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Sammanfattning 
 
Tranås reningsverk transporterar varje vecka 25-30 ton avvattnat rötslam till deponi. Ju mer 

vatten slammet innehåller, ju högre blir dess massa och volym och därmed även 

deponeringskostnaderna. Det är därför ytterst viktigt att avvattningen av slammet fungerar 

bra. I denna studie undersöktes möjligheterna att optimera avvattningen genom att byta 

polymersort som flockar slammet samt justera skruvhastigheten på skruvpressen Volute
®
. 

Valet av polymer beror på polymerernas avvattningsegenskaper och om de gav en bra drift 

vid skruvpressen, som leder till låga halter av suspenderade substanser (SS) i rejektvattnet. En 

optimering skulle minska mängden slam som deponeras och därmed dra ner på 

transportkostnaderna.  

 

Syftet med studien var att undersöka vilken eller vilka polymerer som bäst fungerar i samband 

med avvattningen av rötslammet på Tranås reningsverk.  

 

Undersökningen gjordes genom att jämföra avvattningsegenskaperna för fem olika 

polymersorter. För jämförelsen användes TS-halt på slammet som bestämdes före och efter 

avvattningen vid olika skruvhastigheter, samt SS-halt i rejektvattnet vid ordinarieinställning 

av skruvhastigheten. Resultaten från denna studie jämfördes med provresultat som Tranås 

reningsverk själva uppmätt när de mätte TS-halten på avvattnat rötslam vid användning av två 

olika polymersorter. 

 

Studien visar att samtliga polymerer fungerade bäst vid låg frekvens (skruvhastighet). De två 

bästa polymererna var Superfloc
®
 C-448 och Zetag

®
 8165. Tillsättning av Superfloc

®
 C-448  

gav en jämn TS-halt vid olika skruvhastigheter och resulterade i den högsta TS-halten på det 

avvattnade slammet, vilket vittnar om goda avvattningsegenskaper och en bra drift. Vid en 

fast inställning på skruvhastigheten (det vill säga 18 Hz) visade sig Zetag
®
 8165 vara den 

bästa polymeren. Detta eftersom den vid den skruvhastigheten ledde tillsättning av Zetag
®
 

8165 till den högsta TS-halten i jämförelse med samtliga polymerer, och den resulterade i 

även den lägsta SS-halten.  

 

Samtliga polymerer som analyserades i den här studien fick högst TS-halt vid 

skruvhastigheten 16 Hz, förutom Zetag
®
 8165 som hade sitt högsta mätvärde vid frekvensen 

18 Hz. Zetag
®
 8165 hade dock sina tre högsta värden inom skruvhastighetsintervallet 16-18 

Hz, vilket också är det optimala intervallet för att få så bra avvattning som möjligt utifrån 

tolkningen av resultaten från denna studie. 

 

Studiens resultat tyder på att polymerer inte ska ha en specifik laddning för att kunna uppnå 

en optimal avvattning, utan det är kombinationen av laddning och molekylvikt som avgör 

avvattningens resultat. 



 

 

 

Abstract  
 
Tranås treatment plant transports 25-30 tons of sewage sludge to landfill weekly. The more 

water the sludge contains, the higher its mass and volume, and thus the landfill costs. It is 

therefore extremely important that the dewatering of the sludge works well. In this study, the 

possibilities for optimizing the dewatering of sewage sludge were investigated by replacing 

the polymer species that flocculates the sludge and adjusting the screw speed of the Volute
®
 

screw press. The choice of polymer depends on the dewatering properties of the polymers and 

if they provide good operation at the screw press, which results in low levels of suspended 

substances (SS) in the reflux water. An optimization would reduce the amount of sludge 

deposited and thereby reduce transport costs. 

 

The purpose of the study was to investigate which or any of the polymers that work best in 

connection with the dewatering of the sludge at Tranås treatment plant. 

 

The study was done by comparing the dewatering properties of five different polymer species. 

For the comparison, the TS content of the sludge was determined before and after the 

dewatering at different screw speeds, as well as the SS content in the scrubbing water at the 

standard screw speed setting was used for the comparison.  

 The results from this study were compared to test results that Tranås treatment plants 

themselves measured when measuring the TS content of dewatered sewage sludge using two 

different polymer species. 

 

The study shows that all polymers worked best at low frequency (screw speed). The two best 

polymers were Superfloc
®
 C-448 and Zetag

® 
8165. Addition of Superfloc

®
 C-448 gave a 

uniform TS content at different screw speeds, resulting in the highest TS content of the 

dewatered sludge, indicating good dewatering properties and a good operation. At a fixed 

setting at the screw speed (that is 18 Hz), Zetag
®
 8165 proved to be the best polymer. This 

because, at the screw speed, an addition of Zetag
®

 8165 resulted in the highest measured TS 

content in comparison to all polymers, and it also resulted in the lowest SS content. 

 

All polymers analyzed in this study achieved peak TS content at 16 Hz, except Zetag
®
 8165 

which had its highest measurement at the 18 Hz frequency. However, the Zetag
®
 8165 had its 

three highest values in the 16-18 Hz screw speed range, which is also the optimal range for 

the best dewatering possible based on the interpretation of the results of this study. 

 

The study results indicate that polymers should not have a specific charge to achieve optimal 

drainage, but it is the combination of charge and molecular weight that determines the 

dewatering results. 
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1. INLEDNING/ BAKGRUND  

1.1 VA-verken i Tranås kommun 

 

VA-verken i Tranås är beläget i Tranås kommun, Jönköpings län. Verkens bemanning består 

utav tio anställda som tillförsäkrar dricksvattenproduktion och rening av avloppsvatten via 

drift och underhåll av cirka 45 anläggningar, inklusive pumpstationer.  

 

Reningsverket i Tranås renar avloppsvatten från Tranås, Sommen, Linderås, Säby, 

Gripenberg och i Adelöv finns även ett mindre, lokalt reningsverk. Tranås reningsverk har 

idag tillstånd att behandla avloppsvattnet från 34 000 personekvivalenter. Den behandlade 

volymen avloppsvatten är drygt 7110 m
3 

per dygn och 2595•10
3
 m

3
 per år. Avloppsvattnet 

leds till reningsverket med hjälp av pumpstationer som är belägna i kommunen. 

 

1.2 Processbeskrivning 

 

Processen vid Tranås reningsverk kan delas in i fyra olika reningssteg (Figur 1): 

 

1. Grovrening: vattnet rinner genom två galler med en spaltvidd på 3 mm där 

grova partiklar som skräp fångas upp. Vattnet rinner därefter ner i ett luftat 

sandfång där tunga partiklar som sand och grus sedimenterar och förhindras 

från att följa med in i den egentliga reningsprocessen (Tranås kommun 2018). 

 

2. Mekanisk och kemisk rening: flytande ämnen och fett avskiljs i en 

förluftningsbassäng. Därefter försedimenteras partiklar med högre densitet än 

vattnets till botten av försedimenteringsbassänger och avskiljs med 

kedjeskrapor som primärslam. Fosfor avskiljs genom att tillsätta 

fällningsmedel i form av järnklorid. Järnkloriden fäller ut fosforn som 

järnfosfat samtidigt bildas järnhydroxid som formar geléaktiga flockar. 

Metallfosfaterna binder till dessa flockar. Även organiskt bunden fosfor och 

suspenderat material binder till flockarna. Dessa avlägsnas sedan som kemslam 

i slutsedimenteringsbassängerna (Stockholm Vatten och Avfall 2015, Tranås 

kommun 2018). 

 

3. Biologisk rening: i luftningsbassänger bildas aktivt slam som består av 

mikroorganismer som bryter ned organiska substanser som finns i vattnet. I 

efterföljande mellansedimenteringsbassänger avskiljs det aktiva slammet och 

större delen av detta återförs till luftningsbassängerna så att  en hög 

koncentration av slam kan bibehållas i det biologiska steget. Överskottslammet 

avskiljs som bioslam (Stockholm Vatten och Avfall 2015, Svenska 

kommunförbundet 1988, Tranås kommun 2018). 

