippern utgår som redan nämnts från pH-värden och flöde men också 

temperaturer och kolonnutformning är parametrar.  

Studien kommer testa lakvatten med många gånger högre nivåer av ammonium än vad som är 

tillåtet att släppa ut från vattenreningsverk. Halter som uppmätts från vissa 

deponianläggningar hos Ragn-Sells visade att det fanns koncentration av ammonium på 

uppemot 530 mg/ l lakvatten (+/- 50 mg/l) vilket kan ses i tabell 1 i resultatdelen.  
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Metod 

En förstudie utfördes för att undersöka en strippers funktioner och vilka kemitekniska 

principer som påverkade överförningsgraden. Därefter gjordes en annan litteratursökning 

göras för att se vilket pH-värde som var optimalt för behandling av de specifika halter som 

Ragn-Sells vattenanalys visat. Ragn-Sells har analyserat sina olika lakvatten och kommit fram 

till innehållet. Lakvattnet inför varje testomgång reproducerades på laborationsväg genom att 

blanda kranvatten med en lösning av ammoniumhydroxid (NH4OH) tills koncentrationerna 

stämde överens med de uppmätta värdena. Därefter gjordes pH-justeringar med 

natriumhydroxid (NaOH) för att nå önskade värden.  

De uppmätta halterna i den utgående vattenströmmen ur abosorbtionstornet analyserades med 

en spektrofotometer på Rang-Sells anläggning i Högbytorp och halterna jämföras med den 

ingående vattenströmmen för att se hur mycket ammonium som övergått till luftburen 

ammoniak.  

Resultaten kommer ställdes upp i tabellform efter respektive test och indexeras genom 

parametrarna som varierats under testet. 

Risker 

Ammoniak är en färglös gas och har en stickande doft av urin vilket kan innebära en viss typ 

av komfortproblem vid laborationstillfällen. En diskussion med handledaren kring 

säkerhetsaspekter och ventilation kommer genomföras. 

Empiriska samband 

Överföringen mellan lakvattnet och luften som möts i strippern beräknas genom en 

massbalans som mäter ammoniumhalten i in- och utflödena ur kolonnen. Skillnaden mellan 

koncentrationen i det ingående flödet gentemot det utgående flödet för vätskeströmmen antas 

vara ammoniumet som ombildats till ammoniak och transporterats bort med den utgående 

luftströmmen. Den empiriska formeln för massöverföring av ammoniak har från tidigare 

undersökningar utgått från ekvationen (1) nedan (Arogo et al, 1999). 

  
𝑑𝑀

𝑑𝑡
= 𝐾 × 𝐴(𝐶𝐿𝑉 − 𝐶𝑎𝑖𝑟)               (1)                                  

Där är överföringen (mol/s) beroende av massöverföringskonstanten K, kontaktarean A och 

de olika koncentrationerna i både lakvattnet och luftströmmen. Mängden ammonium som 

lämnar vätskan alltid antas vara den mängd som övergått till luften, nästa antagande är dock 

att koncentrationen av ammoniak i luft alltid är 0,  𝐶𝑎𝑖𝑟 = 0. Faktum är att det även efter 

övergången finns så pass låga halter av ammoniak pga det stora luftflöde som krävs att det 

kan jämföras med 0. Den reducerade formeln blir således enligt ekvation (2), (Arogo et al, 

1999). 

   
𝑑𝑀

𝑑𝑡
= 𝐾 × 𝐴([𝑁𝐻3]𝐿𝑉)               (2) 

För att inkludera samtliga kväveföroreningar i lakvattnet, total nitrogen (TN) kan följande 

samband ställas upp.   

             𝑇𝑁 = [𝑁𝐻3] + [𝑁𝐻4
+] + [𝑁𝑂3

−]            (3) 
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𝑀𝑇𝑁

𝑉
= 𝑇𝑁                 (4) 

Denna nya definition används då för att substituera mol ammoniak (M) med en 

jämviktskonstant (joniseringskonstant "𝑎" för ammoniak) multiplicerat med den totala 

kvävekoncentrationen (Arogo et al, 1999). 

  [𝑁𝐻3] = 𝑎 × 𝑇𝑁                            (5) 

Ekvationer (3)-(5) stoppas in i ekvation (2) och vätskevolymen antas vara konstant i själva 

kolonnen, den slutliga formeln efter integrering blir således ekvation (6). 

