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Bakgrund 
 
Föreliggande examensarbete gäller ett problem för reningsverket i Katrineholm, där 
rörledningar sätts igen och där pumpar tidvis upphör att fungera om inte fett regelbundet 
avlägsnas från en pumpgrop. Problemet består delvis i att klumpar bildas av fast fett i 
blandning med andra komponenter i avloppsvatten. Pumpgropen är placerad vid ett 
kycklingslakteri. Ett annat problem, som misstänks höra ihop med detta är dålig lukt från en 
öppen pumpgrop, som förorsakat klagomål från en boende i närheten.  
 
 
Syfte 
 
Syftet med examensarbetet är i första hand att kartlägga problemet med igensättningar av 
rörledningarna. I andra hand syftar arbetet till att identifiera orsaker till problemet och föreslå 
en lösning. Finns problemet med flytslam i reningsverket? 
 
 
Precisering av uppgiften och avgränsningar 
 
Examensarbetet inleddes med en kartläggning av de rapporterade problemen. Effektiviteten 
hos nuvarande reningsmetod undersöktes och data analyserades med hjälp av litteraturstudier, 
platsbesök och intervjuer med teknisk personal vid liknande anläggningar. 
 
Efter den inledande kartläggningen identifierades möjliga orsakskedjor och alternativa 
arbetshypoteser ställdes upp. Tester utfördes därefter i laboratorieskala för att om möjligt 
belägga någon av dessa hypoteser. 
 
Viktiga aspekter på det aktuella problemet är de störande föroreningarnas egenskaper av fett, 
löst eller suspenderat material. Andra faktorer kan vara de använda reningsmetoderna och 
eventuella tillsatser av vattenreningskemikalier. Dessa egenskaper avgör vilka 
reningsåtgärder, som behöver vidtas. 
 
 
Litteraturstudie  
 
En litteraturstudie via Internet har genomförts i syfte att finna information i första hand från 
andra kommuner som har som krav att det ska finnas fettavskiljare vid livsmedelsindustri eller 
slakterier. 
 
Sökverktyg var google.se Sökord: Fettavskiljare, Sökstrategi: Fettavskiljare, Begränsning: 
sidor på svenska. Resultat: Järfälla, Borås, Skövde, Örebro och Karlshamn har krav på att det 
ska finnas fettavskiljare. 
 
http://www.jarfalla.se/templates/page____9078.aspx , besökt 2005-05-09 
http://www.boras.se/download/18.633e5e10039748abd7fff37231/Riktlinjer_fettavskiljare_ku
ndversion.pdf , besökt 2005-05-09 
http://www.skovde.se/templates/S_Article.aspx?id=4333 , besökt 2005-04-09 
http://www.orebro.se/asp/fncShowDoc.asp?key=visintra@4244 , besökt 2005-05-09 

http://www.jarfalla.se/templates/page____9078.aspx
http://www.boras.se/download/18.633e5e10039748abd7fff37231/Riktlinjer_fettavskiljare_kundversion.pdf
http://www.boras.se/download/18.633e5e10039748abd7fff37231/Riktlinjer_fettavskiljare_kundversion.pdf
http://www.skovde.se/templates/S_Article.aspx?id=4333
http://www.orebro.se/asp/fncShowDoc.asp?key=visintra@4244
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http://www.karlshamn.se/kommun/struktur/forvaltn/samhbygg/va-verk/folder-
fettavskiljare.pdf , besökt 2005-05-09 
 
Telefonintervju med fyra stycken liknade slakterier som Kronfågel, bilagor 1- 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.karlshamn.se/kommun/struktur/forvaltn/samhbygg/va-verk/folder-fettavskiljare.pdf
http://www.karlshamn.se/kommun/struktur/forvaltn/samhbygg/va-verk/folder-fettavskiljare.pdf
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Produktion vid Kronfågel AB  
 
Kronfågel AB är en kycklingproducent som ägs av Lantmännen. 
 
Kronfågels verksamhet består av slakt, styckning och vidareförädling av kyckling. 
Produktionen omfattar en slaktvikt högst 40 000ton per år, planerad verksamhet är maximal 
slaktkapacitet av 9000 djur per timme, vilket motsvarar ca 130 ton/dygn eller 32 500 ton /år 
vid enskift (baserat på 250 driftdygn och 1,805 kg/djur). Produktionen spås öka successivt. 
 
Enligt myndighetens tillstånd skall mängden processavloppsvatten för enskilt dygn begränsas 
till 750 m3 som riktvärde . Utsläpp av BOD7 från anläggningen skall som riktvärde och 
årsmedelvärde begränsas till 240 kg/dygn. För enskilt dygn skall halten begränsas till 500 
mg/l som riktvärde. Utsläpp av totalfosfor från anläggningen skall som riktvärde och 
årsmedelvärde begränsas till 2,5 kg/dygn. Totalfetthalten i processavloppsvattnet från 
anläggningen skall som riktvärde begränsas till 50 mg/l. Temperaturen på avloppsvattnet från 
anläggningen skall som riktvärde vara mellan +10 och 45oC. pH på avloppsvattnet från 
anläggningen skall som riktvärde vara mellan 6,5 och 10 (2). 
 
Kronfågel grillar 450 kg per timme, 16 timmar om dygnet mellan kl 6:00 – 00:00. Kronfågel 
har ingen fettavskiljare (3). 
 
