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Förord 
Detta arbete är ett obligatoriskt moment på 15hp i min utbildning till kemiingenjör tillämpad 

bioteknik vid Högskolan i Borås.  

Arbetet innebär ett pilotförsök vid Mölndals vattenverk. Försöket går ut på att rena spolvatten 

från dynasandfilter som är en förutsättning till att vattnet ska kunna återvinnas i processen. 

Spolvattenreningen ska optimeras så att endast en fällningskemikalie krävs över hela 

reningsprocessen. 

Jag vill framförallt tacka personalen på Mölndals vattenverk, för oerhört trevligt bemötande 

och all hjälp vid försöken, Elisabeth Edlund, VA ingenjör i Mölndals stad, för att hon delat med 

sig av sin kunskap. Jag vill även tacka Bo Berglund på Kemi- och Miljögruppen AB, för lån av 

utrustning till flockningsförsöken och för goda råd vid pilotförsöket.  

Flocknings- och pilotförsöket har pågått under VT-16 med start v.4 och sista provet togs 

fredagen den 1 april v.13.  

 

Sammanfattning 
Mölndals vattenverk har en maxkapacitet på ca 200 l/sek (720 m³/h). Det huvudsakliga steget i 

processen består av 20st Dynasandfilter, som är kontinuerliga sandfilter à 5m² filteryta. Precis 

innan Dynasandfiltren doseras en fällningskemikalie, PAX-XL-100 (aluminiumpolyklorid) för 

att skapa flockar som tas upp i filtersanden. 

Vid Mölndals vattenverk vill man ta vara på spolvattnet som går åt när Dynasandfiltren tvättar 

den försmutsade sanden. Detta spolvatten utgör ungefär 13% av flödet i processen. För att inte 

behöva skicka detta spolvatten till avlopp, renar man det nu genom att tillsätta ytterligare ett 

flockningsmedel, Magnaflock (se bilaga). De flockar som bildas sedimenteras sedan i lamella. 

Från lamella går ca 1% av vattnet ut i avlopp, och det renade spolvattnet återförs till 

råvattenintaget.  

Inom snar framtid är det tänkt att vattenverkets kapacitet ska höjas för att kunna leverera vatten 

till den ökande befolkningen i Mölndals stad. Då kommer en ombyggnad att ske, och 

förhoppningen är att ha hittat ett alternativ till reningen av spolvattnet genom lamella-

sedimenteringen, eftersom tillsatsen av Magnaflock inte är att föredra.  

I detta pilotförsök testades möjligheten att rena spolvattnet i ytterligare ett dynasandfilter. 

Smutsvattnet flockas åter med PAX, samma fällningskemikalie som innan de huvudsakliga 

filtren. Detta pilotförsök kommer ligga till grund för beslutet om att eventuellt använda 

Dynasandfilter för rening av spolvatten. 

För att få en uppfattning om hur flockning av spolvattnet fungerar rent kemiskt, utfördes 

flockningsförsök först på laboratorium och sedan i pilotskala Under pilotförsöket upptäcktes 

däremot många driftmässiga hinder som gjorde det svårt att få ut några godkända resultat.  

 

 

Nyckelord: Vattenrening, Dynasandfilter, Spolvatten, Fällning, 
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Abstract 

 
The water treatment plant in Mölndal has a maximum capacity of 200 liters/second (720 m3/h). 

The main step in the process consists of 20 DynaSand filters, which are continouos sandfilters 

with an area of 5 m2. Just before the DynaSand filters a dose of coagulant, PAX-XL-100 

(polyaluminium chloride), is added, to create flocks that are then collected in the filter. 

At the water treatment plant in Mölndal they want to take care of the flushing water that runs 

through the DynaSand filters and wash the contaminated sand. This flushing water represents 

about 13% of the stream in the process. To prevent sending the flushing water down the drain, 

it is cleaned by adding another flocculant, Magnafloc (see attachment). The flocks created are 

then settled in lamella. From lamella, about 1% of the water goes down the drain and the cleaned 

flushing water is then returned to the raw water intake. 

Soon, the water capacity of the water treatment plant in Mölndal must be increased to provide 

water to the increasing population of the city of Mölndal. A reconstruction of the plant is 

planned and hopefully an alternative way of purification of the flush water through the lamella-

sedimentation will be found, since the addition of Magnaflock is not preferable. 

In this pilot study the feasibility to clean the flush water by adding an extra cushion sand filter 

is tested. The idea is that dirty water will make flocks again with PAX, the same coagulant 

which is already added before the main filters. This pilot study will be the basis for the decision, 

wheter or not, DynaSand filters will be used in the future for the best purification of the flushing 

water. 

To get an idea of how the flocculation of the flush water works purely chemically, the 

flocculation experiments were first conducted in a laboratory, and then in pilot scale. However, 

it turned out that there are many operation problems can occur at the pilot scale, which made 

the evaluation of the results difficult.  

  



iv 

Innehåll 

INLEDNING ...................................................................................................................................... - 1 - 

HISTORIA ......................................................................................................................................... - 1 - 
PROCESSEN ...................................................................................................................................... - 1 - 

BAKGRUND ...................................................................................................................................... - 3 - 

KEMISK FÄLLNING .......................................................................................................................... - 3 - 
KEMISK FÄLLNING AV SPOLVATTNET ............................................................................................. - 5 - 
SANDFILTRERING ............................................................................................................................ - 5 - 
DYNASANDFILTER ........................................................................................................................... - 6 - 
SANDTVÄTTEN, DYNASAND............................................................................................................ - 7 - 

SYFTE ................................................................................................................................................ - 7 - 

FRÅGESTÄLLNINGAR ....................................................................................................................... - 7 - 

METOD OCH MATERIAL ............................................................................................................. - 8 - 

RESULTATREDOVISNING ........................................................................................................... - 9 - 

SMUTSVATTENKVALITÉN OCH BESTÄMNING AV KEMIKALIEMÄNGD INFÖR FLOCKNINGSFÖRSÖK - 9 - 
PILOTFÖRSÖK ................................................................................................................................ - 15 - 

Inställningar av filter ................................................................................................................ - 15 - 
Kontroller av doseringspumpar ................................................................................................ - 16 - 
Pilotförsök resultat ................................................................................................................... - 17 - 

DISKUSSION .................................................................................................................................. - 20 - 

FLOCKNINGSFÖRSÖK ..................................................................................................................... - 20 - 
PILOTFÖRSÖKET ............................................................................................................................ - 20 - 
FELKÄLLOR ................................................................................................................................... - 23 - 

Flockningsförsök ...................................................................................................................... - 23 - 
Pilotförsök ................................................................................................................................ - 24 - 

SLUTSATS ...................................................................................................................................... - 25 - 

FLOCKNINGSFÖRSÖKEN ................................................................................................................ - 25 - 
PILOTFÖRSÖKET ............................................................................................................................ - 25 - 

FORTSATTA ARBETEN .............................................................................................................. - 26 - 

REFERENSER ................................................................................................................................ - 27 - 

 

 

 

Bilaga 1  Flockningsförsök resultat 

Bilaga 2  Pilotförsök resultat



- 1 - 

 

Inledning  

 

Historia 

 

Mölndals vattenverk togs i bruk år 1920 och bestod då av två stycken långsamfilter, med en 

yta på 192m2. Vattnet togs från Norra Långvattnet fram till år 1932 då man istället byggde en 

pumpstation vid Mölndalsån där man pumpade vatten till östra sidan av Norra Långvattnet.  

1936 byggdes verket om, en process med kemiskfällning och snabbfilter togs i bruk. Vid 

kapacitet höjningen 1952 kompletterades vattenverket med ytterligare fyra snabbfilter, som 

automatiserades och fick reservkraftaggregat. Två 1000m3 reservoarer färdigställdes 1962.  