  𝑇𝑁 = 𝑇𝑁0 × 𝑒𝐾×𝑎×𝐴 𝑉⁄                   (6) 

Överföringskonstanten K påverkar den slutliga koncentrationen som finns kvar efter 

reaktionen genomförts. Empiriska formler som beskriver denna massöverföringskonstant 

beror av ett flertal parametrar: luftdensitet, luftviskositet, lufthastighet, 

temperaturledningstalet för luft, lufttemperatur, vätsketemperatur och längden längs av 

kolonnen i vilken reaktionen sker. Ett samband mellan parametrarna ställdes upp för att bilda 

ett dimensionslöst tal enligt de korrelationer som råder för Sherwoods tal, (Arogo et al, 1999). 

  𝑆ℎ = 𝐶𝑘 × (𝑅𝑒)𝑎 × (𝑆𝑐)𝑏(7)  

   

I denna ekvation ingår Reynolds-tal (Re), Schimts-tal (Sc) och Sherwoods-tel (Sh) vilka 

utskrivna med sina respektiva ekvationer resulterar i nedanstående formel (8), 

𝐾 × 𝐿

𝐷𝑎𝑖𝑟
= 𝐶𝑘 × (

𝑈𝑎𝑖𝑟 × 𝐿 × 𝛿𝑎𝑖𝑟

𝜇𝑎𝑖𝑟
)𝑎 × (

𝜇𝑎𝑖𝑟

𝛿𝑎𝑖𝑟 × 𝐷𝑎𝑖𝑟
)𝑏 × (

𝑇𝑎𝑖𝑟

𝑇𝐿𝑉
)𝑐 (8) 

Vad dessa parametrar visar är att massöverföringskoefficienten beror på det luftskick som 

skiljer lakvattnet och luften åt vid mötet, t.ex. kan ökad turbulens via högre lufthastigheter 

minska skiktet, (Coulson & Richardson, 1996). Vissa parametrar uppskattades empiriskt, 

andra beräknades fram och några antogs för att lösa ut massöverföringskoefficient (K), 

dessutom modifierades pH-värdet till 12 (Arogo et al, 1999).  

Koefficient ändras med några av de parametrar som ämnas varieras i den projekterade 

stripperanläggningen och härifrån utgicks även motiveringen till vilket spann några av de 

olika parametrarna (temperatur & hastighet) kom att testades inom  

En 15 oC luftström mot en 35 oC varm vätska ger ett bättre utbytestal jämfört med det 

omvända förhållandet. En ökad lufthastighet ökar koefficientens värde för alla olika 

temperaturkombinationer, dock inte i samma utsträckning som temperaturförhållandet. 

Parameterspannet av luftflödet varieras mellan 0.1-0.6 m/s och temperaturskillnader kan ge 

stora utslag om de närmar sig 20 oC mellan strömmarna. Höga koncentrationer av ammonium 

användes, 4000 mg-N/l, vilket säkerställer att sambanden gäller för väldigt kväveförorenade 

vatten (Arogo et al. 1999). 
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Värt att notera är dock att studien inte är gjort på en ammonium-stripper utan i stället ett test 

som genomförts genom att ställa en bricka med lakvatten i en låda genom vilken luften 

strömmade, kontaktytan är således mycket mindre mellan luften och vattnet.  

I en annan studie av S.Guštin et al, använder de sig av ett absorbtionstorn likt denna studie, 

där vatten leds genom en behållare med fyllnadskroppar för att öka kontaktytan. Där visade 

det sig att temperaturen på vätskan var den parameter som hade minst påverkan på hela 

avdrivningsprocessen. Testet gjordes dock under förutsättningen att lufttemperaturen var 

konstant uppvärmd till 80 oC medan lakvattentemperaturen varierades mellan 30-70 oC, vilket 

är ett omvänt förhållande mot det som presenterats ovan. I ett mailsvar (se bilaga 1) från Dr. 

Simon Guštin poängterade han att lufttemperaturen i inflödet hade en ännu mindre påverkan 

än vätsketemperaturen. Den högsta effektivitet som nåddes var vid 70 oC, då 92.2 % av 

ammoniumet hade överförts, effektiviteten varierade här väldigt mycket. För den lägsta 

temperaturen på 30 oC var motsvarande överföring som mest 80 % med en marginal om 0.5 % 

(Guštin et al, 2010). 

Flödesrelationer 

Andelen ammoniak som i Gustin et al, experiment övergick från vätskefas till gasfas 

påverkades av vilka flödesrelationer det var mellan vätskeflödet och luftflödet, påståendet 

styrks även av ekvation (9) där mängd fri ammoniak i luft minskar utbytet. Genom att 

fastställa ett vätskeflöde på 0.8 l/min och variera luftflödet så att relationen   

                                  

𝑅 =
�̇�𝐿𝑢𝑓𝑡

�̇�𝐿𝑎𝑘𝑣𝑎𝑡𝑡𝑒𝑛
      (9) 

 

började på 500 och ökade till 2500 kunde en graf ritas upp för hur mycket ammonium som 

separerats bort med allt större flödesrelation. Grafen indikerar en positiv relation mellan större 

flödesrelation och separationsmängd (Gustin et al, 2010). 