 

I det biologiska steget sker även avskiljning av kväve via två mikrobiologiska 

processer som kallas nitrifikation och denitrifikation. Vid nitrifikation, 

(reaktion 1), oxideras ammonium till nitrit och sedan till nitrat under aeroba 

förhållanden. Därefter sker denitrifikation (reaktion 2), en anaerob process där 

nitrat omvandlas till kvävgas (Svenska kommunförbundet 1988). 
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Nitrifikation: 
 

   
        

                                                                          (1) 

 
   

        
 

 
 

Denitrifikation: 
 
   

     
                                                                          (2) 

                                                                          

 

4. Efterpolering: i det sista steget samlas de kemiska flockarna till kemslam i 

slutsedimenteringsbassänger. Kemslammet leds vidare till 

försedimenteringsbassängerna för att bilda primärslam.Det renade vattnet 

fortsätter ut till sjön Sommen (Tranås kommun 2018). 

 

 
                Figur 1. Översikt över reningsprocesserna vid Tranås reningsverk (Tranås kommun 2018) 

 

När avloppsvattnet har renats återstår en bottensats av slam. Primär- och bioslammet 

förtjockas med hjälp av en gravitationsförtjockare innan det stabiliseras i en rötkammare om 

700 m
3
. Rötningsprocessen är mesofil, med en uppehållstid på 14 dagar. Därefter rinner 

rötresten (rötslammet) över till en lika stor efterrötningskammare med samma uppehållstid 

och till sist transporteras rötslammet till en deponi. Metangasen som bildas vid den anaeroba 

nedbrytningen av organiskt material används för att värma upp anläggningens lokaler 

(Svenskt Vatten 2007).  
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Innan rötslammet deponeras avvattnas det med hjälp av en slamavvattnare, Volute
®
, där 

polymerer flockar slammet och en skruvpress pressar ut rejektvattnet ur slammet. 

Rejektvattnet pumpas tillbaka till början av reningsprocessen för avloppsvatten. Tranås 

kommun är den sjunde kommunen i Sverige som införskaffat denna slamavvattnare som 

sattes i drift hösten 2017 (Svenskt Vatten 2007). 

 

Syftet med avvattningen är att höja slammets TS-halt och därmed minska dess volym och 

vikt. Transporter och hantering blir billigare ju mindre volym som ska hanteras (Svenskt 

Vatten 2007). 

 

Förhoppningen är att även rejektvattnet ska ha en bra kvalitet, det vill säga ha en låg halt av 

suspenderad substans, SS, för att undvika att stora delar av slammet återigen förs tillbaka till 

avloppsvattenreningen därifrån det avskiljs och tillförs slambehandlingen. Låg kvalitet på 

rejektvattnet bidrar till att belastningen på reningssteget samt slammängden ökar, eftersom 

avvattningsapparaturen mottar slam både från avloppsreningen och rejektvattnet. Idag pumpas 

rejektvattnet till huvudströmmen under nattetid när belastningen på reningsverket är lägre 

(Svenskt Vatten 2007). 

 

1.3 Motivering 

 

Tranås reningsverk transporterar varje vecka 25-30 ton avvattnat rötslam till deponi. Ju mer 

vatten slammet innehåller, ju högre blir dess massa och volym och därmed även 

deponeringskostnaderna. Det är därför ytterst viktigt att avvattningen av slammet fungerar 

bra. När det här arbetet inleddes användes polymeren Zetag
®
 8165 på reningsverket för att 

flocka slammet innan det pressades i skruvpressen Volute
®
. Målet med detta projekt var att 

undersöka om det gick att optimera avvattningen genom att byta polymersort och justera 

skruvhastigheten på skruvpressen i det efterföljande steget. Under det experimentella arbetet 

jämfördes avvattningsegenskaperna för fem olika polymersorter. För jämförelsen användes 

TS-halt på slammet som bestämdes efter avvattningen, samt innehållet av suspenderad 

substans i rejektvattnet. Resultaten från denna studie jämfördes med provresultat som Tranås 

reningsverk själva uppmätt när de mätte TS-halten på avvattnat rötslam vid användning av två 

olika polymersorter. Syftet med optimeringen var att förbättra avvattningen och därmed 

minska volymen avvattnat rötslam som deponeras. Om halten av suspenderad substans i 

rejektvattnet minskas, skulle även belastningen på reningsprocess-steget i sådana fall minska. 

Om massan av avvattnat rötslam minskar skulle detta kunna innebära en mindre belastning på 

miljön. 

 

1.4 Syfte och forskningsfrågor 

 

Syftet med studien var därför att undersöka vilken eller vilka polymerer som bäst fungerar i 

samband med avvattningen av rötslammet på Tranås reningsverk. Frågeställningarna var: 

 

 Vilken eller vilka är de bästa polymererna utifrån avvattningsegenskaper (det vill säga 

högre TS efter avvattningen), en bra drift vid skruvpressen och en bra kvalitet på 

rejektvattnet (det vill säga låg SS-halt)? Går det att utse vilken polymer som är den 

bästa med den experimentella uppsättningen som genomfördes? 
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 Vilken laddning ska den/ de valda polymeren/ polymererna ha? 

 Vilket intervall på skruvhastigheten är det optimala utav de testade, det vill säga 16-18 

Hz, 17-19 Hz eller 18-20 Hz? 

 

1.5 Avgränsningar  

 

Testerna av polymerer har varit begränsade till fem olika sorter inklusive den ordinarie som 

används på reningsverket idag. 

 

Tidsbegränsningen för arbetet har även bidragit till att optimering av polymerdosering samt 

omrörningshastigheten i flockningskammaren ej har kunnat möjliggöras. Fokus har därför 

lagts på vilka polymersorter och vilka skruvhastigheter som ger en optimerad avvattning, det 

vill säga hög TS-halt i slammet och låg SS-halt i rejektvattnet. 

 

Tidigare flocktest som gjorts av Kemira har ej varit tillgängliga. 

 

Mätningar av pH har uteslutits eftersom det inte tagits hänsyn till vid tidigare val av 

polymerer. 

 

Vid studien har enbart rötslammet analyserats, då det breddade slammet inte alltid fanns 

tillgängligt. 

 

Resultaten från denna studie jämfördes med de provresultat som reningsverket själva tagit 

fram vid tidigare tillfällen. De har då tagit TS-prov på slammet före och efter avvattning vid 

användning av två polymerer, men inte tagit prov på rejektvattnet.  

 

Priser för polymererna var inte offentliga under studien, därför kunde inte kostnaden för 

avvattningen beräknas och jämföras. 

 

2. TEORI 

2.1 Slam 

 

Avloppsslam är en restprodukt vid rening av avloppsvatten. Det finns följande slamtyper: 

 

 Mekaniskt slam/ primärslam: består av fasta partiklar som sedimenterats vid den 

mekaniska reningen. Stabiliseras därefter i rötkammare. 

 Biologiskt slam/ bioslam: utgörs av mikrooroganismer som tillväxt (så kallat 

överskottslam) och avskiljts vid aktiv slamanläggningen vid det biologiska 

reningssteget. Stabiliseras därefter i rötkammare. 

 Kemiskt slam/ kemslam: flockar av näringsämnen som utfällts vid kemiska 

fällningsprocesser. Pumpas därefter till försedimenteringen och bidrar till primärslam. 

En blandning av några eller samtliga av de nämnda slamtyperna kallas för blandslam. 

 

 Rötslam: slam som kvarstår efter rötning. Tas ut ur efterrötningskammaren för 

avvattning. 
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 Breddat slam: är också rötslam. Det slam som rinner över när efterrötningskammaren 

fylls.  

 Rejektslam: slammet som finns i rejektvattnet efter avvattning i skruvpressen (Svenskt 

Vatten 2007). 

Slam består av fasta partiklar suspenderade i vatten. För att ange andelen partiklar används 

uttrycket torrsubstans, TS, som är en procentsats av våt mängd slam. TS innefattas av 

suspenderad substans, SS, samt ämnen upplösta i vattenfas som till exempel salter. 

 

TS = SS + upplösta ämnen i vattnet                                                                                         (3) 

                                                                                         

Slammets torrsubstans består till större del av organiskt och oorganiskt material, dess 

sammansättning skiljer åt sig mellan olika slamtyper och reningsverk (Svenskt Vatten 2007).  

 

2.1.1 Stabilisering av slam 

 

Med avvattning menas den process då vattenhalten i slam minskas, det vill säga slammets TS-

halt höjs. Detta sker efter att slammet förtjockats och stabiliserats. På Tranås reningsverk 

stabiliseras slammet genom en mesofil (37 °C) rötningsprocess i rötkammare. Det innebär att 

risken för luktolägenheter minskar och att en stor del patogena bakterier och virus elimineras. 