1993 byggde Mölndal stad tillsammans med Göteborg stad en pumpstation vid Rådasjön. 

Rådasjön blev då vattenverkets huvudsakliga råvattentäckt. Samtidigt byggde man ut 

Mölndals vattenverk och det fick en Dynasandfilteranläggning.  

Vid provtagning i Rådasjön år 2006, upptäcktes Cryptosporidium. Detta innebar att ytterligare 

en mikrobiologisk barriär behövdes i verket. Provtagning med olika pilotförsök löpte under 

några år. 2011 påbörjades bygget av UV-ljus anläggning som stod färdig 2012. 

 

 

Processen 

 

Mölndals vattenverk hämtar idag ytvattnet från Rådasjön med två stycken pumpar. 

Intagsledningen ligger på femton meters djup. Möjlighet finns att växla intagsledingen till en 

på sju meters djup. Ledningen har en diameter på 600mm, är 2,4 km lång och har en lyfthöjd 

på 48m innan den når verket. Vid behov av reservvattentäkt används Norra Långvattnet, som 

var verkets enda råvattentäckt från början (se historia). Vid dagens kapacitet skulle Norra 

Långvattnet tömmas på två veckor. 

Mölndals vattenverk har en maxkapacitet på ca 200 l/sek (720 m³/h). När vattnet har nått 

vattenverket går 90 % igenom ett intagsgaller, (en sil med maskvidd på 5mm), samtidigt som 

det doseras med soda (Na2CO3). Resterande 10 % av vattnet doseras med kolsyra (CO2). 

Anledningen att soda och kolsyra tillsätts är för att få rätt alkanitet i vattnet och rätt fällnings-

pH inför dosering av fällningskemikalie. Soda höjer pH på råvattnet och kolsyra tillsätts för 

att påverka alkaliniteten av råvattnet. Alkaliniteten, som främst utgörs av kolsyrasystemet 

men också mängden hydroxidjoner, är ett mått på vattnets förmåga att motstå pH 

förändringar. Det kallas vattens buffrande förmåga. Den kemiska fällningen i senare steg 

påverkar alkaliniteten och tvärtom. Vid hög alkalinitet på råvattnet försämras fällningen och 

en hög dos fällningskemikalie kommer då behöva tillsättas.  
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Vattnet möts igen i bassäng ett. I bassäng ett tillsätts klordioxid vid behov. Det behövs 

vanligtvis några veckor om året när sjön vänder och halten mangan ökar. Bassäng ett fungerar 

också som en sedimenteringsbassäng.  

Nästa steg i processen består av 20st Dynasandfilter, som är ett kontinuerligt sandfilter à 5m² 

filteryta. Precis innan Dynasandfiltren doseras PAX (Aluminiumpolyklorid) för att skapa 

fällningen som sker i filtret. Spolvattnet som används för att tvätta filtersanden i Dynasand 

återförs i processen efter rening genom Lamella-sedimentering. Inför lamellerna tillsätts en 

polymer, Magnaflock.  

Vattnet i processen flödar till bassäng två, där kan vid behov soda tillsättas för att höja pH-n 

för att fälla ut mangan. Manganpartiklarna fastnar då i kolfiltret. 

10st kolfilter tar huvudsakligen bort lukt- och smakämnen. Dessa kolfilter har en total filteryta 

på 130m2. Efter kolfiltren hamnar vattnet i en filterreservoar, en buffert av vatten som hjälper 

till när kolfiltren bakspolas.  

Vattnet flödar efter spolvattenbassängen genom UV-ljusen, som är ett effektivt 

desinfektionsmedel mot till ex. Cryptosporidium och Giardi. I Sverige skedde utbrott av dessa 

bakterier i början av 2000-talet och de är svåra att avdöda med klordesinfektion, därför är nu 

UV-ljus en populär metod som används eftersom den effektivt avdödar Cryptosporidium och 

Giardi genom bara några sekunders belysningstid. Den våglängd som visats ha kraftigast 

avdödningsförmåga är 254 nm, och man får god effekt mellan 240–280 nm. UV-ljusen startar 

en fotokemisk reaktion i DNA-molekylerna, därigenom inaktiveras mikroorganismerna, deras 

näringsupptag och celldelning förhindras. 

Hypoklorit (NaClO) tillsätts som en sista mikrobiologisk barriär och desinfektionseffekten når 

även ut i ledningsnätet. Hypokloriten kan bilda klororganiska föroreningar vid reaktioner med 

humus därför tillsätts detta som ett sista steg i reningsprocessen. Vid dimensionering av ett 

desinfektionssteg används Ct-värdet. Ct-värdet ger den förväntade inaktiveringsgraden för en 

given kontakttid med en viss koncentration av desinfektionsmedlet. Ju mer motståndskraftig 

en organism är mot inaktivering desto högre Ct-värde behövs (Svenskt vatten 2011). 

pH justeras med soda för att slippa korrosion i ledningarna. För att få en bra inblandning av 

hypoklorit och soda i vattnet finns en snäcka i sista stegen innan vattnet kommer ut till 

reservoarerna i vattenverket som rymmer upp till 2000 m3 vatten. 

Mölndals kommun har nu ca 65 000 invånare och stadsdelen ökar stadigt. Detta måste 

vattenverket leva upp till genom en höjning av kapaciteten. En ombyggnad av vattenverket är 

planerat till år 2019. Då kommer kapaciteten höjas till 833 m³/h. 
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Bakgrund 

 

Vid Mölndals dricksvattenverk används idag 20st dynasandfilter, som efter kemisk fällning 

med PAX (en fällningskemikalie innehållande aluminium) avger 13 % tvättvatten vid 

rengöring av den försmutsade sanden. Smutsvattnet kan skickas till avlopp, men för att kunna 

resursspara återcirkuleras smutsvattnet. En tillsättning av en annan fällningskemikalie, en 

aluminiumpolymer, Magnaflock, sker därför, och då bildas återigen flockar som sedimenteras 

i en Lamella-bassäng. Kemslammet går ut i avlopp.  

För att undvika tillsättningen av ytterligare en fällningskemikalie i reningsprocessen, 

behövdes göra försök genom återflockning med PAX och därefter filtering genom en 

ytterligare Dynasandfilter med syfte på att rena tvättvattnet. 

Målet med försöket var att hitta en PAX- och sodadosering som passar tvättvattnet som 

kommer från Dynasandfiltrena. Först gjordes flockningsförsök i laboratoriet och sedan 

verkliga försök på ett testfilter (Dynasandfilter 0,3), genom att koppla smutsvatten direkt från 

ett av de tjugo dynasandfilter som används vid vattenreningen till pilotförsök-filtret. det 

förväntade resultatet var att kunna lyckas med att rena vattnet och få låg turbiditet, färg och 

resthalt aluminium. Det är förutsättningen för vattenverket att kunna reducera det idag 

befintliga kemikaliefällningsbassängen med tillhörande Lamella-sedimentering, där tillsätts 

idag ytterligare en polymer utöver PAX. 

Experiment på filtret har tidigare gjorts av driftpersonalen på Mölndals vattenverk, men ingen 

dokumentation finns sparad från dessa försök, pga. misslyckade prover (D. Yhr 2016). 

Utifrån resultat från flockningsförsöken i laboratoriet, bedömdes förhållandena för försöken 

på experimentfiltret med hänsyn till uppehållstid och flöde in i dynasandfiltret.  

Om försöken ger otillfredsställande resultat, kan det ge en indikation på att dynasandfilter inte 

klarar den höga belastningen som blir av smutsvattnet.  