Andelen ökade från ca 50 % vid det lägsta luftflödet till 88.3 % vid det högsta. För att öka 

utbytet ytterligare skulle en annan typ av fyllnadsmaterial ha använts för att öka kontakttiden 

mellan luft och vatten i stripperanordningen (Gustin et al, 2010).  

 

pH:s inverkan 

Den sista variabeln som undersöktes var den som har störst inverkan på hela utbytet, pH-

värdet på lakvattnet. Ammoniumavdrivningen fungerar som tidigare sagt genom att det i ett 

initialt steg bildas ammoniak som sedan övergår från vätskefas till gasfas vilket illustreras 

med balans (10),  

𝑁𝐻4
+(𝑎𝑞) + 𝑂𝐻−(𝑎𝑞) ⇌  𝑁𝐻3(𝑎𝑞) + 𝐻2𝑂 (𝑙)         (10) 

vilket också antyder att ett högre pH värde (eller lägre pOH) värde skulle öka mängden fri 

ammoniak i lakvattnet som sedan kan överföras till luften (EPA, 2000). Teoretiskt skulle 
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mängden ammoniak i lösningen kunna beräknas med hjälp av följande ekvation (11), (Gustin 

et al, 2010). 

 

     (11) 

 

Här är
aK  den temperaturberoende syrakonstanten. Koncentrationen av fria protoner [H+] bör 

vara så låg som möjligt för att vi ska ha så stor mängd av ammoniumet i form av ammoniak 

som sedan kan avdrivas. 

 

Gustin et al., experimenterade med ett skiftande pH värde på 8.5 till 11.0 för att se ett 

eventuellt samband mellan pH värde och avdrivningsförmåga hos strippern. Det skulle visa 

sig att starka korrelationer fanns mellan denna parameter och resultatet i den utgående 

vattenströmmen, där utbytet ökade från 27 % vid pH 8.5 till hela 92.8 % vid pH 10,5. 

 

Den mängd energi som krävdes för att behandla ammoniumhaltigt lakvatten minskade 

drastiskt då pH värdet höjts till 10,5 eftersom högre luftflöde, värmeenergi och längre 

behandlingstid behövdes för att nå samma resultat. Detta maxvärde på 92.8 % uppnåddes 

dock vid Tluft=80 oC & TL.V=50 oC vilket krävde en form av uppvärmning av såväl luft som 

vatten (Guštin et al, 2010).  
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Experimentets genomförande  

Det förorenade vattnet leddes via en pump av typen FLOPUMP mini FL2202 (Figur 3) upp 

till toppen av absorbtionstornet med konstant hastighet om 1 l/min genom att strypa inflödet 

med en ventil på flödesmätaren och tillföra mindre likström med en spänningskälla.   

Figur 3 Pump och spänningskälla sammankopplade, spänningen styrde 

varvtalet som avgjorde flödeshastigheten. 

Figur 2 Beskrivning av hur absorbtionstornet såg ut som användes vid experimentets genomförande. Två olika 

typer av fyllnadsmaterial användes utan att undersöka deras respektive effekt på resultatet. (Redigerad från Guštin 

et al, 2010) 
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Det utgående vattnet från absorbtionstornet fångades upp i en separat tank genom ett 

avloppsrör varifrån testerna samlades upp i små provrör. Luftflödet reglerades på liknande sätt 

som för vattnet, genom att strypa inflödet vid flödesmätaren.  

För att uppskatta uppehållstiden i absorbtionstornet fyllnadskropparna tillsattes karamellfärg 

till vanligt kranvatten som pumpades genom strippern som klockades från toppen av 

fyllnadskropparna till botten på drygt 25 sekunder. Uppehållstiden i strippern var därmed 

förhållandevis låg mot den stripperanordning som användes i Gustin et al, försök där 

uppehållstiden var ca 2.1 min. Anledningen till detta var att absorbtionstornet som användes i 

mitt försök var mycket mindre vilket också skulle komma att sätta begränsningar för vilka 

flödesrelationer som kunde testas utan att ”flödning” i kolonnen uppstod. Med flödning menas 

att luftflödet kontra vatten flödet blir så stort att vattnet börjar bubbla vilket för det första 

förhindrar ett kontinuerligt flöde och för det andra innebär att det inte sker ett möte i 

fyllnadskropparna.  