I rötkammaren bryts organiskt material ner anaerobt med hjälp av mikroorganismer till rötgas 

som främst består av metangas och koldioxid, så kallad biogas. Figur 2 visar de fyra  

nedbrytningsstegen i rötningsprocessen (Stockholm Vatten och Avfall 2015): 

 

 Hydrolys – nedbrytning av organiska makromolekyler i reaktion med vatten till 

monomerer med hjälp av enzymer. De mindre molekylerna tas sedan upp av 

mikroorganismerna i nästa steg. 

 Fermentation/ syrabildning – organiskt material omvandlas till koldioxid, väte och 

fettsyror. 

 Metanbildning - metangas produceras från ättiksyra, väte, koldioxid, metanol och 

etanol. 

 

 
                    Figur 2. Schematisk bild över rötningsprocess (Persson, Ossiansson, Carlsson, Uldal & Olsson 2010)  
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Rötkammaren fylls på kontinuerligt. När reaktorn är full rinner slammet över till en 

efterrötningskammare där rötningsprocessen fortgår utan uppvärmning. Uppehållstiden i båda 

kamrarna är 14 dagar. Efterrötningskammaren töms två gånger i veckan och rötslammet förs 

vidare för avvattning. 

 

2.1.2 Avvattning av slam 

 

Inför avvattningen har rötslammet en TS-halt på cirka 3-6 %. En höjning av TS-halten innebär 

att slammets volym och vikt minskar och därmed även transport- och deponeringskostnader 

(Svenskt Vatten 2007).  

 

Det finns fyra olika typer av vattenbindningar till slampartiklarna som kräver olika krafter för 

att slamvattnet ska kunna avlägsnas (Figur 3; Svenskt Vatten 2007).  

 

 
                                                    Figur 3. Vattnets bindning till slampartiklar (Svenskt Vatten 2007) 

Hålrumsvatten är enklast att avlägsna, detta görs på Tranås reningsverk via sedimentering i 

förtjockningsprocessen med hjälp av en gravitationsförtjockare. Kapillärvatten kräver starkare 

krafter som till exempel kan åstadkommas mekaniskt med hjälp av en skruvpress. Ofta 

används polymerer i samband med avvattning av slam. Polymererna flockar partiklarna och 

gör dem stabilare och lättare att avskilja (läs mer under rubrikerna 2.4 Kemisk fällning/ 

flockning och 2.5 Polymerer). Slamvattnet som återstår kräver uppvärmning/ torkning för att 

kunna avlägsnas, detta görs inte vid Tranås reningsverk (Svenskt Vatten 2007). 

 

När slammet avvattnas delas det upp i två faser: 

 

 Slamkaka: fast fraktion som återstår när slamvattnet avlägsnats. En koncentrerad 

slamfas. 

 Rejektvatten: det från slammet avskilda vattnet.  

Det är önskvärt att rejektvattnet innehåller en låg halt suspenderad substans eftersom det 

sänds tillbaka till reningsprocessens första steg. Om rejektvattnet istället har en sämre kvalitet 

innebär det att en oönskad mängd slam återigen hamnar i vattenbehandlingsdelen som sedan 

behöver avskiljas igen och slussas vidare för slambehandling (Svenskt Vatten 2007). 

 



 

- 7 - 

 

2.1.3 Kemisk fällning/ flockning 

 

Användningen av kemisk fällning vid rening av avloppsvatten vid Tranås reningsverk 

beskrivs under rubrik 1.2 Processbeskrivning. Processen har flera fördelar vid rening av 

vatten, till exempel (Svenskt Vatten 2007): 

 

 Reducera mängden fosfor i vattnet. 

 Minska mängden syreförbrukande material (BOD). 

 Avlägsna metaller från vattnet till slammet  

Vid kemisk fällning blandas två lösningar med varandra och då sker en reaktion där en 

olöslig, fast fas uppstår som sedan kan separeras från vattnet (supernat). Det är den fasta fasen 

som kallas för fällning. Kemikalierna som används vid fällning kan vara olika salter, till 

exempel aluminiumsulfat, som binder till lösta joner i vattnet genom jonbindning och bildar 

den fasta föreningen (Zumdahl & DeCoste 2013).  

 

Fällningarna kan ha kristallin eller amorf morfologi. De kristallina fällningarna har en 

regelbunden struktur medans dem amorfa är i ett oordnat tillstånd och kan beskrivas som 

slumpvist intrasslade nystan. Fällningar av kristallin typ är rena och homogena, dock kan 

vissa atomer vara utbytta till liknande ämnen, medan i amorfa strukturer kan vatten eller andra 

ämnen förekomma. De olika typerna och strukturerna hos fällningarna bidrar till 

densitetsskillnader. Detta avgör också om en fällning i en lösning stiger upp till ytan, 

sedimenterar till botten eller är jämnt fördelad i lösningen (Fransson, Löwgren & Thelin).  

 

Vid flockning har en del utav partiklarna som avses avskiljas samma laddning och repellerar 

därmed varandra. Flockningsmedlet består då av kemikalier med motsatt laddning som 

partiklarna och neutraliserar deras yta. Till kemikalierna binds sedan de partiklar som man vill 

avlägsna från vattenfasen och därigenom bildas större flockar under omrörning. Omrörningen 

ser till att partiklarna kommer tillräckligt nära varandra för att de ska attraheras till och även 

kollidera med varandra. Kemikalierna och partiklarna binder till varandra via Van der Waals-

krafter (Svenskt Vatten 2007). 

 

När slampartiklarna flockas sker det en bryggbildning mellan dessa (Figur 4). Sekvenser av 

polymerens kedja binder vid de fasta partiklarna samtidigt som utjämningen av 

slampartiklarnas ytladdning sker därmed motverkas repulsion. I och med att partiklarna 

flockas, ökar deras storlek och andelen adsorptions- och kapillärvatten minskar. Flockarna 

kan sedan avskiljas genom mekaniska reningsmetoder som sedimentering, centrifugering, 

flotation eller pressning (Svenskt Vatten 2007).  
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     Figur 4. Bryggbildning mellan slampartiklar vid polymertillsats (Svenskt Vatten 2007) 

 

Kemikalierna som används vid flockning skiljer sig sinsemellan när det gäller deras 

molmassa, laddning och kemiska struktur. Viktigt vid val av flockningsmedel är att ta hänsyn 

till suspensionens pH och partiklarnas egenskaper (Böhm & Kulicke 1997). 

Flockningsmedlen fungerar olika bra beroende på pH och de bildade flockarna kan lösas upp 

vid för höga eller låga pH-värden (Svenskt Vatten 2007). 

 

2.1.4 Fällningskemikalien, aluminiumsulfat, vs pH 

 

För att beskriva hur pH kan påverka resultaten vid utfällning och flockning används 

metallsaltet och fällningskemikalien aluminiumsulfat som exempel. Den tillsätts under den 

kemiska reningen för att avlägsna fosfor och partiklar från vattnet. Aluminiumsulfat är en 

produkt som bildas vid reaktion mellan aluminiumhydroxid och svavelsyra enligt reaktion 4 

(Svenskt Vatten 2007). 

 

                                                                                              (4) 

 

När kemikalien löses i vatten frigörs aluminium och sulfat som joner, Al
3+ 

respektive S  
  . 

Det är aluminiumjonerna som medverkar i utfällningen, sulfatjonerna passerar genom 

processen utan att reagera. Aluminiumjonerna reagerar med vatten och bildar 

aluminiumhydroxidfällning samt vätejoner, (reaktion 5).  

 

                                                                                                                 (5) 

 

Förutom detta reagerar aluminium med fosfatjoner och bildar aluminiumfosfatfällning 

(reaktion 6). Aluminiumjonerna reagerar även med partiklar i vattnet (Svenskt Vatten 2007). 

 

         
                                                                                                          (6) 

 

Andelen vätejoner är högre än hydroxidjoner då hydroxidjonen tas från vattenmolekylen och 

bildar aluminiumhydroxid. Detta innebär att lösningens pH sjunker vid tillsats av 

aluminiumsulfat. Aluminiumhydroxiden har en gelatinös struktur som bidrar till flockningen. 
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Om pH blir för surt (pH < 5) så blir tillgången av hydroxidjoner så pass låg att knappt någon 

aluminiumhydroxid kan bildas och därmed sker inte heller någon fällning (Svenskt Vatten 

2007).  

 

Om vattnet istället är mycket basiskt (pH > 8) så är tillgången på hydroxidjoner stor istället. 