 

 

Kemisk fällning 

 

De flesta partiklarna som är suspenderade i vattnet har en negativ yta och de repellerar 

varandra så att inga intramolekylära krafter kan verka eftersom de inte kommer tillräckligt 

nära varandra. Laddningen på partiklarna i vattnet ska därför först destabiliseras med joner av 

motsatt laddning, dvs fällningskemikalien. Laddningsneutralisationen är en väldigt snabb 

reaktion som tar högst 1 sekund. Det är därför viktigt med god inblandning av 

fällningskemikalien. Oladdade partiklar i vatten dras därefter mot varandra och bildar större 

flockar genom att de dras samman av Van Der Waals-krafter (London-krafter).  
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I processen vid Mölndals vattenverk föralkaliniseras vattnet, genom att Soda, 

natriumbikarbonat (en bas) och kolsyra CO2 tillsätts, innan fällningskemikalien doseras. Detta 

innebär att det blir en förbättring av flockbildningen eftersom pH inte blir för lågt, så mest 

möjliga Al(OH)3 fäller ut och få aluminiumjoner löser sig i vattnet. Hydroxiden är svårlöslig 

och bildar ett geléliknande moln där andra partiklar kan fastna, svepkoagulering. Denna 

process är troligen den huvudsakliga vid kemisk fällning och sker långsammare än 

laddningsneutralisationen, ungefär 1–7 sekunder. Att den dominerar över 

laddningsneutralisationen kan till viss del bero på det långsammare förloppet, då det är svårt 

att lyckas med den snabba och intensiva inblandningen. Det beror även på att det optimala 

pH-värdet för svepkoagulering ligger i området 5,5 till 8, vilket stämmer väl överens med det 

optimala pH-värdet för kemisk fällning med aluminium på 6–8. pH är viktigt vid denna 

mekanism (B. Berghult 2016). 

Vid ett högt pH bildas negativa komplex av aluminiumjoner som i stället är lättlösliga. 

Aluminiumjonerna är alltså positivt laddade (Al3+-joner), de reagerar med hydroxidjonerna i 

vattnet och en fast, gelatinös aluminiumhydroxid fällning bildas då: 

 

Al3++3H2O↔Al(OH)3(s)+3H+.  

PAX-XL-100 är en polymer fällningskemikalie, polyaluminiumklorid, då blir 

grundreaktionen istället Al8(OH)20
4++4H2O↔8Al(OH)3+4H+. Med en polymeriserad 

kemikalie reduceras mängden aluminiumjoner som bildar hydroxider, och reduktionen av 

organiskt material ökas. Polyaluminiumklorid har hög basicitet, den har en hög förmåga att 

mätta baser. Basiciteten är ett mått på hur många vätejoner som avges i förhållande till antalet 

aluminiumatomer i ett polyaluminiumsalt. Basiciteten och alkaliniteten påverkar hur pH 

förändras vid dosering. Vid en hög basicitet sjunker pH inte lika mycket som hos en 

fällningskemikalie med låg basicitet.  

Aluminiumjonernas grundreaktion i vatten är olika vid olika pH: 

Al3+ pH < 4  

Al(OH)3+ pH 5,0 

Al(OH)2
2+ pH 5,8 

Al(OH)3(s) pH 6,3 

Al(OH)2
2+ pH> 7 

Lösligheten är lägst när komplexet är oladdat, vilket är Al(OH)3 kring pH 6,3 (alleskolan.se 

2016).  

 

Laddningen hos partiklarna i vattnet beror också på pH. Ökande pH ökar antalet negativa 

ytladdningar och tvärtom. Vid ett visst pH är summaladdningen för dessa partiklar noll, 

isoelektriska punkten. Isoelektriska punkten är olika mellan olika partiklar. Vid pH där många 

partiklar är negativt laddade krävs mer fällningskemikalie. 

Alkaliniteten är ett mått på vattnets förmåga att buffra, eller förmåga att reducera vätejoner så 

att pH inte sjunker. Alkaliniteten på råvattnet in från Rådasjön är 9.2 mg (HCO3
̄)/l. Innan 

fällning anpassas det genom tillsättning av koldioxid och Soda som båda påverkar totalhalten 
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positivt, protonöverskottet påverkas negativt av soda och positivt av koldioxid.  

För att beräkna hur stor dos flockningskemikalie som ska tillsättas används ekvationen: 

𝐶 =
𝐾

𝑍6
  

Där C är koncentration, K en konstant och Z är laddningen. Denna formel visar att man 

behöver mycket lägre koncentration av kemikalien om den har en hög laddning. Det som 

också spelar in är pH, temperatur och jonstyrka.  

𝐹𝑙𝑜𝑐𝑘𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑡𝑖𝑑 =
𝑉𝑜𝑙𝑦𝑚(𝑚3)

𝐹𝑙ö𝑑𝑒 (
𝑚3

ℎ
)
 

Flockningstemperaturen har också betydelse. Ju lägre temperatur vattnet har desto mer 

minskar effektiviteten för flockuppbyggnaden och partikelreduktionen (E. Edlund 2016). 

 

 

Kemisk fällning av spolvattnet 

 

Alla spolvatten har olika samansättning. Vid Mölndals vattenverk finns inga tidigare 

dokumenterade flockningsförsök på spolvattnet.  

Vid försöket är det redan fällda partiklarna som återigen ska flockas.  

Alkalinitet på spolvattnet är 2,3mg/l och pH 6,4. 

Vid tillsättning av fällningskemikalie sjunker pH snabbt pga. den låga alkaliniteten. Detta gör 

att mängden soda kommer vara större än vid pH justering av råvattnet.  

 

 

Sandfiltrering 

 

Filtrering av suspenderat material sker på olika vis beroende på partiklarnas storlek. Stora 

partiklar hålls kvar mekaniskt i sanden när de försöker ta sig igenom, de fastnar helt enkelt i 

för trånga utrymmen. De minsta partiklarna 0,1–0,5µm adsorberas till filterkornen. Det sker 

när de transporteras genom filtret och når den vätska (interstitialvätskan) som finns mellan 

filterkornen, som då inte är i direktkontakt med filtervattnet. Hur dessa små partiklar 

adsorberar till filterkornen beror på hur destabiliserade de är, hur stor den repellerande 

elektrostatiska kraften är mellan filterkorn och partiklar. Om den kraften är tillräckligt liten 

kan van der Waal-krafter dominera och kontaktfällning bildas. Partiklarna binds då till 

tidigare adsorberat material eller till filterkornen (Svenskt vatten 2010). 
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Dynasandfilter 

 

 

FIGUR 1 DYNASANDFILTER 

FIGUR 1 DYNASANDFILTER (Nordic Water), hämtad 2017-11-24 från 

http://www.awpawp.com/pl/DynaSandDeni.htm 

 

Dynasandfiltret är ett kontinuerligt arbetande sandfilter, filtret behöver inte ställas av för 

bakspolning och/eller rengöring.  Inkommande vatten filtreras uppåt genom sandbädden 

medan sanden rör sig nedåt. Samtidigt med denna filtreringsprocess renas den försmutsade 

sanden i en sandtvätt och de avskilda föroreningarna lämnar filtret tillsammans med 

tvättvattnet. 

Inkommande vatten strömmar in till filterbädden genom inloppsröret och ut i 

fördelningsarmar. Vattnet stiger genom den nedåtgående sandbädden och det filtrerade vattnet 

lämnar filtret via ett rör vars mynning är i filtrets övre del. Den smutsiga sanden lyfts av 

mammutpumpen upp till sandtvättsstarten i filtrets övre del. Därefter faller sanden ner igenom 

sandtvätten. Där renas det i en motströms riktning med en liten del av det redan renade 

vattnet. Den renade sanden faller tillbaka till ytan av filterbädden, för att åter delta i 

reningsprocessen. Det använda tvättvattnet lämnar filtret tillsammans med föroreningarna 

genom avloppsvattenröret. I filtrets nedre del finns en sandfördelarkon för att styra sanden att 

röra sig med jämn hastighet över filterytan. 