Två olika typer av luftflöden testades för att jämföra påverkan av ”höga och låga” 

flödesrelationer i absorbtionstornet, där 20 % på rotametern fick representera det låga medan 

det höga begränsades av för flödning som inträffade strax ovanför 60 % på rotametern som 

visas i figur 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Figur 4 De båda rotametrarna som ställdes 

in för att ange luftflödet. 
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Flödet för de olika mätpunkterna på rotametern räknades fram genom att kalibrera den mot en 

mindre rotameter. Med hjälp av en kalibreringskurva till den mindre flödesmätaren kunde 

flödesmängden i liter luft per minut som motsvarades av procenten på den större rotarmetern 

bestämmas.  

Ett stabilt jämviktsläge på 60 % och 23 (11,04 l/min) på de båda rotametrarna ställdes in, 

därefter ändrades den mindre och mer finkänsliga rotametern tills den större visa ett utslag på 

62 %. Här avlästes skaldelen på den mindre till 13 (6,24 l/min) och sedan beräknades 

flödesskillnaden;  

 

 

Minustecknet visar endast att flödet minskat i den mindre rotametern och istället ökat i den 

större. De 20 % respektive 60 % som testades under experimentet motsvarade luftflöden på 48 

& 145 liter/min vilket med ett konstant vattenflöde om 1 l/min blir detsamma i 

flödesrelationer. 

 

 

 

 

 

 

Figur 5 Kalibrergingskurva för den finkänsliga rotametern. 
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Lakvattnet 

Ett av huvudmålen med experimenten var att testa huruvida det överhuvudtaget fungerade 

med koncentrationer som fanns på Ragn-Sells deponianläggningar runt om i landet. De 

analyser som de gjort på sina anläggningar visade att halterna av ammonium kunde vara så 

höga som 530 mg/l (+ - 50 mg/l) vilket kan ses i tabell 1.  

Tabell 1 Lakvattenanalys från Ragn.Sells deponianläggningar (Travar, 2015) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eget lakvatten konstruerades för tester i den egna anordningen, se bilaga 2. 

 

Provtagning  

Vattnet leddes med de olika pH-värdena, koncentrationer och flödesrelationerna som tidigare 

beskrivits genom absorbtionstornet varpå kontinuerliga provtagningar gjordes för varje typ av 

test i två uppsättningar efter en viss tid för att tillåta stabilisering av processen. 

Flödesrelationerna ställdes till 48 liter luft per liter vatten och 145 liter luft per liter vatten 

som tidigare nämnts och prov togs genom det direkta utflödet ur botten av kolonnen. 

Provrören markerades med ovannämnda specifikationer och placerades sedan i ett kylskåp i 

väntan på att analyseras. 

Datum 

Tot-N 

(mg/L) 

NH4-N 

(mg/L) 

NO3-N 

(mg/L) 

2014-01-02 340 400 0,41 

2014-02-03 440 380 < 0,09 

2014-03-03 290 360 0,13 

2014-04-01 280 360 < 0,01 

2014-05-02 360 410 0,36 

2014-06-02 480 430 2,6 

2014-07-01 580 480 2,5 

2014-08-01 600 530 4,9 

2014-09-01 440 390 54 

2014-10-01 520 440 0,14 

2014-11-03 430 360 < 0,10 
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Analys av lakvattnet 

Att mäta kväveinnehållet är relativt komplicerat och ingen analysmöjlighet fanns på KTH 

därför togs proverna till Ragn-Sells laboratorium Högbytorp där tillgång till en 

spektrofotometer fanns av typen DR 3900 Spectrophotometer. Kyvetterna för test av 

ammonium (NH4
+) av typen LCK 303 klarade endast koncentrationer upp till 47 mg/l så 

provsvaren för 50 mg/l lakvattnet späddes till hälften. Den mängd vätska som skulle tillsättas 

kyvetterna var 200 μl så hälften var provvatten och den andra hälften var Milli-q vatten 

(avjoniserat vatten) varpå det värde som spektrofotometern visade gångrades med två. För 

200 mg/l vattnet späddes provet fyra gånger så i de 200 μl som tillsattes var 50 μl provvatten 

och 150 μl Milli-q vatten, resultatet multiplicerades med fyra. Innan kyvetterna kunde 

analyseras skulle en reagens blandas i, skakas och hinna stabiliseras under 15 minuter innan 

de kunde stoppas in i spektrofotometern. Resultatet från de första testerna presenteras i tabell 

2 nedan.  