Kronfågels vattenintag är ca 750m3 per dygn, varav hälften på dagen och hälften på natten. 
Intaget på natten sker stötvis. 
 
 
Processvattenrening vid fabriken 
 
Fabriken har ett filter/galler som tar bort stora partiklar innan processvattnet går vidare till 
utjämningstanken. Utjämningstanken rymmer 430 m3. Temperaturen i utjämningstanken 
varierar med årstiden, så att den är varmare på sommaren och kallare på vintern. Omrörningen 
i tanken sker genom att det blåses in luft (3). 
Processvattnet från fabriken går till en utjämningstank och sedan vidare till ett internt 
reningsverk. I processvattenflödet efter det interna reningsverket ligger kommunens 
pumpgrop. Allt deras processvatten går till fabrikens reningsverk. Bara sanitetsvattnet går 
direkt till pumpgropen (3). Från pumpgropen leds vattnet vidare i kommunens avloppsnät.  
 
Kronfågel har ett internt vattenreningsverk bestående av en flotationsanläggning, levererad av 
från Stork Aqva.  
 
Vid flotation sker en överföring av suspenderat material till flytslam genom utflockning och  
tillförsel av små luftblåsor. Dessa fastnar på flockarna av suspenderade partiklarna och sänker 
deras täthet så att de blir lättare än omgivande vätska och stiger till ytan. Luftblåsorna 
tillkommer genom löst-luftflotation som bildas ur en övermättad lösning. Övermättnad skapas 
genom att luft löses i vatten under övertryck, som därefter tryckavlastas snabbt. Vid 
trycksänkningen frigörs överskottsluften som mycket fina blåsor, 30-90µm, (4). 
 
För att det suspenderade materialet ska bilda flockar och lättare kunna avskiljas tillsätts 
kemikalier före trycksänkningen. Kemikalierna som används är Järnklorid PIX III för att 
flocka suspenderat material, polymer Sedipur AF 403 för att förstärka flockarna och NaOH 
50% för att höja pH. Det lätta slammet som flyter upp till ytan skrapas bort av en skrapa. Det 
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tyngre slammet som sedimenterar pumpas tillbaka till stället där blodet och annat slaktavfall 
samlas, det kallas minken är en lagringstank för fast avfall, det pumpas runt (3). 
Kronfågel skickar iväg analyser för utgående och ingående vattenprover från deras 
reningsverk till AnalyCen, ackrediterat laboratorium. Analyser utförs för pH, fett, fosfor, 
kväve och BOD. (Bilaga 5) 
 
 
 
 Till bio- 
                                         Lätt slam gaspro- 

Vatten och  duktion 
Luft 
övertryck 

 
       Pumpas 
 Tungt slam                           till 
                                                                                                                                        lagrings-         
 tank för 
Kemikalier tillsätts fast  
 avfall 
Fig 1 Kombinerad flotationsanläggning och sedimentationsanläggning 
 
 
I reningsverket tillsätts Järnklorid (PIX III från Kemira) för att bilda flockar av suspenderat 
material. Doseringen 0,5 l/m3 används av Kronfågel (3). Sedan tillsätts polymer (Sedipur AF 
403 från Ja Kemi AB) för att göra flockarna starkare, Kronfågels dosering är 0,43 g/m3 (3). 
Järnklorid gör vattnet surt, och Kronfågel måste ha ett utgående pH mellan 6,5-10 (2). NaOH 
tillsätts för att höja pH. Kronfågel har en pH-mätare mätare som sitter i ledningen efter 
kemikalietillatsen, som via en punp automatiskt reglerar pH med hjälp av NaHO-lösning. PH-
mätaren kalibreras 3-4 dag och rengörs en gång om dagen (3). 
 
Flotationsanläggningen är dimensionerad för 800-900 m3/dygn. Slammet från anläggningen 
som är i flytande form, ca 12-13 m3/dygn, hämtas tre gånger i veckan. På en vecka bildas 85 
m3 (= 20 m3 blod + 65 m3 slam) avfall som körs till en biogasanläggning i Lindköping (3). 
 
Temperaturen i reningsverket får inte underskrida 14-16oC (3) 
 
pH-regleringen sköts automatiskt. pH –mätaren sitter efter stället för kemikalietillsattserna på 
utgående vatten. pH-mätaren rengörs varje dag och kalibreras var 3-4 dag (3). 
  
Ca 35 m3/h pumpas ut från Kronfågels reningsverk. I bilaga 6 visas mängden vatten som 
pumpas genom den närliggande pumpgropen som ligger inne på området. (bilaga 6) 
  
I pumpgropen bildas det en fettklump med inblandat papper som sugs upp och transporteras 
bort av slambilen från Katrineholms kommun en gång i veckan.  Fettklumpen som sugs bort 
körs till kommunens deponi.  
 
Det har under projektets gång läckt blod från slakteriet på Kronfågel så det kommit blod till 
Kronfågels interna reningsverk. Blodet ska gå till en tank. Detta åtgärdades och reningsverket 

  
Rent vatten 
 
 

Utjämn- 
ingstank 
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går därefter jämnare. (3) För närvarande samlas allt blod upp och körs till biogasanläggning i 
Linköping. 
   