 

 

  

http://www.awpawp.com/pl/DynaSandDeni.htm
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Sandtvätten, Dynasand 

 

Sandtvätten består av labyrintringar. När sanden faller ner genom labyrintringarna virvlar 

sandkornen runt samtidigt som de möter en uppström av rent vatten. Vattenströmmen uppstår 

genom nivåskillnader mellan filtertytan i filtertanken och tvättvattenytan som är i reglerkärlet 

i sandtvättens övre del. Nivåskillnaden skapar en tryckdifferens, som får en del av 

filtratvattnet upp genom sandtvätten. Spolvattenhastigheten ska helst vara 5-10ggr högre än 

filtreringshastigheten. Smutspartiklarna på filterkornen sköljs av och följer med den 

uppåtgående vattenströmmen som bräddar ut genom tvättvattenutloppet (A. Johnson). 

 

 

Syfte 

 

År 2019 ska en ombyggnad av Mölndals vattenverk ske. Detta innebär en kapacitetshöjning 

av verket och en optimering av processen. För att optimera processteget där spolvattnet från 

DynaSandfilter renas krävs att några alternativ prövas. Nuvarande reningsprocess består av 

fällning och sedimentering i lameller. För att underlätta driften och kemikaliehanteringen 

tittar man på att använda ytterligare dynasandfilter att rena spolvattnet med. Magnafock som 

nu används för fällning innan Lamella-sedimenteringen innehåller akrylamid. Det finns alltid 

risker med att använda ämnen i processen som inte är godkända ur dricksvattensammanhang. 

Även då vid optimal drift fastnar all akrylamid i flockarna och försvinner ut i avlopp. 

 

 

Frågeställningar 

 

Examensarbetet har därför fokuserat på följande frågeställningar: 

 Är det kemiskt möjligt att återflocka partiklarna?  

Hur ser partiklarnas laddning ut?  

Vid vilken dosering blir spolvattnet mättat med fällningskemikalie? 
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Metod och material  

 

Vid flockningsförsöken användes material från Miljökemigruppen AB (B. Berghult 2016). 

Flockningsutrustningen som användes var Flocckulater 2000, Kemira, omrörare och 800ml 

bägare. Vid dosering av Soda (se bilaga 1) och PAX (se bilaga 2), startades manuellt 

snabbomrörning under 30sek och därefter 10min långsamomrörning, och därefter fick vattnet 

stå 10min för sedimentering.  

Temperaturen på smutsvattnet var vid försöken ca 5ºC, för att motverka en temperaturökning 

så placerades isklampar under och runt bägarna. pH:n mättes med pH-metern under dosering 

och fällning. pH-metern, Christian Berner WTW Multi 9310, kalibrerades innan start av 

försöken. Optimal fällnings pH plockades fram genom de olika försöken.  

Flockarna filtrerades genom filterpapper, (Munktell, Ø:320mm, grade:3), innan mätningar på 

turbiditeten, färg och aluminium kördes.  

Resthalten aluminium mättes genom att 50ml av det filtrerade vattnet fördes över till en ren 

bägare. Tillsättning av reagensen 14825 AL-1 skedde, omrörning genom vändning, för att 

sedan låta stå 30sek. Reagensen 14825 AL-2 tillsattes och blandades genom vändning. Provet 

fördes över i två 25ml rena mätglas, ett noll prov där två droppar ca 10µl av reagensen 14825 

AL-4 tillsattes, omblandning skedde genom att glaset roterades i en cirkel, och ett mätprov 

utan övrig reagens. Reaktioner fick ske under 3minuter. Mätningen skedde sedan i 

spektrofotometer HACH LANGE, DR 5000. Spektrofotometern nollställdes med nollprov och 

sedan mättes mätprovet. 

Färg på resultatet mättes i spektrofotometern. Nollställning genom avläsning i destillerat 

vatten och sedan mätning (i samma mätglas för att minska felmarginalen) av försöksvattnet.  

Turbiditeten mättes i en turbiditetsmätare, Christian Berner, turb 550 IR. 

Vid pilotförsöket användes ett 0,3 filter från Nordic Water, fyllt med 1,2-2mm sand. 

Brandslang Ø=80mm. Vattenmätare, Sensus, kopplades på slangen för att underlätta 

flödesmätningen och flödet justerades med en ventil.  

Doseringspumpen som användes till PAX var DULCO flex, ProMinent Doserteknik AB. 

Doseringspumpen till soda var Delta, ProMinent Doserteknik AB.  

Kompressorerna till de huvudsakliga Dynasandfiltrena, CompAir ASSURE, användes även 

till pilotfiltret.  

Avloppsflödet mättes manuellt genom att fylla en hink med bestämd volym och tidtagning.   

För att inte belasta filtret startade försöken på ytbelastning =1, med varierande doseringar.  

Alkaliniteten mättes genom titrering med 0,02M HCl. 
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Resultatredovisning 

 

Smutsvattenkvalitén och bestämning av kemikaliemängd inför flockningsförsök 

 

 

Eftersom PAX XL-100 är förpolymeriserad innehåller produkten en viss andel hydroxidjoner, 

ca 43 % av det totala behovet. Detta kommer innebära att dosen soda före 

flockningsprocessen inte behöver vara lika stor som om man hade använt tex 

aluminiumsulfat, som förr var Mölndals vattenverks fällningskemikalie. Dosen soda i 

processen är anpassad under processen vid byte av kemikalier.  

PAX XL-100 späds inte innan tillsättning i processen. Så inte heller vid flockningsförsöken. 

PAX XL-100 har ett aluminiuminnehåll på 9,3 vikts-% och en densitet på 1,39 g/ml.  

Vid doseringen PAX XL-100 i flockningsförsöken togs samma mängd kemikalier som i 

processen för flockning av råvatten.  

Generellt gäller att den process som utnyttjas vid Mölndals vattenverk skiljer sig från hur 

försöken utfördes i vissa avseenden. Vid vattenverket tillämpas så kallad direktfällning där 

vattnet mycket kort efter att flockningskemikalierna iblandats tillförs till sandfilter så att 

kristallisationsgroddar av aluminiumhydroxid får tillväxa på sandkornen. I bägarförsöken 

tillämpas istället traditionell flockning där flockarna under varsam omrörning tillåts tillväxa i 

bulkvattenvolymen innan de får sedimentera. Härefter filtreras vattnet i filterpapper. 

Råvattenkvalitén skiljer sig stort från spolvattnet. Spolvattnet består av koncentrerat smuts 

(från råvattnet) och flockningskemikalie. Alkaliniteten är låg i spolvattnet (2,3mg HCO3/l och 

pH värdet är 6,4). 

TABELL 1. ALKALINITETEN I SPOLVATTNET 

Mättillfälle Alkalinitet (mg HCO3/l) 

1 2,4 

2 2,2 

3 2,3 

 

Dosering av sodan är egentligen irrelevant, och tillsätts endast för att justera pH så det blir 

optimalt för flockningen. Men efter en dosering av runt 500µl soda/800ml spolvatten höjdes 

alkaliniteten rejält till ungefär detsamma som dricksvattnet har när det är färdigbehandlat på 

vattenverket, vilket är runt 60mg/l. 

Dos PAX XL-100 justerades vid försöken, för att genom flockningsförsöken optimera 

doseringen till pilotförsöket. 
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Smutsvattnets kvalitet: 

TABELL 2. PARAMETRAR AV SPOLVATTNET 

Parameter Värde 

pH 6,4 

Färg 1180mg/l PtCo 

Turb 36-51FNU 

Aluminium Över mätområde >250mg/l 

Alkalinitet, HCO3 2,3mg/l 

 

 

Smutsvatten efter filtrering genom filterpapper:  

TABELL 3. PARAMETRAR AV SPOLVATTNET EFTER FILTRERING 

Parameter Värde 

pH 6,4 

Färg 12 mg/l PtCo 

Turb 0,02FNU 

Aluminium 0,082 mg/l 

 

Liksom i beredningsprocessen vid Mölndals vattenverk utnyttjades soda för pH justering. 