Tabell 2 Halter av ammonium för två olika vatten tillredda med koncentrationer på 50 respektive 200 mg/l 

ammonium. Koncentrationerna sjönk efter att det passerat absorbtionstornet vilket ses om man jämför de faktiska 

startvärdena och värdena efter att vattnet passerat tornet. *Provsvaren för tillredningen med 200 mg/L ammonium 

kunde ej säkerställas.  

 

  

Test med låga 

luftflöden (48 L/min) 

Tid vid 

testtillfälle, 

min 

pH-värde Koncentration 

(NH4) för 50 mg/L  

Koncentration 

(NH4) för 200 mg/L 

Startvärde 0 10,34 44 200* 

Test 1 3  43,2 136,4 

Test 2 6  42,2 139,2 

Test med höga 

luftflöden (145 L/min) 

Tid vid 

testtillfälle, 

min 

pH-värde Koncentration 

(NH4) för 50 mg/L 

Koncentration 

(NH4) för 200 mg/L 

Startvärde 0 10,34 44 200* 

Test 3 6  38,8 126,8 

Test 4  7  39,8 130 

Test 5 9  36,4 131,6 

http://www.hach-lange.co.uk/dr-3900-spectrophotometer-with-rfid-technology/product?id=24821447764
http://www.hach-lange.co.uk/dr-3900-spectrophotometer-with-rfid-technology/product?id=24821447764
http://www.hach-lange.co.uk/dr-3900-spectrophotometer-with-rfid-technology/product?id=24821447764
http://www.hach-lange.co.uk/dr-3900-spectrophotometer-with-rfid-technology/product?id=24821447764
http://www.hach-lange.co.uk/dr-3900-spectrophotometer-with-rfid-technology/product?id=24821447764
http://www.hach-lange.co.uk/dr-3900-spectrophotometer-with-rfid-technology/product?id=24821447764
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Resultat och diskussion 

I tabell 2 visas resultaten från den första testrundan som två olika parametrar (flödesrelationer 

och koncentration) varierades kunde en liten trend ses, ammoniumhalterna hade minskat om 

än väldigt marginellt. Inget pH-varierades vid detta tillfälle då metoden var tänkt att testas om 

det över huvud taget hade någon effekt med dessa förutsättningar. Tiden beskrev de olika 

tillfällen som testen togs för att säkerställa att testsvaren inte varierade ju längre strippern 

användes. Observationer som gjordes under labborationsgenomförandet var dock att de stora 

vätskeblandningarna på 30 l avgav en stark lukt av ammoniak innan den gått genom tornet 

vilket troligtvis kom från att ammoniak avdunstade och förklarar den skillnad som var mellan 

de tilltänkta 50 mg/l och de 44 som uppmättes. Provsvaren för 200 mg/l-lösningen saknade 

den viktigaste komponenten vilket var provsvaren för koncentrationen innan strippern vilket 

men visar ändå en trend av att det totala ammoniuminnehållet är lägre vid högre 

flödesrelationer. På grund av att felet i 50 mg/l-lösningen innan start var hela 6 mg/l vilket 

förväntades bli 4 gånger större på en 200 mg/l-lösning samt en viss tidsbrist valdes att inte 

vidare analysera 200 mg/l lösningen utan att helt fokusera på 50 mg/l koncentrationen. 

Dessutom skulle dessa test spädas fyra gånger vid mätningen med manuell pipettering vilket 

ytterligare ansågs öka felmarginalen.    

Resultatet från testerna indikerade att metoden inte uppnått sin fulla potential i jämförelse 

med i Gustins et al, en analys som bottnade i att två realisationer; uppehållstiden i strippern 

ansågs för låg (24 s) i jämförelse med den studien (126 s) och att flödet av luft var för lågt. På 

grund av begränsningar i strippern kunde varken luftflödet höjas, då flödning uppstod, eller 

vätskeflödet sänkas. Därmed återstod alternativet att öka uppehållstiden. I ett nytt försök att 

förbättra processen återcirkulerades vattnet och därmed ökade uppehållstiden i fyllkropparna. 

Inför den andra testomgången varierades ytterligare en parameter, pH-värdet höjdes till 11,5 

på det 50 mg/l vatten som skulle testas.  