Avloppsledningsnätet från Kronfågel har två pumpgropar, varav en inne på Kronfågels 
område. Nedstöms följer en vid Amalinborg och därefter följer en vid Jälken som är vanliga 
pumpstationer. Vid den efterföljande pumpstationen i Heden finns också en luftningsbassäng 
om 50m3. Ledningarna från Kronfågel och till Rosenholm är tryckledningar till Heden och 
sedan leds vattnet med självfall. 
 
En viktig orsak till dålig lukt vid avfallsbehandling är flyktiga fettsyror (VFA). Vid biologisk 
nedbrytning av organiskt material bildas sådana under anaeroba förhållanden. 
Enligt Magnusson J (5) förbrukas VFA i ledningar med självfall eftersom en större 
syreinblandning sker där. I tryckledningar där förhållandena är mer anaeroba kan istället VFA 
bildas. 
 
 
Karakterisering av vattenföroreningar 
 
Fetter, fettsyror och glycerol  
 
Fågelfett består triglycerider av Palmitinsyra (C 16:0), Stearinsyra (C18:0), Oljesyra (C 18:1 
n-9) och Linolsyra (C 18:2 n-6). 
C18:2 n-6 är en fettsyra med 18 kolatomer och två dubbelbindningar, en omättad fettsyra. 
Näringsfysiologiskt räknas placeringen av dubbelbindningen från metylgruppen och det anges 
med bokstaven n.Linolsyra gör att fågelfettet får en låg smältpunkt. (1)  
Palmitinsyra är mättat fettsyra med 16 kolatomer, är en av de vanligaste mättade fetter i 
växter och människor.  
Stearinsyra är en mättad fettsyra med 18 kolatomer.  
Oljesyra är en fettsyra med 18 kolatomer och en dubbelbindning, enkelomättad fettsyra.(14) 
 
 

  
Fig 2 Triglycerid, R1 t.ex en mättad fettsyra, R2 t.ex en enkelomättad fettsyra, R3 t.ex en 
fleromättad fettsyra 
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Alkalisk hydrolys av fettsyra med basen natriumhydroxid eller kaliumhydroxid kallas 
förtvålning (saponification), (fig 3). Resultatet av reaktionen blir glycerol och natrium- eller 
kaliumsalter av fettsyra. Dessa salter kallas tvål. 
 
 

 
 Glycerol 
 
 
                                            R1COO -               Na+ 
          NaOH lösning                                   
                                                              R2COO -               Na+ 
 
                                             R3COO -               Na+ 

 
 
                                                                                               Natriumsalt av fettsyra 
 
Fig 3. Hydrolys av triglycerid. Termen ”saponification” refereras till reaktionen av en 
glycerylester med natrium- eller kaliumhydroxid för att producera tvål, vilket är motsvarande 
salt av fettsyror. 
 
 
 
Fettsyra består av en karboxylgrupp (-COOH) vid den polära änden och en kolvätekedja (-
CH) vid den opolära änden (6). Om det är en dubbelbindning mellan kol-kol (C=C)  i kedjan 
är fettsyran omättad och är det bara enkelbindningar (C-C) i kedjan kallas den mättad. 
Omättade fettsyror har en lägre smältpunkt än mättade fettsyror. Växtoljor är flytande vid 
rumstemperatur för att de har större andel av omättade fettsyror än animaliska fetter, vilka 
brukar vara fasta. Fettsyror finns sällan fria i naturen, men de bildar delar av många vanligt 
förekommande lipider. (7) 
 
Glycerol är en alkohol med tre hydroxylgrupper, (fig 4) När alla tre av alkoholgrupperna 
bildar esterföreningar med fettsyror, kallas föreningen en triacylglycerol eller vanligare 
triglycerid, (fig 3). De tre estergrupperna är den polära delen av molekylen och fettsyrorna är 
den opolära delen. R1, R2 och R3 är tre olika fettsyror, vilka kan vara mättade eller omättade 
och kan förekomma i vilken som helst kombination. (7) 
 

 
                                                           
            
 
 
 
 
 
   

Fig 4 Glycerol                                               
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Flyktiga fettsyror (Volctile Fatty Acids, VFA) 
 
Ättiksyra, propionsyra och smörsyra är exempel på fettsyror med 2,3 resp 4 mättade 
kolatomer i kedjan. Dessa syror är jämförelsevis flyktiga vid vanliga temperaturer. VFA har 
därför lukt som är karakteristisk för var och en. Lukten upplevs som obehaglig. Flyktiga 
fettsyror bildas bland annat när mikroorganismer växer. Vid anaeroba eller begränsat aeroba 
förhållanden är VFA-bildningen särskilt stark. Den lukt, som uppträder associeras med dålig 
hygien. 
 
 
Svavelväte, (vätesulfid H2S) 
 
Färglös, mycket giftig gas. Svavelväte bildas i ruttna ägg och luktar som sådana. Den är 
tyngre än luft och kondenserar vid –60,3oC till en vätska, som fryser vid –85oC (11).   
 
Gasen är lika giftig och farlig som cyanväte. Lukten märks redan vid halter på 0,02 ppm och 
är irriterande vid halter på 5 ppm vilket motsvarar 7mg H2S/m3 luft. Människans luktsinne är 
alltså extremt känsligt för svavelväte. Giftigheten är lömsk då exponering för svavelväte 
snabbt avtrubbar luktsinnet, så att förgiftade personer inte längre märker dess karakteristiska 
doft innan farliga halter (50-100 ppm) nås. Nivågränsvärdet är (1999) 14 mg H2S/m3 luft 
svarande mot 10 ppm (11). 