Doseringar, omrörningshastigheter och behandlingstider för de olika stegen framgår av Tabell 

4. Flockningsförsöken genomfördes som bägarförsök i en Flocculator 2000 (Kemira). 

 

TABELL 4. FLOCKNINGSPROCESSEN  

Flockningssteg Tid Dosering Omrörning (rpm) 

Sodadosering 30sek 5,8<pH-flockning <8,2 400 

PAX-dosering 30sek 5-60µl 400 

Långsaminrörning 20min - 20 

Sedimentering 10min - 0 

 

Generellt kan konstateras att tillfredställande flockningsresultat kunde uppnås efter filtrering i 

filterpapper. Det betyder att föroreningarna i vattnet är i partikelform.  
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Laboratorieförsök 

 

 

FIGUR 2 – DIAGRAMMET VISAR HUR ALUMINIUMRESTEN VARIERAR MED DOSERINGEN AV PAX. 

FIGUR 2 visar att optimal dosering av PAX är 30-50µl vid 800ml smutsvatten, då är resthalten 

aluminium minst. Smutsvattnet innehåller till största del partiklar utan laddning. Det är inte 

optimalt att flocka dessa partiklar igen, därför blir kemikaliedosen hög. Vid tillsättning av 

PAX kommer de partiklar som redan är i partikelform börja flocka sig igen. Soda doseringen 

höjer pH-n för att åter igen få ett bra flocknings-pH.  

PAX-doseringen är temperaturberoende, flockningsförsöken skedde vid 5 ºC. Vid högre 

temperaturer kan man troligen sänka doseringen något. Detta reglerar man vid drift och 

eventuellt med nya flockningsförsök med andra temperaturer.  
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FIGUR 3- DIAGRAMMET VISAR HUR PH PÅVERKAR RESTHALTEN ALUMINIUM. 

FIGUR 3 visar att optimal flocknings pH är 6,7, eftersom mätning av resthalten aluminium visar 

att vid den här pH-n är koncentrationen minst. Smutsvattnet innehåller redan koagulerade 

partiklar där flockarna är sönderslagna av sandtvätten i Dynasandfilterna. Flocknings-pH på 

6,7 innebär att lösligheten av PAX är lite högre än vid pH 6,3. Optimalt pH beror på 

temperaturen, vilket i detta fall rör sig om en temperatur på 5ºC, som är den lägsta 

temperaturen som smutsvattnet når på vintertid. Under högre temperaturer sker flockningen i 

regel snabbare. 
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FIGUR 4- DIAGRAMMET VISAR ATT TURBIDITETEN ÄR LÅG UNDER OPTIMALT FLOCKNINGS-PH. 

Vid flockbildning (vid det pH det finns möjlighet till flockning) med efterföljande filtrering 

blir turbiditeten 0,01–0,02 i försöken. De resultat som avviker i diagrammet FIGUR 4 är resultat 

när, inga för ögat synliga, flockar bildats. Turbiditetmätaren kändes opålitlig. 
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FIGUR 5 – DIAGRAMMET VISAR HUR FÄRGEN VARIERAR MED FLOCKNINGS-PH. 

 

FIGUR 5 visar att färgtalet reduceras bäst med högt flocknings pH. Det gynnar flockbildningen 

av humuspartiklar i smutsvattnet. 

Som framgår av figurerna erhölls tydliga minima med avseende på alla parametrar. Optimalt 

pH sammanfattas till 6,8. För att uppnå detta flocknings-pH fick en förhållandevis hög mängd 

soda tillsättas, ca 1ml till 800ml smutsvatten.  
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Pilotförsök 

 

Flockningsförsöken visade att tydliga flockar bildades först efter några minuter. Tydlig 

indikation på att flockningstiden i försöket måste vara längre. En brandslang tillsattes på 

ytterligare 10m. Totala längden slang blev 20m efter PAX-dosering. Inga tydliga resultat efter 

denna förändring. Ytterligare en slang tillsattes då, denna på 30m. Sammanlagt blev det 50m 

slang efter PAX-doseringen. Detta gav tydliga resultat! 

Ø𝑠𝑙𝑎𝑛𝑔 = 80𝑚𝑚, 𝑙ä𝑛𝑔𝑑𝑠𝑙𝑎𝑛𝑔 = 50𝑚, 𝑣𝑜𝑙𝑦𝑚𝑠𝑙𝑎𝑛𝑔 = 0,04𝜋 × 50𝑚3.  

Slangens diameter var 80mm och längd 50m, utifrån det fås volymen. 

𝐹𝑙𝑜𝑐𝑘𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑡𝑖𝑑 =
𝑉𝑜𝑙𝑦𝑚(𝑚3)

𝐹𝑙ö𝑑𝑒 (
𝑚3

ℎ
)
 

Flockningstiden fås genom att volymen divideras med flödet. 

0,25𝑚3

0,3
𝑚3

ℎ

= 0,833 … ℎ ⟹ ≈ 50𝑚𝑖𝑛 

Den längre slangen gav en flockningstid på 50min. Det resulterade i att flockningen gynnades. 

I pilotförsöken var det bara vid denna flockningstid filtret gav tillfredställande resultat. Vid 

kortare uppehållstid gick flockarna genom filtret och resulterade i att tydliga flockar syntes i 

renvattnet vid filtrets yta.  

 

 

Inställningar av filter 

 

Ytbelastningen på filtret är viktigt att kontrollera. För eventuellt förverkligande av projektet 

kan man då beräkna storlek och antal filter som behövs för att rena spolvattnet (se även 7.2 

slutsats, pilotförsöket).   

 𝑌𝑡𝑏𝑒𝑙𝑎𝑠𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔 =
𝑓𝑙öde (

𝑚3

ℎ
)

𝑎𝑟𝑒𝑎,𝑓𝑖𝑙𝑡𝑒𝑟𝑦𝑡𝑎 (𝑚2)
 

𝐹𝑖𝑙𝑡𝑟𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔𝑠ℎ𝑎𝑠𝑡𝑖𝑔ℎ𝑒𝑡 =
𝑞 (𝑓𝑙ö𝑑𝑒

𝑚3

ℎ
)

𝐴(𝑎𝑟𝑒𝑎 𝑚2)
 

Sjunkhastighet sand mäts genom att man sticker ner en mätsticka med en platta ca 4cm i 

diameter i nedre änden, ca 10 cm från filtrets vägg och 20cm ner i sanden. Man låter 

mätstickan sjunka under en viss tid. Mätstickan är linjerad varje centimeter och sjunkhöjden 

mäts genom användning av tankväggen. Det är viktigt att vattenytan inte används eftersom 
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den kan variera under mättiden. Mätningen genomfördes på fyra olika punkter i filtret och ett 

genomsnitt på sjunkhastigheten användes. Sjunkhastigheten ska vara mellan 6-9mm/min. 

Under försöken låg hastigheten på ca 6mm. Eftersom avloppsflödet var svårinställt kunde jag 

inte göra mätningar på varierande sandflöde.  

Avloppsflödet skulle vara ca 3,6 - 4,2 l/min (1,058m3/h) enligt beskrivningen till filtret. 

Avloppsflödet ställs genom att ändra höjden på röret för utgående renvatten. Ju lägre nr i 

filtret utloppsröret sitter desto mindre avloppsflöde. Detta var svårinställt eftersom röret 

läckte, har tejpat igen in läckaget med silvertejp. Fick ett avloppsflöde på ca 4,2±0.5 l/min. 