Då reagerar aluminiumhydroxid och hydroxidjoner med varandra och producerar 

aluminatjoner, Al(OH  
  (reaktion 7). 

 

                  
                                                                                                     (7) 

 

Om pH stiger ytterligare kommer fällningen att lösas upp då aluminat är lösligt vid högre pH-

värden (Svenskt Vatten 2007). 

 

Om vattnet har en mycket hög buffertkapacitet (hög alkalinitet) kan det behövas en justering 

med syra för att sänka vattnets pH. Om vattnet istället har en låg alkalinitet bidrar tillsatsen av 

aluminiumsulfat till att pH blir för lågt. I sådana fall höjs pH med kalk- eller luttillsats 

(Hernebring 2003).  

 

2.1.5 Polymerer 

 

I samband med avvattning av rötslam är det vanligt att slammet konditioneras. Detta kan till 

exempel ske genom tillsats av kemikalier i form av polymerer (Svenskt Vatten 2007). 

 

En polymer är en makromolekyl som består av monomerer, från ett hundratal upp till 

miljontals, kovalent bundna till varandra. Monomererna kan vara av samma eller olika sort. 

Det finns naturligt förekommande polymerer som till exempel proteiner, lipider och 

nukleinsyror samt syntetiskt framställda polymerer där polyvinklorid (PVC) och 

polyetentereftalat (PET) är några exempel (Albertsson, Edlund & Odelius 2012). 

 

Eftersom polymerer består av många monomerer har de en hög molekylvikt. Hur pass hög 

den är avgörs av hur många repeterande enheter polymeren har. Den höga molekylviken ger 

förutsättningar för starka, sekundära intermolekylära krafter som ökar kohesionskraften 

(Albertsson,. Edlund & Odelius 2012). 

 

Polymerer kan ha en anjonisk, katjonisk eller neutral ytladdning (Svenskt Vatten 2007). De 

polymerer som har en laddning kallas för polyelektrolyter. När dessa hamnar i en lösning 

dissocierar de till joner (Nationalencyklopedin u.å.). Om dessa polymerer löses upp, så 

avlägsnas jonerna med motsatt laddning och de laddade delarna längs med polymerkedjorna 

repellerar varandra, vilket sträcker ut molekylen. Negativt eller positivt laddade polymerer 

neutraliseras av joner med motsatt laddning (Huebner 1989). 

 

Ytladdningen på partiklarna i primär- och bioslam är oftast negativ medan kemslamets 

partiklar istället oftast är positivt laddade. Majoriteten av partiklarna i blandslam är därmed 

oftast anjoniska när de blandas med vatten. Den repulsion mellan partiklarna som det medför 

gör att de är jämnt fördelade i slammet samt resulterar i en långsam flockningshastighet och 

ett visst motstånd mot att sammanfogas med varandra. I sådana fall kan slammet förbehandlas 

med en katjonisk polymer så att förtjocknings- eller avvattningsprocessen förbättras  på 

följande fyra sätt (Huebner 1989): 
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1) Neutralisering av laddning: den positivt laddade polymeren attraheras av dem negativt 

laddade partiklarna, vilket resulterar i att laddningen neutraliseras och att repulsioner 

mellan partiklarna elimineras. 

 

2) Flockning: polymeren kan även skapa en bryggbildning mellan slampartiklarna, (läs 

mer under rubrik 2.4 Kemisk fällning/ flockning), vilket främjar bildandet av större 

partikelaggregat. Generellt gäller att ju större partiklar, ju fortare kommer de att 

flockas. 

 

3) Polymeråtstramning: när dem laddade delarna av polymeren neutraliserats vid kontakt 

med de fasta partiklarna, så försvinner dem repellerande krafterna som drog ut 

molekylen och då dras strukturen ihop istället.  

 

4) Avlägsnande av absorberat vatten: laddade ytor har en hög affinitet till vatten. När 

ytladdningen hos partiklarna har neutraliserats så frigörs vattnet. 

 

2.1.6 Risker vid tillsättning av polymerer vid avvattningsprocesser 

 

Användningen av polyelektrolyter inom VA-branschen är stor, oftast är polymererna 

polyelektrolyter baserade på katjonisk polyakrylamid (PAM-PE) (Johansson, Paxéus, 

Wahlberg & Torstensson 1998). Den har esterbundan sidokedjor och det är dess kvartära 

amingrupper som ger polymeren dess positiva laddning (Wahlberg & Taxéus 2003).  

 

Om slammet sprids på åkermark kan det påverka marken både på lång och kort sikt, positivt 

som negativt. Organiskt material som återförs bidrar till humusbildning som förbättrar 

markens vattenhållande förmåga, ger den bättre struktur och ökad katjonbyteskapacitet. Även 

växter gynnas av återbruket då restprodukterna innehåller, för växterna, viktiga näringsämnen 

(Johansson, Paxéus, Wahlberg & Torstensson 1998). 

 

Ett problem med att slam återförs till åkermark, är om det innehåller tungmetaller och 

kemikalier som kan påverka markekosystemet negativt. Den slamkaka som återstår när 

rötslam avvattnats innehåller en viss del av dem polymerer som tillsats vid flockningen av 

slammet. Det finns bristfällig kunskap rörande hur polyelektrolyter som tillsätts till mark 

påverkar dess biologiska funktion. I en studie gjord av Johansson et. al (1998) medförde 

tillsats av polyakrylamid  tillsammans med slam inte några negativa effekter på 

markrespiration, biomassa eller nitrifikation. Detta undersöktes dock bara inom en kortare tids 

exponering. 

 

I andra studier har det undersökts hur tillsatser av PAM-PE har påverkat grödor i slamgödslad 

jord. Polymeren påverkade varken grödor, markrespiration eller nitrifikation negativt. Dock 

har långsiktiga försök av kemikaliens nedbrytning i jord visat att kemikalien bryts ned 

långsamt eller inte alls. Det medför att PAM-PE ackumuleras i slamgödslad jord, vilket kan 

orsaka konsekvenser som idag inte går att förutse (Johansson, Paxéus, Wahlberg & 

Torstensson 1998). 

 

I ren form är katjoniska polyakrylamider toxiska för vissa vattenlevande organismer. Om det 

finns partiklar och löst organiskt material närvarande, adsorberas PAM-PE till dessa och de 

positiva laddningarna neutraliseras. Detta leder till att de toxiska egenskaperna polymeren har 

gentemot somliga vattenlevande organismer minskar. Men om kemikalien i ren form skulle 
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hamna i vattendrag av misstag kan konsekvenserna leda till fiskdöd och andra akuta toxiska 

effekter på vattenlivet (Wahlberg & Taxéus 2003).  

 

2.2 Polymerer som testats i studien 
 

2.2.1 Zetag
®
 8165 

 

Innan experimentet inleddes, har avvattningen på Tranås reningsverk skett med användning 

av polymeren Zetag
®
 8165. Det är en sampolymer som är uppbyggd av en katjonisk, kvartär 

monomer samt monomeren akrylamid, C3H5NO (BASF 2013). Sampolymer innebär att 

polymerens kedja är uppbyggd av minst två olika monomerer/ repeterande enheter 

(Albertsson,. Edlund & Odelius 2012). Den har en mycket hög molekylvikt och en medium - 

hög laddning. Som lösning har den vid koncentrationen 1 % (w/V) (vilket innebär 10 kg 

polymer per tusen liter vatten) ett pH-värde mellan 4-6. Den är verksam inom pH-intervallet 

4-9 (BASF 2013).  

 

2.2.2 Superfloc
®
 C-496 

 

Polymeren Superfloc
®
 C-496 är en katjonisk polyakrylamid, PAM, som enligt Josef Östman

1
 

har en linjär struktur. Den har en hög laddningstäthet på 35-40 % och en hög molekylvikt på  

6 • 10
6
 g/mol. Dess pH är 3-5 i en lösning med koncentrationen 0,5 % (w/V). Kemikalien 

påverkar inte systemets pH vid användning (AWS LLC 2008; Davis, A. & Hafner, M. 2006; 

Bilaga 1).  

 

2.2.3 Superfloc
®
 C-446 

 

Kemikalien är en katjonisk polyakrylamid med en, enligt Josef Östman
2
, linjär struktur. Den 

har en hög laddning på 30-35 % och en medelhög molekylvikt på 2,5 • 10
6 

g/mol. 