I naturen bildas svavelväte genom förruttning av organiskt material eller genom bakteriell 
nedbrytning av sulfater i anaeroba, d.v.s. syrefria miljöer (11). Doften av svavelväte är 
tillsammans med bl.a. VFA en del av förruttnelsestank.  
 
 
Fosfat 
 
Fosfat sprids från jordar och avloppsvatten och bidrar till vattendragens övergödning. 
Resthalter från reningsverkens processer ger också ett bidrag till denna övergödning. 
 
Fosfor har en viktig biologisk funktion i form av fosfat (7). Fosfat är i olika föreningar en 
viktig beståndsdel i cellplasman, i nervvävnad och i skelettet (9). En viss fosfathalt är därför 
nödvändig för att reningsverkens biologiska processteg skall fungera. 
 
 
Biologisk syreförbrukande substans (BOD) 
 
Biochemical oxygen demand  (BOD) är ett mått på koncentrationen av biologiskt nedbrytbar 
substans det finns i vatten. BOD mäts genom kemisk analys för att avgöra hur snabbt 
organismer använder syrgas i en given mängd vatten. Enheten för BOD är i milligram syrgas 
per liter över 7 dagar (Mg O2/l/7d). Den mängd syre som förbrukas under 7 dygn anges som 
BOD7. De renaste fjällbäckarna har ett BOD på mindre än 1mg/l. Vatten från ett reningsverk 
med hög verkningsgrad har en BOD på under 3mg/l, orenat avloppsslam kan ligga på 
600mg/l. Tillåtet utsläpp från reningsverk ligger vanligen på maximalt 10mg/l. 
Naturvårdsverket räknar med att varje person ger ifrån sig 70g BOD7/dygn till 
avloppsvattensystemet. Denna siffra ligger till grund för dimensionering av reningsverk. (15) 
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Identifiering av problem 
 
Fosfat och BOD7  
Studien började med en genomgång av krav på och problem med fabrikens spillvatten. 
Fabrikens tillstånd bygger på kravet att utsläppet av totalfosfor från anläggningen som 
riktvärde och årsmedelvärde skall begränsas till 2,5 kg/dygn. 
Riktvärde och årsmedelvärde för utsläpp av BOD7  skall begränsas till 240 Kg/dygn. För 
enskilt dygn skall halten begränsas till 500 mg/l som riktvärde. 
 
Lukt 
Ett närliggande hus till luftningsbassängen vid Heden klagar på dålig lukt (13). 
 
En tänkbar komponent av lukten kan vara svavelväte, som bildar en redoxreaktion längs med 
ledningarna från Kronfågel till Heden.  4-6 värt svavel reduceras under frånvaro av syre till –2 
värt som bildar svavelväte. Andra illaluktande svavelinnehållande föreningar är tioler och 
merkaptaner, som också bildas vid syrebrist. 
 
Förutom de svavelinnehållande föreningarna kan VFA förorsaka dålig lukt. 
 
Ett tredje problem med anknyting till processvattnet är att det bildas en fettkaka blandad med 
papperet i den närliggande pumpgropen till Kronfågels reningsverk. Vattnet dit kommer från 
Kronfågels interna reningsverk och från sanitetsvatten från Kronfågel. Detta förorsakar 
problem, som består i att fett avsätter sig och bildar en fettkaka som måste avlägsnas. Ca en 
gång i veckan suger en slambil bort fettet och papperet från pumpgropen och det körs till tipp. 
Fettet har under de senaste 5 månaderna minskat i mängd men det är fortfarande problem med 
papper.   
                                         
Det bildas fettavsättningar 500-1000 m i ledningarna nedströms Kronfågel. Katrineholm 
kommun rensar ledningarna genom s.k ”pluggning”. 
 
Prover togs på Kronfågel AB reningsverk, på utgående och ingående vatten till reningsverket 
i rena glas eller plastflaskor. Proverna analyserades på reningsverket i Katrineholm. Syftet för 
analyserna var att se hur bra reningsverket på Kronfågel AB fungerade på olika tidpunkter 
och dagar. 
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Material och metoder 
 
 
Material 
1 l bägare 
500 ml bägare 
Magnetomrörare, magnetloppa 
pH-meter E 520 Metrohm Herisau 
1 l graderad mätcylinder 
 
Kemikalier 
Järnklorid PIX III från Kemira 
Polymer Sedipur AF 403 från Ja Kemi AB 
NaOH 1,0 mol/l 4% 
HCl 1,0 m/l 
Polymer Zetag 7630 mycket katjonisk, från CDM 
Polymer Zetag 7631 lite katjonisk, från CDM 
Polymer Magnafloc 338, från CDM 
Polymer Magnafloc 919 anjonisk, från CDM 
Städkemikalie A352 från Kronfågel av Strövelkemi AB 
Emulgeringsmedel Sabopal® från Univar AB 
 
Sediupur AF 403 tillreddes enligt Ja Kemi AB beskrivning. 200ml kranvatten, 0,6g Sedipur 
AF 403 får då en 0,3% lösning, gjord 2005-02-11 
 
Beredning av stamlösning av polymer för fällning av slam: I en flaska som rymde 200 ml 
tillsattes 0,5 g Zetag eller Magnafloc följt av 3 ml denaturerad sprit. Flaskan skakades för att 
fukta polymeren. Sedan tillsattes snabbt 97 ml dest. rumstempererat vatten. Locket sattes 
tillbaka på flaskan och innehållet skakades då och då under 30-60 min för att lösa upp 
polymeren fullständigt. En 0,5% lösning bereddes av produkten. 
 