 

 

Kontroller av doseringspumpar 

 

Kontroller av doseringspumparna genomfördes för att utesluta eller bekräfta en eventuell 

felkälla. 

 

Doseringspump Soda, inställning 36,09 l/h. 

TABELL 5 -  MANUELL TIDTAGNING PÅ SODAPUMPEN  

100ml 36sekunder 

100ml 41sekunder 

100ml 43sekuner 

Medelvärde: 9 l/h. 

 

Doseringspump PAX 2016-03-14, inställning 90ml/h  

TABELL 6 – MANUELL TIDTAGNING PÅ PAX-PUMPEN 

10ml 250sekunder 

10ml 257sekunder 

10ml 246sekunder 

Medelvärde: 143ml/h 
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Pilotförsök resultat 

 

I Tabell 7 redovisas de resultat vid provtagning av spolvattnet efter att det filtrerats genom 

pilotfiltret då inga tillsatser av kemikalier skett. 

TABELL 7 – SMUTSVATTEN EFTER FILTRERING GENOM PILOTFILTRET 

Parameter Värde 

pH 6,4 

Färg Över mätområde>1000 mg/l 

PtCo 

Turb 43,8FNU 

Aluminium Över mätområde>0,250mg/l 

 

 

 

 

FIGUR 6, PILOTFÖRSÖK, HÄR REDOVISAS HUR RESTHALTEN ALUMINIUM VARIERAR MED DOSERING AV FÄLLNINGSKEMIKALIE 

 

Vid förändringar av PAX-dosering, vid bra fällnings-pH, kan inte resultatet visa på någon 

optimal dosering. En liten trend visar att högre dosering av fällningskemikalien ger lägre halt 

aluminium ut i renvattnet. Vid låg alkalinitet är detta ett vanligt fenomen. PAX-doseringen är 

beroende av vattenflödet. De resultat som visas i FIGUR 6, pilotförsök, har ett konstant flöde på 

0,3m3/h. Dock är flödet beroende av inställningarna på verket. Flödet varierar något trots att 

inställningar är oförändrade på pilotfiltret.  
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FIGUR 7, PILOTFÖRSÖK. HÄR REDOVISAS HUR RESTHALTEN ALUMINIUM VARIERAR MED FLOCKINGS-PH 

 

Resultatet för resthalten aluminium visar att flocknings-pH har liten betydelse under 

pilotförsöket. De gynnsammaste resultaten finns vid pH runt 7. Se FIGUR 7. 

Det kan variera om löst aluminium eller aluminium i partikelform finns med i provet. Detta 

går att kontrollera genom differensen mellan provet före och efter filtrering genom 

filterpapper. Är aluminium i partikelform finns det chans att det hade fastnat i mindre 

filtersand.  

 

 

FIGUR 8, PILOTFÖRSÖK. HÄR REDOVISAS HUR TURBIDITETEN VARIERAR MED FLOCKNINGS-PH 

 

Turbiditeten visar stor variation vid olika flocknings-pH. Proverna visar indikation på att pH 

6,6–7,0 är något gynnsammare. Se FIGUR 8. 
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FIGUR 9, PILOTFÖRSÖK. HÄR REDOVISAS HUR FÄRGTALET VARIERAR MED FLOCKNINGS-PH 

 

Färgtal varierar oregelbundet med fällnings-pH. Se FIGUR 9. 

 

Generellt ger resultaten en dålig uppfattning om hur bra ett Dynasandfilter skulle kunna rena 

smutsvattnet. När 50min extra uppehållstid lades till, blev resultaten godkända för att släppa 

tillbaka till råvattenintaget. Som facit jämfördes resultatet med vattnet som går tillbaka till 

råvattenintaget, efter rening i Lamella-sedimenteringen. Detta ger bara en uppfattning om vad 

som är rimliga värden att släppa tillbaka till råvattenintaget. Sammanfattningsvis kan man 

med provresultaten se att resthalten aluminium hade reducerats mer med ett dynasandfilter 

med fällning med PAX i jämförelsevis med lameller med fällning med Magnaflock. Färg och 

turbiditet däremot tas bort effektivare med fällning med Magnaflock och därefter 

sedimentering i lameller. 

 

TABELL 8 EN JÄMFÖRELSE MELLAN PROVRESULTAT FRÅN LAMELLASEDIMENTERING OCH DYNSASANDFILTER 

Färg 

Lamella 

Färg 

Dynasand 

Turb 

Lamella 

Turb 

Dynasand 

Aluminiumrest 

Lamella 

Aluminiumrest 

Dynasand 

41 256 1,8 25 Över 

mätområde>0,360 

0,324 

36 299 1,1 11 Över 

mätområde>0,360 

0,278 

39 139 1,1 6 Över 

mätområde>0,360 

0,322 

44 331 1,7 21 Över 

mätområde>0,360 

0,176 

I TABELL 8 EN JÄMFÖRELSE MELLAN PROVRESULTAT FRÅN LAMELLASEDIMENTERING OCH DYNSASANDFILTER. 
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Diskussion 

 

Flockningsförsök 

 

När sanden tvättas i sandtvätten i Dynasandfilterna slås flockarna sönder till mindre flockar. 

Smutsvattnet är mättad av små mikroflockar av partiklar. Därför behövs en rejäl pH 

förändring innan man åter flockar partiklarna igen.  

Vid flockningsförsöken visade det sig att inblandningen var otroligt viktig. Vid ett försök 

doserades lika mängd pH och PAX i två olika flockningsbägare, endast direktomrörningen 

skiljde. Det bildades endast flockar i den ena utav bägarna, den med direktomrörning.   

Laboratorieförsöket visade också att även under kontrollerade former på laboratoriet var det 

svårt att flocka spolvattnet, men att det var möjligt ändå under rätta förhållanden.  

 

 

Pilotförsöket 

 

Vid starten av pilotförsöket blev provresultaten väldigt otillfredsställande. Flockar syntes i 

filtrets övre del, där det rena vattnet skulle vara. Det visade sig att inblandningen som är så 

viktig för att få en bra flockning var obefintlig. Vid utbyte av rör efter PAX-dosering för att 

uppehållstiden skulle öka kraftigt blev det tillfredsställande resultat. Om det skulle finnas en 

snabbomrörare vid doseringen hade kanske inte uppehållstiden behövt vara så lång.  

 

Härryda kommun (Finnsjöns vattenverk) använder sig av dynasandfilter till att rena 

spolvattnet efter deras huvudsakliga dynasandfilter och bakspolningsvattnet från kolfiltren. 

Skillnaden är att Härryda använder kalk (om pH justeringen sker med kalkvatten omedelbart 

efter doseringen av fällnings kemikalier kan man utnyttja den fördelen att kalken kan utgöra 

kärnor för flockbildning ”nucleating agent”) och Ekoflock, vilket har visat något bättre 

resultat vid flockningsförsök, än PAX och Soda (B. Berghult 2016).  

Vid rening av spolvattnet på Finnsjöns vattenverk används fyra stycken dynasandfilter av typ 

DST50 D, med en filteryta på 5m2/filter, likadana filter används i processen på Mölndals 

vattenverk. Dessa filter tar ett flöde på 40-60m3, det betyder en ytbelastning på (10-

15m3/h/5m2=) 2–3 m/h och Ekoflocken doseras på ledningen strax innan filtren så 

uppehållstiden är kort. Utgående renvatten från dessa filter på Finnsjöns vattenverk har en 

turbiditet på 0,3 FNU. Här ligger ingående turbiditet mellan 13–24 FNU. Vid mätningar på 

spolvattnet på Mölndals vattenverk är turbiditeten betydligt högre, och ligger mellan 36–51 

FNU. Om man jämför dessa två processer, båda råvattenkvalitén och fällningskemikalien 

skiljer sig åt. Härryda tar sitt råvatten från Finnsjön, vars råvatten har lite högre värden på 

turbiditet och färg än vad Rådasjön har (se bilagor). Detta kan underlätta flockningsprocessen.  
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Finnsjöns vattenverk använder sig av dynasandfilter till smutsvattnet från processen. De kör 

både smutsvattnet från kolfilterbakspolningen och kontinuerligt från dynasandfilterna. 