Kemikaliens pH är 3-5 i en lösning med koncentrationen 0,5 % (w/V) (AWS LLC 2008; 

Davis, A. & Hafner, M. 2006; Bilaga 2). 

 

2.2.4 Superfloc
®
 C-448 

 

Polymeren är en katjonisk polyakrylamid med en medelhög molekylvikt. Dess struktur är 

linjär enligt Josef Östman
3
. Polymerens laddning är mycket hög, 55 %, och dess pH är 3-5 i 

en lösning med koncentrationen 0,5 % (w/V) (Davis, A. & Hafner, M. 2006; Bilaga 2). 

 

  

                                                 
1
 Josef Östman Kemira Kemi AB, e-post den 18 maj 2018. 

2
 Josef Östman Kemira Kemi AB, e-post den 18 maj 2018. 

3
 Josef Östman Kemira Kemi AB, e-post den 18 maj 2018. 
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2.2.5 Superfloc
®
 XD-7200 

 

Josef Östman
4
 skriver i ett meddelande via e-post att kemikaliens kedjor är tvärbundna istället 

för linjära. Dess molekylvikt är hög och laddningen är medium-hög. 

 

2.3 Slamavvattning med Volute® skruvpress 

 

Volute
®
slamavvattnare består av en skruvpress (Figur 5 & Figur 6).  

 

 
Figur 5. Volute® skruvpress (MAF Pump u.å.)  

  

Pressen utgörs bland annat av två skruvar som pressar ut vattnet ur det flockade slammet. 

Innan slammet pumpas genom pressen blandas det med en polymerlösning under omrörning i 

en flockkammare. Omrörningen sker försiktigt och kontrollerat för att flockarna ska 

bibehållas intakta. Med hjälp av omrörningen kommer partiklar och kemikalier nära varandra 

och kollisionerna dessemellan blir fler vilket förbättrar flockningen (Svenskt Vatten 2007). 

Omrörningshastigheten är konstant vid 90 Hz, vilket är en förinställning rekommenderad av 

leverantören av skruvpressen efter att denna gjort optimering-tester i ett tidigare skede. 

 

                                                 
4
 Josef Östman Kemira Kemi AB, e-post den 18 maj 2018. 
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Figur 6. Volute® skruvpress med polymerdoseringsstationen i bakgrunden 

 

Polymerlösningen bereds vid en polymerdoseringsstation intill skruvpressen (Figur 6). 

Kemikalierna levereras i en säck om 700-750 kg produkt beroende på leverantör. Polymererna 

blandas med vatten till en koncentration på 0,2 % (w/V) i en vätare och går sedan vidare till 

polymerberedaren där blandningen rörs om under 45 minuter, vilket kallas för dess 

mognadstid. Efter 45 minuter släpps lösningen ner i en doseringstank och därifrån pumpas en 

viss mängd polymerlösning efter behov till skruvpressen. 

 

Skruvpressen hanterar tre olika sorters slam, var och en har individuella förinställningar då 

deras sammansättning skiljer sig åt. Slamflödet in i pressen är alltid 156 kg TS/h. Beroende på 

TS-halten in i pressen varierar därmed flödeshastigheten av slamvatten för att det ska kunna 

bibehållas ett konstant tryck i maskinen. Är TS-halten hög kan inte flödet vara för högt då 

skruvpressens kapacitet är begränsad. De tre olika sorters slammen som avvattnas och 

rekommendationer för avvattningsprocessen kallas för recept, och de är: 

 

 Rötslam: 60 m
2
 tas ut ur efterrötningskammaren två gånger i veckan för avvattning. 

Polymertillsats: 8,50 kg polymer/ton TS. 

 Breddat slam: det rötslam som rinner över när efterrötningskammaren fylls. 

Polymertillsats: 10,5 kg polymer/ton TS. 

 Rejektslam/rejektvatten: slammet som tas om hand efter pressningen. Ju mer slam 

som rinner ur pressen, ju mer suspenderad substans hamnar i rejektvattnet. 

Polymerdoseringen är lägre än för de andra slamtyperna då det redan innehåller 

polymerer. 

Polymertillsats: 4 kg polymer/ton TS. 

 

Varje recept har en egen skruvinställning där hastigheten justeras. Hastigheten vid 

pressningen är högst i början och sjunker längs med pressens skruvar. 
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3. METOD  

3.1 Beskrivning av det experimentella arbetet vid skruvpressen 

 

I samband med experimentet arbetade skruvpressen under ordinarieinställningar, vilket 

innebar en omrörningshastighet i flockningskammaren på 90 Hz och en polymerdosering på 

8,5 kg polymer/ton TS. Dessa inställningar var konstanta under hela experimentet. Den 

ordinarie skruvhastigheten var 18 Hz, denna frekvens justerades i samband med provtagning 

av det avvattnade slammet. 

 

Experimentet inleddes med den ordinarie polymeren Zetag
®
 8165. När polymeren flockat 

slammet och det gått igenom skruvpressen hamnade det avvattnade slammet i en container. 

Innan slammet nådde containern så samlades ett prov in i en plastburk med lock. I samband 

med momentet noterades TS-halten på rötslammet in i skruvpressen som fanns presenterad på 

en monitor. Efter varje provtagning justerades skruvhastigheten på skruvpressen manuellt. 

 

För att bestämma provets TS-halt användes en TS-våg med noggrannheten 0,001 g. Vågen 

torkade och mätte provets TS-halt genom följande steg: 

 

1. En aluminiumform placerades i vågen som sedan nollställdes. 

2. Provet vägdes vid applicering.  

3. Provet torkades vid 105 °C i cirka 1 h beroende på hur mycket som analyserades. 

4. Det torkade provet vägdes på nytt. 

Vågen beräknade provets TS-halt genom att dividera torrmassan med den ursprungliga 

massan (ekvation 5). Den ursprungliga massan i detta experiment var cirka 1-3 g. 

 

        
  

  
                                                                                                              (5) 

                                                                                               

DW = ”dry weight”, massa vid avslutad mätning 

MW = ”moist weight”, ursprungliga massan vid mätningens start 

 

Momenten upprepades för varje polymersort.  

 

För varje polymer som testades togs ett prov på rejektvattnet vid ordinarieinställning på 

skruvhastigheten (18 Hz). Provet sändes iväg för analys av innehållet av suspenderad substans 

(Bilaga 3-7). I Bilaga 3-7 går det att se att även halterna av kväve, ammonium och fosfor 

analyserades, men dessa resultat användes inte i denna studie. Provtagningen utfördes genom 

att kulventilen till ledningen med rejektvattnet öppnades och provet samlades upp i en 

plastflaska om 250 ml med lock.  

 

Resultaten av TS-halt efter tillsättning av de olika polymersorterna och vid användning av 

olika skruvhastigheter samt SS-halt i rejektvattnet är presenterade i Tabell 3.  

 

För respektive polymer samlades ett flockprov upp ur flockningskammaren med hjälp av en 

bägare. Resultaten dokumenterades och finns presenterade i Figur 10-14. 
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4. RESULTAT OCH DISKUSSION 

4.1 Förstudie - tidigare uppmätta TS-halter vid användning av andra 
polymerer 

 

Personalen på Tranås reningsverk har vid tidigare skeden under 2018 mätt TS-halten på 

avvattnat slam efter tillsättning av olika polymerer och under olika skruvhastigheter vid 

skruvpressen (Figur 7). Vid tillsättning av Superfloc
®
 XD-5200 har både skruvhastigheten 

samt polymerdoseringen justerats inför mätningarna av TS (Tabell 1). Efter tillsättning av 

Zetag
® 

 8160 har bara TS-halten noterats vid olika skruvhastigheter (Tabell 2). För dessa 

polymerer analyserades inte rejektvattnet. 

 

TS-vågen som användes var samma som den jag använde under studien. Vid mätningarna av 

TS-halten hos Superfloc
®

 XD-5200 och Zetag
®
 8160 var TS-vågen inte kalibrerad, vilket 

sänker provresultatens tillförlitlighet. Dock var vågen kalibrerad under mina experiment. 

 

 

 

 
                     Figur 7. TS-halten i det avvattnade slammet vid olika skruvhastigheter 
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4.1.1 Superfloc® XD-5200 

 

Kemikalien är en katjonisk polyakrylamid och har en mycket hög molekylvikt. Dess 

katjoniska laddning är medium – hög (Kemira u.å.). 