 
 
Metod 
 
 
Fettanalyser 
 
Analyser gjordes på fettsyror av ett prov från utgående vatten från Kronfågels reningsverk och 
ett prov från den närliggande pumpgropen. Fettsyrorna som analyserades var Propionat 
(propionsyra), Acetat (ättiksyra) och Butansyra (smörsyra).  
 
 
Svavelväteanalyser 
 
Det har gjorts mätningar i mars 2005 på svavelväte i pumpgroparna Speteby, Amalienborg, 
Kronfågel och Jälken . Företaget Yara industri AB anlitades för att utföra mätningarna. 
Mätningarna gjordes för att kunna konstatera anaerob nedbrytning (förruttnelse). 
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Nedbrytningen kan stoppas genom att dosera med Nutriox , som höjer redoxpotentialen och 
därigenom får bort lukt. Nutriox  är kalciumnitratlösning, pH 5-7. Nutriox  finns i 
behållare på 800 l. (12) 
 
Mätningarna gjordes genom att mätare OdaLog placerades 1 m ovanför vattennivån, för att 
pappersmembranet i mätarna inte får bli blött. Vid provning hänger mätarna i pumpgroparna i 
10-14 dagar och tas sedan bort. (12) 
 
Det är de två pumpgroparna som i ledningsnätet kommer närmast efter Kronfågel. Dessa är 
vanliga pumpgropar med tryckledning på vattnet vilket kan leda till anaerob miljö.  
 
 
Experiment och resultat 
 
Fällningsförsök 
Vattenprov togs från Kronfågels reningsverk som utgående eller ingående vatten till 
Kronfågels reningsverk. 
Alla experiment utfördes i rumstemperatur och ingen värme tillfördes. Blandningen gjordes 
med långsam omrörning av magnetplatta och en magnetloppa. 1 liter vattenprov användes till 
varje försök om inte annat anges. I experimenten bedömdes klarvattnets (vattnet ovanför 
sedimenteringen) renhet visuellt. 
 
Järnklorid tillsattes för att flocka suspenderat material i vattnet. 
Polymeren som används för att göra flockarna starkare är Sedipur AF 403. 
För att höja pH användes NaOH 1,0 mol/l (motsvarande 40g/l), som tillsattes droppvis. 
För att sänka pH användes HCl 1,0 mol/l, som tillsattes droppvis. 
PH-metern kalibrerades före varje försöksomgång. 
 
 
Försöksserie 1 Studie över fällningsförsök med järnklorid i olika doseringar. 
1 liter vattenprov tillsattes i en 1 l bägare med långsam omrörning med en magnetplatta och 
en magnetloppa.  En pH-mätare sattes i bägaren. pH värdet antecknades. Järnklorid tillsattes 
till 0,5 l/m3  (0,71g/l) om inte annat anges. pH värdet antecknades. pH justerades till med hjälp 
av NaOH 1,0 mol/l som tillsattes droppvis. pH-mätaren togs bort och polymer tillsattes till 
dosering 0,43 g/m3 (150 µl/l) om inte annat anges. Sedan slog omrörningen av och flockarna 
fick sedimentera under 20-30 min, varefter den sedimenterade volymen lästes av. 
För resultat se tabell 1. 
 
Experiment 1 Studie över fällningsförsök med järnklorid i olika doseringar 
Vattenprov från Kronfågel reningsverk hämtades kl 08:30, ingående vattenprov. 2005-10-02 
Experimentet utfördes som beskrivet i Försöksserie 1. Ingen pH-mätning och ingen polymer 
användes i detta experiment. 
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Tabell 1 Försöksserie 1 Fällning med olika doseringar järnklorid. 
Datum Experiment Dosering 

järnklorid 
l/m3 

Volym 
sedimenterat 
material 
ml 

Vattnets färg 
ovanför flockarna 

2005-02-10 1 0,3 275 Klart vatten 
något grumligare 
än på dosering 
0,4. 

2005-02-10 1 0,4 275, började 
sedimentera 
fortast 

Klart vatten 

2005-02-10 1 0,5 200 grumligt brunt 
vatten 

2005-02-10 1 0,6 100 Grumligare och 
brunare än 
dosering 0,5 

 
Slutsats: Experiment 1 resultat visade att doseringen 0,4 l/m3 gav klarast vatten och snabbaste 
sedimentering, se tabell 1. 
 
 
Försöksserie 2 Fällningsförsök med järnklorid i olika doseringar och katjonaktiv polymer 
(Sedipur AF 403). 
 
Experiment 2  
Försök 1 
Vattenprov från Kronfågel reningsverk hämtades kl 08:15, ingående vatten. 2005-02-11 
Experimentet utfördes som beskrivet i försöksserie 1. Ingen pH-mätning gjordes i detta 
experiment. 
 
Dosering l/m3 järnklorid  

0,3 Sedimentering, större flockar än experiment 1, klart  
  vatten något grumligare än med dosering 0,4.  

0,4 Sedimentering, större flockar än experiment 1, klart vatten 
ovanför. 