Turbiditeten de får ut efter rening av smutsvattnet är som när det fungerar som bäst 0,3. (T. 

Sydvart 2016)  

När andra alternativ för reningen av smutsvattnet har efterfrågats för Mölndals vattenverk är 

det keramiska filter som verkar vara det alternativ som finns tillgängligt, inom ramarna för 

budget mm. Vid användning av keramiska filter brukar en fällningskemikalie tillsättas innan, 

precis som vid sandfiltering. Om detta hade varit gynnsammare för Mölndals vattenverk 

känns tveksamt eftersom de inte vill använda en extra fällningskemikalie. Keramiska filter är 

dyra i investeringskostnad men billiga i drift, ungefär som dynasandfilter. Om föroreningarna 

i smutsvattnet är i partikelform så fastnar dem i filterna. (T. Lund 2016).  

Keramiska filter med pordiameter på 1nm skulle passa för rening av spolvattnet. Innan vattnet 

går igenom filtret bör det flockas med en fällningskemikalie precis som innan filtrering i 

Dynasandfiter. Filtren tar inte ämnen som är lösta i vattnet. Ett keramiskt filter skulle innebära 

en större investering vid inköp och ungefär samma driftskostnader som för Dynasandfiter.  

För att få göra ett pilotförsök innan inköp av keramiska filter fick Mölndals vattenverk ett pris 

på 20k/månad, men man får då utföra testerna på egen hand. På andra sidan, vid en 

ombyggnad skulle keramiska filter behöva fyra gånger mindre plats än dynasandfilter för 

rening av spolvattnet. Personalen på Mölndals vattenverk bör besöka ett verk med keramiska 

filter innan de avfärdar idén om att göra pilotförsök med dessa (T. Lund 2016). 

 

Lamella-sedimentering används idag på Mölndals vattenverk. Först tillsätts Magnaflock 

(fällningskemikalie) i en omrörningsbassäng, och de kemiska flockarna som bildas 

sedimenteras sedan i lameller. Om rening av spolvattnet ska vara lika effektivt med 

dynasanfilter ska bara 1% av inkommande vatten gå med slammet ut till avlopp. Under 

försöken med pilotfiltret var avloppsflödet konstant på 4,2 l/min. Smutsvattnet in hade ett 

flöde på 0,3m3/h (5,0 l/min). Detta innebär att 84% av allt spolvatten skulle gå ut i avlopp, 

vilket då skulle vara 11% av inkommande råvattnet. Eftersom pilotfiltret visade att ett högre 

flöde på smutsvattnet in i filtret inte var möjligt är det svårt att avgöra om detta skulle vara ett 

lämpligt alternativ. Miljöaspekter och kostnadsfrågor spelar också betydande roller. Ett stort 

Dynasandfilter kommer förmodligen klara ett högre flöde och procenten spillvatten kommer 

med mycket sannolikhet inte bli lika stor, (se felkällor pilotförsök).  

 

TABELL 9 – PROVRESULTAT FRÅN RENAT SPOLVATTEN I LAMELLASEDIMENTERINGEN 

Datum Turb Färg Al3+ 

2016-02-24 1,80 41 Över mätområde 

2016-03-02 1,11 36 Över mätområde ca 0,364 

2016-03-09 1,10 39 Över mätområde 

2016-03-16 1,72 44 Över mätområde 

2016-03-23 1,40 40 Över mätområde 

2016-03-30 1,66 50 Över mätområde 

 

Tabell 9 visar provresultat som är tagna på vattnet som är renat i lamella-sedimenteringen. 

Detta vatten går direkt till råvattenintaget. Dessa är värden man strävar efter, lägre ”renare” 

resultat är egentligen onödigt vid återförande in till råvattenintaget. 
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Denna studie visar på att det behövs en stor mängd av kemikalien PAX om Mölndals 

vattenverk väljer att använda endast en fällningskemikalie. Mängden kemikalie som kommer 

att behövas är en så pass relevant mängd att man bör titta på om detta verkligen är ekonomiskt 

försvarbart. Det man också i detta fall bör titta på är hur denna kemikalie påverkar miljön i 

stora mängder. Det kanske visar sig att det är mer positivt att faktiskt fortsätta använda två 

olika kemikalier. Både vad gäller miljö- och ekonomisynpunkt.  

Fällnings pH och temperatur har ett samband. Man har sett att flockningen av vatten blir 

något sämre vid låga temperaturer. Vid låg temperatur tar flockningsprocessen länge tid. 

Detta bör man vara förberedd på, och åtgärder som att sänka flödet vid låga temperaturer, 

eller möjlighet till att låta vattnet flöda en längre väg innan filtrering kan vara alternativa 

lösningar på problemet (B. Berghult 2016). 

Spolvattnet renas idag genom tillsättning av en polymer, Magnaflock, detta sedimenteras 

sedan i lameller. Om rening av spolvattnet ska vara lika effektivt med dynasanfilter ska bara 

1% av inkommande vatten gå med slammet ut till avlopp. Under försöken med pilotfiltret var 

avloppsflödet konstant på 4,2 l/min. Smutsvattnet in hade ett flöde på 0,3m3/h (5,0 l/min). 

Detta innebär att 84% av allt spolvatten skulle gå ut i avlopp, vilket då skulle vara 11% av 

inkommande råvattnet. Eftersom pilotfiltret visade att ett högre flöde på smutsvattnet in i 

filtret inte var möjligt är det svårt att avgöra om detta skulle vara ett lämpligt alternativ. 

Miljöaspekter och kostnadsfrågor spelar också betydande roller. Ett stort Dynasandfilter 

kommer förmodligen klara ett högre flöde och procenten spillvatten kommer med mycket 

sannolikhet inte bli lika stor, (se felkällor pilotförsök).  
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Felkällor 

 

Flockningsförsök 

 

 

• Det flockade vattnet hälls inte lika snabbt från flockningsbägaren över till 

filterpapperet eftersom detta görs manuellt. Flockarna är väldigt känsliga och går mer 

eller mindre sönder vid hanteringen. 

 

• På grund av flockarnas storlek får vattnet filtrera olika lång tid genom filterpappret 

tills det har gått igenom helt. Vid vissa tillfällen när det nästan blev stopp, behövdes 

lite manuell omrörning i vattnet för att pappret skulle släppa igenom allt vatten.  

 

• Temperaturen hölls inte konstant under försöken, trotts försök att hålla ned 

temperaturen med isklampar, så steg den några grader under flockningstiden. 

 

• Försöken genomfördes vid låga spolvattentemperaturer, en omständighet som normalt 

innebär att flockningsprocessen blir långsammare och inte sällan krävs också högre 

dos av flockningskemikalien. 

 

• Det var svårt att dosera PAX, eftersom kemikalien fastnar utanpå pipetten. Mängden 

PAX är liten vid flockningsförsöken och en droppe utanpå pipetten kan ha haft 

betydelse.  

 

• Smutsvattnet innehåller sönderslagna flockar och det är inte optimalt att flocka på nytt.  

 

• De partikelbildande reaktionerna tar bara någon sekund. Eftersom omrörningen 

startades manuellt kan det vara avgörande för hur bra inblandningen blev. 
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Pilotförsök  

 

   

• Kontroller på doseringspumpen har gjorts vid flertal tillfällen. Resultaten visar en 

ojämn dosering. Doseringspumpen för soda (för att få stabilt flocknings pH) bör 

dosera samma mängd som displayen visar, dock började pumpen vid några tillfällen 

pumpa in luft. 