 
Tabell 1. TS-halt vid justering av skruvhastighet och polymerdosering. Polymer Superfloc® XD-5200  

 
 

Ur Tabell 1 kan man se att den optimala polymerdoseringen tyder på att vara den ordinarie 

inställningen, det vill säga 8,5 kg polymer/ ton TS. TS-halten höjs med stigande 

polymerdosering för att sedan bli lägre vid den högsta polymerdoseringen, vilket är 9,5 kg/ 

ton TS. 

 

Då frekvensen endast justerades inför en provtagning går det inte att dra några tillförlitliga 

slutsatser när det gäller skruvhastighetens inverkan på slamavvattningen. Vid jämförelse 

mellan prov F1 och F2 som har samma polymerdosering, men olika skruvhastigheter går det 

att se att frekvensen 17 Hz bidrar till en marginellt högre TS-halt än 18 Hz. Däremot går det i 

Figur 7 att se att frekvensen 18 Hz var den som genererade högst TS-halter. 

 

Polymer Superfloc
®
 XD-5200 bidrar till en låg TS-halt i jämförelse med de andra polymerer 

som jämförts i denna studie. TS-halten hos prov F2 är det lägst uppmätta bland samtliga prov 

med sina 21,37 %. 

 

Skillnaderna i TS-halt hos proven vid frekvensen 18 Hz och polymerdoseringen 8,5 kg/ ton 

TS går att förtydliga genom att beräkna medelvärde och standardavvikelse, se ekvation 8 

respektive 9. Standardavvikelsen mäter hur mycket observationerna i genomsnitt avviker från 

medelvärdet. Ju lägre värde på standardavvikelsen, ju mindre spridning. Medelvärdet och 

standardavvikelsen för TS-halten ut ur skruvpressen för prov F4-F6 blir: 

 

 ̅                      
                    

            

             
 

 ̅  
   

 
                                                                                                                                      (8) 

 ̅           
 

  √
      ̅  

   
                                                                                                                           (9) 

          

Superfloc® XD-5200

Prov Skruvhastighet (Hz) Polymerdos (kg/ton TS) TS in(%) TS ut (%)

F1 17 7,0 3,9 21,85

F2 18 7,0 4,3 21,37

F3 18 8,0 4,6 21,76

F4 18 8,5 5,2 23,35

F5 18 8,5 6,4 25,99

F6 18 8,5 4,1 24,02

F7 18 9,5 4,1 22,70
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4.1.2 Zetag® 8160 

 

Polymersorten är en sampolymer uppbyggd av en katjonisk, kvartär monomer samt 

monomeren akrylamid. Dess laddning är medium – hög och kemikalien har en hög 

molekylvikt. Som lösning med koncentrationen 1 % (w/V) har den ett pH-värde mellan 4-6 

och polymeren är verksam inom pH-intervallet 3-9 (BASF 2013). 

 

 
Tabell 2. TS-halt vid justering av skruvhastighet vid tillsättning av polymer Zetag® 8160 

 
 

 

Tabell 2 och Figur 7 visar att skruvhastigheten 18 Hz resulterar i högre TS halter jämfört med 

16 Hz. Dock hade fler mätningar med varierande skruvhastigheter behövts för att kunna 

bestämma det optimala skurvhastigheten. 

 

Vid skruvhastigheten 18 Hz var det lägsta och högsta uppmätta värdet på TS-halten ut ur 

skruvpressen 22,47 % respektive 28,00 %, vilket indikerar på att flera mätningar behöver 

göras vid samma parametrar för att kunna dra tillförlitliga slutsatser. Differensen i 

provresultaten trots samma inställningar beror bland annat på att slammets sammansättning 

skiljer sig åt vid olika tidpunkter och att TS-vågen inte var kalibrerad. Via beräkningar med 

hjälp av ekvation 8 och 9 blir medelvärdet respektive standaravvikelsen för prov F10-F15: 

  

 ̅           
 

          
 

Superfloc
®
 XD-5200 visar ett högre medelvärde och lägre standardavvikelse när det kommer 

till TS-halt jämfört med Zetag
®
 8160, vilket indikerar på att den har bäst 

avvattningsegenskaper av slammet på Tranås reningsverk vid jämförelse mellan dessa två 

flockningspolymerer. Dock så var antalet mätvärden som användes för att göra dessa 

beräkningar fler hos Zetag
®

 8160 än för Superfloc
®
 XD-5200, nämligen 6 respektive 3 

provmätningar. Ju fler mätvärden som används för att beräkna medelvärde och 

standardavvikelse, ju bättre representerar beräkningarna resultaten. 

  

Zetag® 8160

Prov Skruvhastighet (Hz) TS in(%) TS ut (%)

F8 16 − 24,54

F9 16 4,4 24,89

F10 18 − 22,63

F11 18 3,7 22,47

F12 18 2,9 28,00

F13 18 3,4 25,64

F14 18 3,5 23,53

F15 18 4,0 23,98
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4.2 Resultat från provtagning vid skruvpressen 

 

4.2.1 Det avvattnade slammets TS-halt och rejektvattnets innehåll av SS 

 

Om man vill säkerställa en bra drift, det vill säga hög TS-halt efter avvattningen och låga SS 

halter i rejektvattnet måste man vid valet av flockningspolymer ta hänsyn till både TS- och 

SS-halt.  Eftersom det finns tydligare dokumentation över TS-halterna in och ut vid olika 

skruvhastigheter, men bara ett uppmätt rejektprov då vid skruvhastigheten 18 Hz, per 

polymersort så kunde utvärderingen av resultaten mest baseras på de uppmätta TS-halterna.  

 

I Tabell 3 ser man att tillsättning av Superfloc
®
 C-448 resulterade i det högsta mätvärdet av 

TS-halt ut ur skruvpressen. Polymeren visar dessutom på att ge jämna TS-halter vid olika 

skruvhastigheter (Figur 8), vilket indikerar på bra avvattningsegenskaper. Den högsta TS-

halten återgavs vid prov 16 som var inställd på skruvhastigheten 16 Hz, men TS-halterna var 

överlag höga vid dem lägre frekvenserna. Däremot gav polymeren en högre SS-halt i 

rejetktvattnet än Zetag
®
 8165, Superfloc

®
 C-496 och snäppet högre (<5 %) än Superfloc

®
 C-

446. Förhållandet mellan TS-halterna och SS-halten (Figur 9) kompenserar detta, eftersom 

polymeren bidrar till en bra drift vid skruvpressen. Eftersom det bara finns ett mätprov av SS-

halten per polymersort, är det möjligt att resultaten kunde ha varit tydligare eller annorlunda 

vid fler mätningar vid olika skruvhastigheter. Av samma anledning är Superfloc
®
 C-448 ett 

bättre val än Superfloc
®
 C-496. Skillnaden i högsta TS-halt mellan Superfloc

®
 C-448 och 

Superfloc
®
 C-496 och vad det kan resultera i illustreras med följande exempel: 

 

                              

                                      

                                   

                                                                              

 
                                                                                   

         
       

      
                         

Volymminskningen blir med andra ord cirka 10 % per container.  

 

Vidare, i samband med provtagningarna vid flockning med hjälp av Zetag
®

 8165 uppmättes 

det näst högsta värdet på TS-halt och den lägsta halten av SS. Den högsta TS-halten 

uppmättes vid skruvhastigheten 18 Hz, men även 16 Hz och 17 Hz gav höga värden (Tabell 

3). Polymeren visade på bra avvattningsegenskaper då den trots låga TS-halter in gav höga 

TS-halter ut ur skruvpressen vid de lägre skruvhastigheterna mellan 16-18 Hz. Mätvärdena av 

TS-halt var inte lika jämna hos Zetag
®
 8165 som hos Superfloc

®
 C-448, vilket går att återse i 

Figur 8. 

 

TS-halterna hos Superfloc
®

 C-496 och Zetag
®
 8165 skiljer bara med drygt 1 %. Vid lägre 

skruvhastigheter visar Superfloc
®
 C-496  på att ge höga TS-halter. Vid högre frekvens är 

värdena något lägre. Polymeren gav inte lika jämna mätvärden på TS-halterna som Superfloc
®
 

C-448 (Figur 8). 
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Tillsättning av Superfloc
®
 C-446 gavs den högsta TS-halten vid frekvensen 16 Hz (Figur 8), 

men de uppmätta TS-halterna var generellt låga i jämförelse med Zetag
®
 8165, Superfloc

®
 C-

496 och Superfloc
®
 C-448. I Figur 8 går det att se att SS-halt efter tillsättning av Superfloc

®
 

C-446 var nästan samma som den efter tillsättning av Superfloc
®
 C-448, men TS-halten vid 

18 Hz var lägre och för övrigt var TS-halterna inte lika jämna vid de olika skruvhastigheterna 

(Tabell 3).   