0,5 Sedimentering. Vattnet grumligt och brunt, men lite klarare än i 
experiment 1 

 

Resultatet visar att dosering 0,4 l/m3 var effektivast. 
 
Försök 2 
Gjordes ett till försök med ingående vattenprov som hämtades kl 14:00, experimentet utfördes 
på samma sätt som försök 1. Resultatet blev desamma som försök 1. 2005-02-15 
 
 
Slutsats: Experiment 2 resultat visades att doseringen 0,4 l/m3 gav klarast vatten och att 
flockarna blev lite större när polymer tillsattes. Vattenprovet hämtades vid två olika klockslag 
och resultatet blev desamma. 
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Experiment 3 
Studie över fällningsförsök med järnklorid i olika doseringar och polymer Sedipur AF 403, 
med pH 6,8. 
Vattenprov från Kronfågel reningsverk hämtades kl 08:30, ingående vatten. 2005-02-22 
Experimentet utfördes som beskrivet i försöksserie 1. 
 
Tabell 2 Fällning med järnklorid i olika doseringar . 
Dos l/m3 

järnklorid 
pH innan 
kemikalier 

pH efter 
järnklorid 
tillsats 

pH höjt med 
NaOH till 
 

Vattnet 
ovanför 
flockarna 

Storlek på 
flockarna 

0,3 6,7 5,7 6,8 Grumligt,ljust 
brunt 

minst 

0,4 6,9 5,1 6,8 Klart, med gul 
nyans 

stora 

0,5 6,6 4,5 6,8 Klart stora 
0,6 6,6 3,9 6,8 Klarast stora 
 
I alla doseringar började det flocka sig snabbt när pH höjdes till 6,8. 
I alla doseringar blev det flockar till 200 strecket på en 1 l bägare. 
 
Slutsats: Experiment 3 resultat visades att doseringen 0,6 l/m3 fick klarast vatten. I alla 
doseringar börjades det flocka sig snabbt, när pH höjdes till 6,8. För resultat se tabell 2. 
 
 
 
Experiment 4 Studie över fällning vid pH  över 8. 
Vattenprov från Kronfågel reningsverk hämtades kl 09:30, ingående vatten. 2005-02-24 
 
Experimentet utfördes som beskrivet i försöksserie 1. 
 
Tabell 3 Fällningar med pH över 8. 
Dos l/m3 

järnklorid 
pH innan 
kemikalier 

pH efter 
järnklorid 
tillsatts 

pH höjt med 
NaOH till 
 

Kommentar 
över vattnet 

0,4 7,0 5,1 8,4 Blir som 
nyponsoppa 
när pH är 8,4. 
En brun 
vätska. 

0,5 7,0 4,2 8,3 Blir som 
nyponsoppa 
när pH är 8,3. 
En brun 
vätska. 

 
      
pH sänktes med HCl 1,0 mol/l, till pH 6,6 med järnklorid dosering 0,4 l/m3, Vid utfällning vid 
ph 7,0 såg det ut som nyponsoppa. Vid pH 6,7 små flockar, vid pH 6,6 lite större flockar. När 
omrörning stannades, började sedimentationen genast. Sedimentvolymen var 200 ml, vattnet 
ovanför var brunt.  
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pH sänktes till 6,7 med HCl 1,0 mol/l med dosering 0,5 l/m3 järnklorid och vid pH 7,0 små 
flockar. Vid pH 6,7 större flockar och när omrörningen stannades börjar det sedimenteras på 
en gång. Sedimentvolymen var 200 ml, vattnet ovanför gul/brun färg men klart. 
 
Slutsats: Experiment 4 resultat visade att när pH höjdes till över 8 blev flockarna svåra att 
sedimentera. För resultat se tabell 3 
 
Experiment 5 Studie för att se om klarvattenfasen efter fällning vid pH 8,4 kan fälla ut 
ingående vatten. 
Hämtade vattenprov från Kronfågel reningsverk kl 09:30, ingående vatten. 2005-03-01 
Experimentet utfördes som beskrivet i försöksserie 1. Förde över 200ml av vattnet som är 
ovanför flockarna med pH 6,7 till en 500ml bägare med bara ingående vattenprov 500ml. Inga 
flockar bildades. 
 
Experimentet utfördes som beskrivet i försöksserie 1. Förde över 400ml av vattnet som är 
ovanför flockarna med pH 6,7 till en 1 liter bägare med bara ingående vattenprov 400ml. Inga 
flockar bildades. 
 
Experimentet utfördes som beskrivet i försöksserie 1. Höjde pH till 8,4. Förde över 220ml av 
vattnet som är ovanför flockarna till en 500ml bägare med bara ingående vattenprov 400ml. 
Efter en stund syntes små flockar som flöt runt men sedimentationen var mycket långsam. 
 
Experimentet utfördes som beskrivet i försöksserie 1, men med en annan polymer, PAX 621, 
Denna bildade mindre flockar än PIX III. 
 
Slutsats: Resultatet av experiment 5 blev att det inte gick att bilda nya flockar med vattnet 
som bildades ovanför flockarna när pH är 6,7. När pH höjdes till 8,4 kunde små flockar synas 
flyta runt men det krävdes mycket vatten med pH 8,4 för att det skulle synas små flockar i 
ingående vattenprov. 
 
Experiment 6 Studie över olika polymerer. 
Vattenprov från Kronfågel reningsverk hämtades kl 12:00, ingående vatten. 2005-03-10 
Experimentet utfördes som beskrivet i försöksserie 1. Doseringen 0,5 l/m3 järnklorid hölls 
konstant. Övriga polymerer varierades. 
 