 

Testtillfälle 2, återcirkulering av 50 mg/L

& variation av pH-värde

Testtillfälle 2, återcirkulering av 50 mg/L

& variation av pH-värde

-
31,8

31,6

31

29,8

32,8

24,8 -

7

Koncentration (NH4) mg/L

Luftflöde: 145 L/s, vätskeflöde 1L/s 32,3

Luftflöde: 145 L/s, vätskeflöde 1L/s 6 10,6 20,6

3
-

Luftflöde: 145 L/s, vätskeflöde 1L/s 0
11,45

29,6

Antal återcirkuleringar, st pH-värde Koncentration (NH4) mg/L pH-värde

Luftflöde: 48 L/s, vätskeflöde 1L/s 6
-

21,7
-

-

Luftflöde: 48 L/s, vätskeflöde 1L/s 0 = innan start 11,45 34,8 7

Luftflöde: 48 L/s, vätskeflöde 1L/s 3 - 25,4

Koncentration (NH4) mg/L
Antal återcirkuleringar, st 

pH-värde Koncentration (NH4) mg/L pH-värde

Tabell 3 Värdetabell för ammoniumstrippern vid återcirkulation, de två olika färgerna representerar två olika 

lösningar som tillreddes. Det framgår tydligt att antal återcirkuleringar leder till lägre halter (NH4) 
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Resultat och tolkning utav testsvaren från andra omgången, med 

återcirkulering 

Från tabell 3 ses att ammoniaken framförallt har avlägsnat i de tester som gjordes med högt 

pH, som lägst hade det utgående provet 20,6 mg/l vilket inträffade vid ett pH-värde som höjts 

till 11,5 och höga flödesrelationer efter sex återcirkulationer. Märkbart är att flödesrelationen 

inte hade en övertygande märkbar effekt, varken i lösningen med högt eller lågt pH. För testet 

med återcirkulation skulle återigen det initiala värdet bli lägre än den beräknade 

koncentrationen, i detta fall avsevärt lägre. Förklaringen är dock troligvis den samma, det har 

funnits ett ännu större utbyte mellan luft och vätskan speciellt under inblandning av 

hydroxidjonerna med kraftig omrörning. 

Resultat och tolkning från riktigt lakvatten 

 Ytterligare ett test gjordes för att verifiera att metoden fungerade även på riktigt lakvatten 

från en av Ragn-Sells anläggningar i Brännbacka. Med övertygelsen om att höga pH-värden 

och det högsta luftflödet skulle ge bästa resultat gav en spektrofotometeranalys följande 

resultat (tabell 4). 

Vad som ser ut att vara ett linjärt avtagande av ammoniumen har vid sista återrecirkuleringen 

fortfarande en renande effekt, dock är den lägre än den initiala. Av den anledningen är det 

min uppfattning om att ytterligare behandlingstid skulle leda till bättre resultat men att 

effektiviteten blir allt sämre. Inför varje återrecirkulering spolades 10 L vatten genom 

kolonnen vilket översatt i tid innebär 10 minuter. För att rena 10 L vatten med flödet av 1 

L/min innebar det 1 timme konstant användning av kolonnen. Mängden luft som spolades 

under samma tid var därmed: 60*145=8700 L för att genomföra hela processen med 6 

återrecirkuleringar. En möjlighet för att minska luftkonsumtionen är att även recirkulera 

denna då den inte är mättad av ammoniak. I övrigt kan det tydligt ses att metoden med att leda 

ammoniumhaltigt vatten med högt pH-värde mot luft i leder till en övergång av ammoniak i 

gasfas.  

 

Lakvatten från Brännbacken

testade med högt pH och höga luftflöden. 

11,7

-

-

145 L/s, 1L/s 4
-

20,2

28,4

25,3

Återcirkuleringar, st pH-värde Koncentration (NH4) mg/L

145 L/s, 1L/s 6 - 16

145 L/s, 1L/s 3
-

22,1

Startvärden

Luftflöde: 145 L/s, vätskeflöde 1L/s

23,2

5
-

17,7

145 L/s, 1L/s

145 L/s, 1L/s

0=innan start

1

2

Tabell 4 Värdetabell för ammoniumstripping med återrecirkulation på riktigt lakvatten. 
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Hållbarhetsanalys 

Huruvida detta är ekonomiskt lönsamt bör analyseras. Intresseområdet för denna studie är 

framförallt huruvida detta är miljömässigt hållbart med den energi som krävs i form av 

pumparbete/resursanvändning. En beräkning för hur stort detta pumparbete blev för den 

renade mängden återfinns i bilaga 3.  

Vad denna analys helt utlämnat är att strippingmetoden inte är någon reningsmetod utan en 

utspäddningsmetod. Det som släpps ut är inte ofarlig kvävgas utan ammoniak i gasfas och de 

skadliga effekterna av att släppa ut övergödande kvävebindningar är många. I ett av de 

svenska miljömålen ”Ingen övergödning” ingår just ammoniakutsläpp som en indikator på 

huruvida vi uppfyller målet. Sverige kommer inte nå detta mål med de utsläppsmängder som 

sker idag (Naturvårdsverket, 2015).  