 

Även Superfloc
®
 XD-7200 visar  på att ge högst TS-halt ut vid låg frekvens (Figur 8). 

Polymeren ger dock i överlag låga TS-halter och hög SS-halt i jämförelse med de andra tre 

polymererna.   

 

Sammanfattningsvis tyder trenden på att en låg skruvhastighet, det vill säga 16-18 Hz, bidrar 

till en hög TS-halt. Samtliga polymerer som testades i denna studie gav högst TS-halt vid 16 

Hz, förutom  Zetag
®
 8165 som gav högst TS vid 18 Hz. 

 
Tabell 3. TS-halt i det avvattnade slammet vid justering av skruvhastighet och innehåll av SS i rejektvattnet vid 

ordinarieinställning 

 

Prov Skruvhastighet (Hz) TS in (%) TS ut (%) Susp. ämnen (mg/L)

Zetag® 8165 1 16 3,8 26,80

2 17 3,9 27,26

3 18 3,8 28,32 520

4 19 4,5 26,25

5 20 6,0 26,25

Superfloc® C-496 6 16 4,3 27,39

7 17 3,6 27,13

8 18 5,0 27,16 600

9 19 3,6 25,18

10 20 4,6 26,25

Superfloc® C-446 11 16 4,6 27,94

12 17 4,3 26,64

13 18 5,0 26,16 740

14 19 4,0 26,17

15 20 3,9 25,18

Superfloc® C-448 16 16 4,5 28,46

17 17 4,0 27,27

18 18 5,0 27,30 780

19 19 3,9 27,29

20 20 3,7 25,61

Superfloc® XD-7200 21 16 4,5 27,98

22 17 4,3 27,56

23 18 4,8 25,64 1000

24 19 4,1 27,10

25 20 3,9 26,86
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                     Figur 8. TS-halt beroende på skruvhastighet 

 

 
 

Figur 9. Förhållandet mellan TS-halt i det avvattnade rötslammet och SS-halt i rejektvattnet vid                   

skruvhastigheten 18 Hz 

 

Figur 9 presenterar förhållandet mellan TS-halt i det avvattnade rötslammet och suspenderad 

substans halten i rejektvattnet vid skruvhastigheten 18 Hz. Graderingen på diagrammets y-

axel börjar på 24,00 % för att tydligare visa skillnaderna mellan resultat som uppmättes i 

prover efter tillsättning av olika  polymerer. Diagrammets x-axel har ingen gradering, utan 

enbart en presentation av SS-halterna i rejektvattnet för de olika polymererna. 
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Superfloc
®
 C-448 och Superfloc

®
 C-496 visar nästan samma TS-halt, den sistnämnda har 

dock ett lägre uppmätt värde i SS-halt. Zetag
®
 8165 resulterade i det högsta TS värdet i 

utgående slammet, samt det lägst uppmätta värdet av SS i rejektvattnet (Figur 9).  

 

Superfloc
®
 XD-7200 visar på enstaka hyfsade mätvärden i TS-halt i jämförelse med de andra 

polymererna, se Tabell 3. Men den höga halten av suspenderad substans i rejektvattnet och 

det låga värdet i TS-halt (Figur 9) i jämförelse med de andra polymererna gör den till ett 

olämpligt val som flockningspolymer av rötslammet på Tranås reningsverk. Även polymeren 

Superfloc
®
 C-446 har ett relativt lågt värde i TS-halt så den kan också 

 
ses vara ett olämpligt 

val. Den visar på nästan samma SS-halt som Superfloc
®
 C-448, men har sämre 

avvattningsegenskaper. 

 

Vid jämförelse mellan polymererna med hjälp av Tabell 3, Figur 8 och 9 tyder det på att vid 

en fast inställning på skruvhastigheten är Zetag
®
 8165 den bästa polymeren. Detta eftersom 

den vid skruvhastigheten 18 Hz gav den högst uppmätta TS-halten för samtliga polymerer, 

men även den lägsta SS-halten. Vid varierande frekvensinställning, som kan vara nödvändigt 

när slammet in i skruvpressens sammansättning varierar, så är polymeren Superfloc
®
 C-448 

det bästa valet då den har visat på att ge en jämn TS-halt vid olika skruvhastigheter. Den gav 

en SS-halt som ligger mellan Zetag
®
 8165 och Superfloc

®
-XD 7200.  

 

4.2.2 Polymerernas egenskaper 

 

I Tabell 4 finns en sammanfattning av samtliga polymerers egenskaper, inklusive dem som 

analyserats av Tranås reningsverk.  

 
Tabell 4. Laddningar och molekylvikter för polymererna 

 
 

Polymer Superfloc
®
 XD-5200 är den polymer som uppvisat sämst avvattningsegenskaper. 

Trots detta är den i samma kategori, både när det gäller laddning och molekylvikt, som Zetag
®
 

8165 som är en av de bästa polymererna enligt mina undersökningar. Detta beror förmodligen 

på att TS-vågen inte var kalibrerad vid mätningarna av Superfloc
®
 XD-5200 TS-halt och att 

provtagningarna gjordes vid olika tidpunkter på året. Provtagningarna gjordes även av olika 

personer, men då metodens svårighetsgrad var låg  borde detta inte ha påverkat resultaten i 

någon större utmärkelse. De två kemikalierna kommer från olika leverantörer, så deras 

egenskaper som presenteras på produktblad av leverantörerna är inte nödvändigtvis synonyma 

med varandra.  

 

Zetag
®
 8165, Superfloc

®
 C-448 och Superfloc

®
 C-496 var de bästa polymererna utav de som 

testades, trots att dessa har olika egenskaper. Deras effektivitet beror därför förmodligen på 

kombinationen av olika molekylvikter och laddningar. Ingen av dessa har samma 

Laddning Molekylvikt

Zetag® 8160 Medium-hög Hög

Superfloc® XD-5200 Medium-hög Mycket hög

Zetag® 8165 Medium-hög Mycket hög

Superfloc® C-496 Hög Hög

Superfloc® C446 Hög Medelhög

Superfloc® C-448 Mycket hög Medelhög

Superfloc® XD-7200 Medium-hög Hög
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egenskapskombination som Superfloc
®

-XD 7200 och Superfloc
®
 C-446. Däremot har Zetag

®
 

8160 och Superfloc
®
 XD-7200 samma egenskaper, vilket kan tyda på att kombinationen 

medium-hög laddning och hög molekylvikt inte är fördelaktigt i denna studies förhållanden.  

  

Då Zetag
®
 8165 och Superfloc

®
 C-448 var de bästa polymererna i den här studien, tyder det 

på att laddningen ska vara mycket hög och molekylvikten medelhög, eller medium-hög 

laddning samt mycket hög molekylvikt, för att uppnå målen, det vill säga hög TS-halt i 

utgående slammet och samtidigt låg SS-halt i rejektvattnet. 

 

 

4.3 Flockprov från flockningskammaren 

 

4.3.1 Zetag® 8165 

 

 
Figur 10. Flockprov ur flockningskammaren vid användning av polymeren Zetag® 8165 

Från flockprovens dokumentation (Figur 10) går det att se att flockarna som bildades efter 

tillsättning av Zetag
®
 8165 var fasta och glansiga med en diameter på cirka 1 cm. 

Supernatanten i bägaren var klar. Dessa resultat ihop med det lägst uppmätta värdet av SS, 

520 mg/L, visar att tydliga flockar och klart supernatant är fördelaktigt för att uppnå en god 

kvalitet för rejektvattnet. 
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4.3.2 Superfloc® C-496 

 

 
Figur 11. Flockprov ur flockningskammaren vid användning av polymeren Superfloc® C-496 

Däremot i fallet av Superfloc
®
 C-496, syns det att flockarna bildade en stor, mjuk klump med 

flockar som var sammansatta med varandra (Figur 11). Supernatanten hade en grå nyans. 

Trots detta genererade polymeren det näst lägsta mätvärdet av SS, 600 mg/L. Detta tyder på 

att kemikalien fungerar bra som flockningspolymer i skruvpressen Volute
®
. 