70µl av Zetag 7630 gav stora, fluffiga flockar som sedimenterade till 200 ml-strecket 1 l-
bägare med klart vatten ovanför. 
70µl av Zetag 7631 gav stora fluffiga flockar som sedimenterade till 200 ml-strecket på 1 l-
bägare med klart vatten med en gul nyans ovanför. 
70µl av Magnafloc 338 bildade en seg vätska. Flockarna blev stora och sedimenterade till 200 
ml-strecket på 1 l-bägare med klart vatten ovanför. 
Magnafloc 919 krävde mer än 70µl då den bildade en mycket seg vätska. Flockarna blev stora 
och sedimenterade till 200 ml-strecket på 1 l-bägare med klart vatten ovanför. 
Resultaten framgår av tabell 4. 
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Tabell 4 Studie över olika polymerer, med dosering 0,43g/m3 
Datum Experiment Dosering 

järnklorid 
l/m3 

polymer Storlek på 
flockarna 

Mängd 
sedimen
tation 
ml 

Vattnets 
färg 
ovanför 
flockarna 

Hämtat 
vatten 
prov kl 

2005-03-
10 

6 0,5 Zetag 7630 Större, 
luftiga 

200 Klart 12:00 

2005-03-
10 

6 0,5 Zetag 7631 Stora, 
luftiga 

200 Klart, 
med en 
nyans åt 
gult 

12:00 

2005-03-
10 6 0,5 Magnafloc 

338 
Störst, 
luftiga 

200 klarast 12:00 

2005-03-
10 6 0,5 Magnafloc 

919 
Minst, 
luftiga 

200 Klart,  12:00 

 
 
Slutsats: Försök 6 visade att Magnafloc 338 gav störst flockstorlek och klarast vatten. Zetag 
7630 gav något mindre flockstorlek med klart vatten. Zetag 7631 gav ytterligare något mindre 
flockstorlek med klart vatten med en nyans åt gult. Magnafloc 919 gav minst flockstorlek och 
klart vatten. För resultat se tabell 4. 
 
Försöksserie 3 Långtidsstudie av renheten på utgående vatten, observationer. 
Experiment 7  
Syftet med försöket var att kontrollera hur vattnet såg ut. 
Prov av utgående vatten tillsattes i en 1 l mätcylinder, ingen pH mätning. Alternativt tillsattes 
utgående vatten i en 100 ml bägare. pH mättes. 
För resultat se tabell 6. 
 
Vattenprov från Kronfågel reningsverk hämtades 2005-03-22 kl 11:00, utgående vatten.  
Fanns inga stora flockar men några få små flockar. Halvklart vatten med en nyans åt gult. 
 
Experiment 8 
Vattenprov från Kronfågel reningsverk hämtades 2005-03-24 kl 08:30, utgående vatten. Inga 
flockar, klart vatten med en nyans åt gult. 
 
Experiment 9 
Vattenprov från Kronfågel reningsverk hämtades 2005-03-31 kl 08:30, utgående vatten.  
Inga flockar, klart vatten med en nyans åt gult. 
 
Experiment 10 
Vattenprov från Kronfågel reningsverk hämtades 2005-04-05 kl 10:30, utgående vatten. 
Några få flockar, klart vatten med en nyans åt gult.  
 
Slutsats: Resultaten av experiment 7 – 10 visade att det var mycket rent utgående vatten vid 
dessa tillfällen. 
 
Försöksserie 4 Studier av inverkan av emulgeringsmedel och rengöringsmedel. 
Experiment 11  
Vattenprov från Kronfågel reningsverk hämtades kl 10:30, ingående vatten.  2005-04-05 
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Prov 1: I en 1 l-bägare tillsattes 1 l ingående vattenprov utan tillsatser. Svag tendens till 
sedimentation. 
 
Prov 2: I en 1 l-bägare tillsattes 1 l ingående vattenprov och 5 ml A352 städkemikalie från 
Kronfågel. Vattenprovet ändrade färg till gul/grön/brun och gav hälften så mycket 
sedimentation som bägaren med bara ingående vatten. 
 
Prov 3: Experimentet utfördes som beskrivet i försöksserie 1. Provet delades upp på två 500 
ml bägare med 500 ml vätska i varje bägare. I en bägare fick flockarna sjunka till botten. I den 
andra bägaren tillsattes 5ml Sabopal, vilket löste upp flockarna. 
Blandade innehållet i 500 ml bägarna till en 1 l-bägare. Flockarna återbildades. 
  
Slutsats: Experiment 11 visade att emulgeringsmedlet Sabopal® löste upp bildade flockar när 
det var konc. 1% men när det blev 0,5% var det för svag konc. och löste inte upp flockarna. 
Rengöringsmedlet löste upp något. Testet utfördes bara på ingående vatten. 
 
Experiment 12 
Vattenprov från Kronfågel reningsverk hämtades 2005-04-11 kl 13:30, utgående vatten och 
ingående. Utgående vattnet var gul/brunt/orange i färgen  
 
Slutsats: Resultat av experiment 12 visade ett utgående vatten som var gul/brunt/orange i 
färgen, vilket visar att just då kl 13:30 fungerade Kronfågels reningsverk mindre bra. Därför 
gjordes också fällningsförsök på detta vatten, se experiment 13. 
 