Förutom den uppenbara risken av igenväxta sjöar har övergödning som konsekvens att stora 

algblomningar uppstår är att algerna hindrar solljus att nå ner till botten vilket i stället skapar 

sjöbotten-död när inget längre kan växa (Skoog, 2005). 

Ammoniak löst i vatten är även syredrivande, genom att bilda nitrat 𝑁𝑂3
− som även den 

stimulerar algväxt. Denna sekundära effekt blir primär för oss människor som äter fisken som 

fått i sig de giftiga algerna. Får vi i oss för höga mängder nitrat bildas även stora mängder 

nitrit 𝑁𝑂2
− som kan leda till hälsoproblem som illamående och i vissa fall även död. Nyfödda 

är extra känsliga för nitrit eftersom det påverkar blodets syreupptagningsförmåga (EPA, 

2010). 

Slutsats 

Återcirkulationen hade en märkbar ändring på resultatprovet vid högt pH-värde. Trots att 

förhoppningen var att likt tidigare studier få en reningsgrad på över 70 % så ansågs erhållna 

resultat ändå vara helt i linje med förväntningarna som fanns för metoden. Anledningen till 

detta var att det absorbtionstorn som fanns tillgängligt för testande var alldeles för litet för att 

uppnå så pass höga luftflöden som tidigare studier utgått från att man haft. För att sätta det 

hela i lite kontext fanns inte de luftflöden som användes inom den skala som testades i Gustin 

et al, men trots detta uppnåddes en reningsgrad (44 % på vattnet från Brännbacka) som kunde 

jämföras med deras studies resultat vid låga luftflöden som trots allt var mångdubbelt från det 

som kunde användas. En större kolonn med högre flöden och längre uppehållstid ses som en 

av de största begränsningarna till varför inte en mycket högre övergång kunnat uppnås. 

Oavsett vilken reningsgrad som kunnat uppnås hade dock slutsatsen av miljövinsterna för 

denna processteknik blivit densamma, detta är ingen slutlig lösning för kväverening om målet 

är minska övergödningseffekter. Dock är denna tänkt att kompletteras med någon typ av 

ammoniak-fälla eller en katalytisk process för omvandling av ammoniak till kvävgas. 

Vad som måste uppmärksammas vid en sådan efterföljande luftreningsteknik är att ett mycket 

större lufthav för det första passera denna samtidigt som den måste vara otroligt effektiv då 

ammoniaken redan kommer vara i väldigt låga koncentrationer.  

Beroende av efterföljande teknik och hur effektiv den är i sitt renande av den utgående 

luftströmmen kan ammoniumstripping vara en del av en hållbar kvävereningsteknik och då 
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med fördelen att en uppsamling av ammoniak i en fälla kan återanvändas för odlingsändamål. 

Tekniken måste analyseras vidare i sin helhet med både energikostnad, materialkostnad och 

hur mycket av det slutliga uppsamlade ammoniaken som kan återanvändas. 
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Bilaga 1 
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Bilaga 2: Beräkning av lakvatten koncentrationer 

I de inledande experimenten användes egentillverkat i strippern i två olika format, 30 l av 50 

mg/l och 30 l av 200 mg/l. För att bereda lakvattnet med ammoniumjoner användes en lösning 

med 25 mol% ammoniak löst i vatten vilket illustreras i ekv (12). 

     (12) 

 

Densiteten på lösningen var 903 g/l och molmassan beräknades enligt ekv. (13),  

 

𝑀𝑙ö𝑠𝑛𝑖𝑛𝑔 = 0,25 × 𝑀𝑁𝐻3
+ 0,75 × 𝑀𝐻2𝑂 

(13) 

𝑀𝑙ö𝑠𝑛𝑖𝑛𝑔 = 17,769 [
𝑔

𝑚𝑜𝑙
] 

 

Vidare för att erhålla önskad volym med önskad koncentrationDet sökta var hela tiden 

volymen lösning som skulle tillsättas i en 2 l testlösning som sedan tillsattes i en 28 l mängd 

vatten för att uppnå den givna koncentrationen (50 mg/l eller 200 mg/l) i en 30 L lösning. 