 

4.3.3 Superfloc® C-446 

 

 
Figur 12. Flockprov ur flockningskammaren vid användning av polymeren Superfloc® C-446 

Tillsättning av Superfloc
®
 C-446 resulterade i att flockarna bildade en stor, mjuk klump där 

flockarna var sammanbundna till varandra (Figur 12), liknande slammet som flockats utav 

Superfloc
®
 C-496 (Figur 11). Supernatanten från provet var grå-klar. Den gråa nyansen som 

fanns i supernatanten gav en fingervisning om att SS-halten skulle bli högre än för till 

exempel Zetag® 8165 som hade klar supernatant och den lägst uppmätta halten av SS. 

 



 

- 24 - 

 

4.3.4 Superfloc® C-448 

 

 
Figur 13. Flockprov ur flockningskammaren vid användning av polymeren Superfloc® C-448 

I samband med tillsättning av Superfloc
®
 C-448 var  de bildade flockarna tydliga (Figur 13), 

men lite sammanfogade med varandra. Supernatanten i bägaren var grå-klar. Att flockarna 

inte var jättetydliga samt att supernatanten visade på att innehålla suspenderade ämnen med 

tanke på den gråa nyansen, visar varför SS-halten var högre i rejektvattnet än den för Zetag
®

 

8165. Vidare, var flockningens utseende bättre än vid fallet för Superfloc
®
 C-496, men den 

polymeren gav lägre SS-halt vilket kan bero på att Superfloc
®
 C-496 fungerar bättre i 

skruvpressen. 

 

4.3.5 Superfloc® XD-7200 

 

 

 
Figur 14. Flockprov ur flockningskammaren vid användning av polymeren Superfloc® XD-7200 

Figur 14 visar att flockarna som bildades i samband med tillsättning av Superfloc
® 

XD-7200  

var fasta, men lite ihop klumpade med varandra. Supernatanten från provet var klar. Trots att 

supernatanten, med sin klara nyans, visade på en bra flockning genererade polymeren den 

högst uppmätta SS-halten av 1000 mg/L i rejektvattnet. Detta tyder på att polymeren inte är 

optimal som flockningspolymer vid avvattning med skruvpressen Volute
®
. 
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4.4 Förslag på förbättringar i metoden och fortsatta studier 

 

För att få en tydligare bild av och mer tillförlitliga resultat, borde fler mätprov tagits vid 

samma parametrar. Fler prov skulle gett en tydligare spridning och riktning på vilken polymer 

som är optimal. Med fler mätvärden vid samma parametrar kan man beräkna medelvärden 

samt standardavvikelser och med hjälp av dessa dra slutsatser. Detta var dock inte möjligt 

under denna studie på grund av tidsbrist som bland annat berodde på leveransförseningar av 

kemikalierna. Även mätningarna av SS i rejektvattnet borde ha gjorts vid varje 

skruvhastighet, för att se hur frekvensen påverkar halten av SS. Detta skulle ha gett en lika 

tydlig dokumentation av resultaten som för TS-halterna. Denna avgränsning gjorde det 

svårare att diskutera och dra slutsatser. 

 

Zetag
®
 8165 och Superfloc

®
 C-448 visar utifrån denna studies resultat på att vara de bästa 

polymererna gällande avvattning av rötslam, så därför borde eventuell fortsatt studie 

fokuseras på dessa. För att studera optimeringen av avvattningsprocessen ytterligare skulle 

man kunna även justera polymerdoseringen utöver skruvhastigheten, och mäta TS-halten efter 

varje justering.  

 

Vid val av flockningsmedel är det en fördel att ta hänsyn till pH i slammet. Därför skulle det 

vara intressant att undersöka om polymererna påverkar slammets pH och om det går att 

förbättra avvattningen genom att korrigera eventuella pH-förändringar som kan ha negativ 

påverkan på flockningen. Kunskap av slammets koncentration av vätejoner skulle även kunna 

underlätta vid valet av polymer, genom att ta hänsyn till det pH-intervall polymeren är 

verksam inom. 

 

Även kostnaderna rörande avvattningen borde undersökas. Då skulle man kunna beräkna hur 

stora deponerings- samt kemikaliekostnader som respektive polymer skulle generera. Detta 

skulle kunna vägleda i valet av polymer om de har likvärdiga avvattningsegenskaper. 

Eftersom prisuppgifterna inte var tillgängliga från en utav leverantörerna, kunde denna 

jämförelse inte göras i den här studien.  

 

Att transportera slam till deponi innebär en belastning på miljön i form av till exempel slitage 

på vägar och fordon samt bränsleutsläpp. Men även produktion, leverans och eventuella 

utsläpp av kemikalier har en miljöpåverkan. Därför skulle det vara intressant att göra en 

livscykelanalys och då jämföra transporten av avvattnat slam mellan reningsverket och 

deponin med polymerernas miljöbelastning. Då måste en tydlig systemgräns sättas, där man 

bestämmer var analysen har sin start och sitt mål.  
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5. SLUTSATSER 
 

Syftet med den här studien var att optimera avvattningen på Tranås reningsverk, bland annat 

genom att undersöka vilken eller vilka polymerer som fungerar bäst som flockningsmedel i 

samband med avvattningsprocessen. Valet skulle bero på polymerernas 

avvattningsegenskaper och om de gav en bra drift samt kvalitet på rejektvattnet. Utifrån dessa 

villkor visade sig Zetag
®
 8165 och Superfloc

®
 C-448 vara de bästa.  Det gick inte att välja ut 

en enskild polymer som var bäst, då det hade krävts fler mätprov av TS-halterna samt 

rejektprov vid varje inställning av skruvhastigheten för att kunna följa upp även SS-halt i 

rejektvattnet.  

 

Zetag
®
 8165, som var en av de två bästa polymererna, bildade fasta flockar och klar 

supernatant i flockningskammaren. Detta bidrog till det näst högsta värdet på TS-halt i 

utgående slammet samt den lägsta halten av SS i rejektvattnet, vilket vittnar om en bra drift 

vid skruvpressen. Den hade trots låga TS-halter in i skruvpressen, höga TS-halter ut vilket 

visar på bra avvattningsegenskaper. Resultaten visade att vid en fast inställning på 18 Hz på 

skruvhastigheten är Zetag
®

 8165 den bästa polymeren. Superfloc
®
 C-448 gav en jämn TS-halt 

vid olika skruvhastigheter och det högsta mätvärdet av TS-halt ut ur skruvpressen. Däremot 

gav Superfloc
®
 C-448 högre SS-halt i rejektvattnet än Zetag

®
 8165, Superfloc

®
 C-496 och 

försumbart högre halt än Superfloc
®
 C-446. Men då det enbart fanns ett mätvärde av SS-halt 

för varje polymersort, kunde man inte genomföra undersökningar rörande SS-halterna lika väl 

som de för TS-halterna, där halterna in och ut ur skruvpressen dokumenterades för varje 

skruvhastighet. Vid varierande frekvensinställning, som kan vara nödvändigt när slammet in i 

skruvpressens sammansättning varierar, så är polymeren Superfloc
®
 C-448 det bästa valet. 

Detta eftersom den har visat sig på att ha bra avvattningsegenskaper med sina jämna och höga 

TS-halter vid olika skruvhastigheter, vilket också bidrar till en bra drift vid skruvpressen.  

 

En av frågeställningarna i studien var att ta reda på vilken laddning den eller de polymerer 

som visade sig vara bäst skulle ha. Studiens resultat tyder på att polymerer inte ska ha en 

specifik laddning för att optimera avvattningen, utan det är kombinationen av laddning och 

molekylvikt som avgör avvattningens resultat. Då Zetag
®
 8165 och Superfloc

®
 C-448 var de 

bästa polymererna i den här studien, indikerar det på att laddningen ska vara mycket hög och 

molekylvikten medelhög, eller medium-hög laddning samt mycket hög molekylvikt.  

 

För att förbättra avvattningen ställdes frågeställningen vilket intervall av 16-18 Hz, 17-19 Hz 

eller 18-20 Hz  på skruvhastigheten som skulle optimera avvattningsprocessen. Samtliga 

polymerer som analyserades i den här studien fick högst TS-halt vid skruvhastigheten 16 Hz, 

förutom Zetag
®
 8165 som hade sitt högsta mätvärde vid frekvensen 18 Hz. Zetag

®
 8165 hade 

dock sina tre högsta värden inom skruvhastighetsintervallet 16-18 Hz, vilket också är det 

optimala intervallet för att få så bra avvattning som möjligt utifrån tolkingen av resultaten.  
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