• Vid flödesmätningen på flödet in i filtret har olika metoder använts, först gjordes 

flödesmätningen genom uppmätning av 10 l ut ur filtret i en hink samtidigt som 

tidtagning skedde. Felkällor under dessa mätningar var bl.a. ojämnt flöde från 

smutsvattnet från det stora dynasandfiltret, ojämn strömning från avloppsslangen, visst 

läckage från smuttsvattenslangen efter PAX-doseringen. 

• En vattenmätare fästes senare under försöket vid PAX-doseringspumpen för att 

underlätta flödesmätningen. Mätaren visade genomströmningen av vatten i m3, 10 liter 

och liter. Tidtagning skedde med tidtagarur. Flödesmätningen blev säkrare men 

felkällor kvarstår så som läckage från inloppsslangen. 

• Läckage från skarven i röret i filtret där renvattnet strömmar ut i utloppsröret var ett 

problem. Detta försvårade att ställa in avloppsflödet. Ställdes avloppsflödet in för högt 

ökade läckaget befintligt. Läckaget minskade sedan efter igentäppning med silvertejp.  

• Låg och ojämn sjunkhastighet på sanden. Mätningar med mätstickan visade olika 

sjunkhastigheter vid olika mätpunkter. Sjunkhastigheten var betydligt lägre i 

ytterkanterna av filtret.  

• Vid höjning av lufttrycket på mammutpumpen täppte sand igen avloppsröret och 

avloppsvattnet läckte ut i renvattnet i filtret. Vid lufttryck på 3bar var läckaget av sand 

måttligt. Sköljning av sandtvätten skedde dagligen för att förebygga stopp i 

avloppsröret. Kontinuerligt tryckte mammutpumpen ut sand i avloppsröret, vilket 

resulterade i att sandmängden hela tiden minskade.  

• Längre uppehållstid efter dosering av PAX innan filtret. 

• Det fanns misstankar om att sanden hade för stor partikelstorlek. Telefonkontakt med 

Nordic Water skedde angående storleken på sanden. Pilotfiltrets sandstorlek var 1,2-

2mm. Sandstorleken i processens dynasandfilter är 0,8–1,2mm. Enligt försök gjorda 

på sandstorlekar har det visat sig att den mindre storleken ger något bättre resultat, 

men att den större sanden också skulle fungera (M. Feldthusen 2016).  
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Slutsats  

 

Flockningsförsöken 

 

Smutsvattnet har låg alkalinitet och kräver hög dos av bas för att inte sjunka för lågt i pH vid 

tillsättning av flockningskemikalie. Resultatet visade att flockning av smutsvattnet är möjligt 

med PAX. 

Inblandningen har stor betydelse eftersom laddningsneutralisationen är en snabb reaktion, 

medan flockningstiden är långsam, behöver några minuter av långsamomrörning innan 

flockarna blir synliga för ögat. Flockarna som bildas är känsliga.  

Flockningsförsöken utfördes på den lägsta temperaturen vattnet vanligtvis går ned till, dvs vid 

5 °C. Ju lägre temperaturen är desto längre flockningstid behövs.  

Eftersom filtrering av smutsvattnet genom filterpapper ger bra resultat, bevisas att ämnena i 

smutsvattnet är i partikelform och inte längre lösta. Detta betyder att koaguleringsfasen håller 

i sandtvätten. 

 

 

Pilotförsöket 

 

Filtret som användes i försöken var inte optimalt. Sanden som användes i pilotfiltret (1,2-

2mm) hade inte samma storlek som sanden i processen (0,8–1,2mm).  

Eftersom flödet på pilotförsöket var 0,3 m3/h, en ytbelastning på 1. Kan försöket endast visa 

på att ett motsvarande filter med en filteryta på 5m2, kan köras med ett flöde på 5m3/h. 

Mölndals vattenverk kör ett maxflöde på 720 m3/h, vilket ger ett smutsvattenflöde på ca 93,6 

m3/h. Det skulle innebära att 17st dynasandfilter skulle behövas för att hantera smutsvattnet, 

vilket är helt orimligt både ekonomiskt och utrymmesmässigt. 

 
93,6

5
= 16,8 𝑠𝑡 𝑓𝑖𝑙𝑡𝑒𝑟 

Uppehållstiden för flockningen var som längst under försöken eftersom inkommande vatten 

var på runt 1ºC, smutsvattnet låg runt 4ºC och krävde en volym på 0,04m2*π*50m=0,25m3 för 

att hinna flocka innan filtret.  
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Fortsatta arbeten 

 

Ett pilotförsök bör genomföras på något av de huvudsakliga Dynasandfilter i processen. Då 

fås förhoppningsvis provresultat som blir mer verklighetsförankrade och som överensstämmer 

med flockningsförsöken. Ytbelastningen som går att belasta filterna med är viktig att få ett 

kunna uppskatta innan man bestämmer sig för att använda DynaSandfiter för att rena 

spolvattnet. Det fortsatta arbetet bör också rikta in sig på andra alternativ, till ex. att titta på 

vinsterna/förlusterna med att låta spolvattnet gå direkt ut i avlopp. Då bör man låta både miljö 

och ekonomiska aspekter avgöra. 

En annan infallsvinkel man bör lägga vikt på när man diskuterar om spolvattnet bör renas och 

hur det ska renas och återanvändas istället för att sköljas direkt ut i avloppet, är risken för att 

en bakteriell tillväxt ökar i processen.  
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Bilaga 1 

 

Laboratorieförsök resultat 

 

 

PAX 30µl ±5 pH Aluminium (ppm) Turb Färg 

 PAX 30µl ±5 5,8 0,072 5,6 198 

PAX 30µl ±5 6 0,128 6,3 73 

PAX 30µl ±5 6,1 0,08 0,02 23 

PAX 30µl ±5 6,2 0,036 0,01 22 

PAX 30µl ±5 6,3 0,019 0,01 44 

PAX 30µl ±5 6,4 0,033 0,01 19 

PAX 30µl ±5 6,5 0,056 0,02 14 

PAX 30µl ±5 6,6 0,021 0,01 18 

PAX 30µl ±5 6,7 0,012 0,01 16 

PAX 30µl ±5 6,8 0,011 0,02 17 

PAX 30µl ±5 6,9 0,036 0,02 20 

PAX 30µl ±5 7 0,034 4,4 63 

PAX 30µl ±5 8,2 0,25 8,9 69 

 

 

 

 

PAX (µl) Aluminium (ppm) pH ±0.5 

5 0,153 6,3 

10 0,188 6,3 

15 0,189 6,3 

20 0,166 6,3 

25 0,087 6,3 

30 0,019 6,3 

35 0,023 6,3 

40 0,054 6,3 

45 0,032 6,3 

50 0,028 6,3 

55 0,069 6,3 

60 0,017 6,3 
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Bilaga 2 

 

Pilotförsök resultat 

 

pH Aluminiumrest Turb Färg 

5,3 0,152 59,4  

5,8 0,356 60  

4,9 0,372 37  

6,6 0,321 30,4  

7,9 0,286 23,8 532 

5,78 0,256 36,5 702 

8,2 0,245 9,35 273 

7,7 0,326 1,92 71 

6,9 0,323 4,6 131 

6,5 0,32 4,8 101 

7,8 0,28 4,3 180 

7,3 0,295 9,5 241 

8,7 0,283 5,4 211 

7,2 0,251 6,1 173 

6,9 0,302 7,24 165 

6,8 0,293 5,4 124 

6,1 0,263 15,7 266 

6,3 0,324 24,8 256 

7,36 0,278 10,5 299 

7 0,322 5,6 139 

5,8 0,176 21,1 331 
 