Detta omformulerades för beräkningsändamål till den sökta massan i ekvation (14), (Coulson 

& Richardson, 1996)    

     (14) 

 

vilket sedan omräknades till mol (15)   (15) 

 

När mängden mol beräknads för respektive koncentration var det sedan dags att översätta 

detta i volym lösning genom att kombinera (14) och (15) till (16)   

𝑛𝑁𝐻3
=

𝛿𝑙ö𝑠𝑛 × 𝑉𝑙ö𝑠𝑛

𝑀𝑙ö𝑠𝑛
 

                                                           𝑉𝑙ö𝑠𝑛 =
𝑛𝑁𝐻3×𝑀𝑙ö𝑠𝑛

𝛿𝑙ö𝑠𝑛
         (16)     

Därefter kombinerades ekv. (12) och (16) för att få ut den slutgiltiga ekvationen för 

volymsberäkningar av koncentratet (17). 

      (17) 

 

Den volym som var aktuell för tillfället blandades som tidigare nämnts i en 2 l mängd vanligt 

vatten i ett dragskåp av säkerhetsskäl. pH-värdet uppmättes i denna testlösning för att ligga 

som underlag över hur mycket natriumhyroxid som skulle tillsättas, det noterades att pH-

värdet stigit efter inblandning av ammoniakkoncentratet. Att ammoniaken agerar som svag 

3 3

3 2 0

0,25
NH NH

lösnNH H

n n

n n n
 



3 3
30lNH NH

m C V 

3

3

3

NH

NH

NH

m
n

M


0,25

lösn lösn
lösn

lösn

n M
V










23 

 

bas har vi tidigare sett (ekv. 10) detta skulle dock innebära ett större problem än väntat i 

experimenten när pH-värdet skulle justeras för att passa den större lösningen på 30 l. Efter 

tillförsel av den 2 l lösning som innehöll beräknade mängder ammoniak-koncentrat för att i 30 

l ha en koncentration av 50 mg/l under kontinuerlig omrörning uppmättes pH-värdet i en 1 l 

stickprov. Ett pH-värde på 9.7 visades på mätaren utan tillförd natriumhydroxid, denna skulle 

användas för att få ett pH-värde på 10.5. Relationen mellan koncentrationer av fria protoner 

[H+] och pH anges av följande ekvationer (18), (19). (Bates, 1982)  

   

                  𝑝𝑂𝐻 + 𝑝𝐻 = 14           (18) 

𝑝𝑂𝐻 = 14 − 𝑝𝐻 

    

                   [𝐻+] = 10−𝑝𝐻                

                   𝑝𝐻 = −log [𝐻+]         (19) 

                    𝑝𝐻 = −log (
𝑛

𝐻+

𝑉
) 

I stickprovslösningen på l var det initiala pH-värdet 9.7 vilket m.h.a. formlerna (18) och (19) 

omvandlades till mol OH- (hydroxidmolekyler)   

[𝑂𝐻−] = 10−(14−𝑝𝐻) 

𝑛𝑂𝐻− = 𝑉 × 10−(14−𝑝𝐻) 

Mängd tillsatt natriumhydroxid (NaOH) utgick således från dessa beräkningar. 

 

Bilaga 3  

Som tidigare nämnts styrde spänningskällans spänning tillsammans en ventil vid rotametern 

hur mycket vatten som pumpades. Den spänning som användes var 4,2 Volt och 1,4 Ampere 

ström vid testtillfället och med hjälp av denna information kunde effekten som pumpen 

krävde räknas ut enligt P=U*I [Watt].  

Används det senaste testet med återrecirkuleringar vilket gav det bästa resultatet som 

indikator på hur processen skulle fungera praktiskt användes pumpen i ca 1 timme, översatt i 

wattimmar blir detta 5,88 eller 0,00588 i [kWh] och 1 [kWh] kan jämföras med 40g koldioxid 

(𝐶𝑂2), (Svensk Energi, 2012). Omräknat i mol blir detta då 0,909 mol 𝐶𝑂2 per [kWh]. 

Vattenpumpsanvändningen motsvara då 0,00588*0,909=0,0053 mol (𝐶𝑂2) för renandet av 10 

L lakvatten ammonium från tabell 4. En enkel differens mellan inflödet och utflödet på 

testvattnet antogs vara den ”renade mängden ammonium” vilket motsvarade (28,4-16) 12,4 

mg/L vilket totalt blir 124 mg. Omräknat med hjälp av molmassan för ammonium motsvaras 

detta av 0,0073 mol ammonium. En initial analys säger oss att vi då kan ”rena” 0,0073 mol 

ammonium från lakvattnet från Brännbacka mot 0,0053 mol (𝐶𝑂2), ett förhållande mol 

ammonium mot koldioxid på 1,37:1.  

 