Försöksserie 5 Studie av fällnings försök på utgående vatten som är grumligt.  
Experiment 13  
Fällnings försök på det ofullständigt utflockade vattenprovet från experiment 12. 2005-04-11 
Experimentet utfördes som beskrivet i försöksserie 1. För experimentet användes 500 ml 
utgående vattenprov i en 500 ml bägare. Utflockades genom att 10 droppar NaOH 1,0 mol/l 
tillsattes. Flockar bildades i bägaren. Efter att bägaren stått ca 1 timme hade flockarna sjunkit 
till 75 ml-strecket på en 500 ml bägare. Vattnet ovanför var brun/orange med flockar flytande 
i vattnet. 
 
Experimentet utfördes som beskrivet i försöksserie 1. 500 ml ingående vattenprov i en 500 ml 
bägare. 4 droppar NaOH 1,0 mol/l tillsattes då flockbildning observerades. Flockar i bägaren 
observerades. Efter att bägaren ca 1 timme hade flockarna sjunkit till 100 ml-strecket på en 
500 ml bägare. Vattnet ovanför var klart. 
 
Slutsats: Experiment 13. Flockar bildades i på utgående vattenprov vilket visar att Kronfågels 
reningsverk inte flockade ut allt vid denna tidpunkt. 
 
Experiment 14  
Vattenprov från Kronfågel reningsverk hämtades 2005-04-14 kl 10:30. Prov togs av utgående 
och ingående vatten PH-metern på Kronfågels reningsverk visade 6,7-6,8 kl 10:30 i utgående 
vattenprov. Började experimentet ett par timmar senare pga av att pH-metern inte var 
tillgänglig innan. Vattenproverna  för ingående vatten användes i experiment 15. 
 
pH-metern på Rosenholm visade 6,95 kl 11:55 utgående vattenprov.  
Vattnets färg var gult men klart. Flockar mindre än ett knappnålshuvud flöt runt men de var 
väldigt få. Flockarna sjönk sedan till botten. 
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Slutsats: Kronfågels reningsverk fungerade väl vid denna tidpunkt. 
 
Försöksserie 6 Studie av inverkan av dubbel dosering av järnklorid och/eller polymer. 
Experiment 15  
Vattenprov från Kronfågel reningsverk hämtades 2005-04-14 kl 10:30, ingående vatten. 
Experimentet startades ett par timmar senare än vanligt. Vattnet blev därför stående vid 
rumstemperatur längre än vanligt. Experimentet utfördes som beskrivet i försöksserie 1. För 
resultat se tabell 5. 
 
Tabell 5 Inverkan av dubbel konc. av järnklorid och/eller polyolymer på flockning och 
sedimentation. 
Dos l/m3 

järnklori
d 

pH före 
kemikalie
-tillsats 

pH efter 
järnklorid 
-tillsats 

pH höjt 
med  
NaOH till          
polymer 

Dos 
poly-
mer 
µl 

Vattnet 
ovanför 
flockarna, 
sett 
uppifrån 

Storlek 
på 
flockar
na 

Färg på 
sediment 

Bägare 

1 6,75 3,25 6,75 150 Näst 
klarast 

minst brunast 1 

0,5 6,7 4,5 6,8 300 Näst 
oklarast 

mellan ljusbrun 2 

0,5 6,6 4,4 6,8 150 klarast mellan Näst 
brunast 

3 

1 6,65 3,2 6,8 300 Oklarast, 
svagt gul 

nyans 

Störst ljusbrun 4 

I alla fyra bägare blev det stora flockar när polymer tillsattes. Flockarna sedimenterade 
snabbt. 
Flockarna i bägare 1,2 och 4 nådde till 200 ml-strecket på en 1 l bägare. Flockarna i bägare 3 
nådde lite över 200 ml-strecket på en 1 l bägare. 
I alla bägare flöt det någon enstaka flock.  
 
Slutsats: Med mer polymer blev det större flockar. 
 
Försöksserie 7 Fällningsförsök på ingående och utgående vattenprov. 
Experiment 16  
Vattenprov från Kronfågel reningsverk hämtades 2005-04-18 kl 13:30. Prov togs av utgående 
och ingående vatten. 
Vattenprover som användes i experimenten 16-18. 
pH var 6,45-6,50 i utgående vattenprov. 
pH på Rosenholm var 6,9 kl 14:47 i utgående vattenprov.  
Vattnets färg var brun/orange och inte klart, lite grumligt. 
 
Slutsats: Kronfågels reningsverk fungerade inte väl vid denna tidpunkt. 
 
Experiment 17 
Fällningsförsök på utgående vattenprov från experiment 16 den 2005-04-18 
Experimentet utfördes som beskrivet i försöksserie 1. 500 ml utgående vattenprov från 
experiment 16 användes. 75 µl Sedupur AF 403 tillsattes. pH från början 6,9. Sjönk till pH 
3,3 efter att järnklorid tillsatts. pH höjdes droppvis med NaOH till pH 6,8. Bägaren fick sedan 
stå och sedimentera. 
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Slutsats: Resultatet av experiment 17 jämförs med experiment 13 för vattenproverna hämtades 
vid samma tidpunkt. Blev mer flockar i experiment 17 än experiment 13 men det kan noteras 
att vattenprovet stod inte lika länge som i experiment 13. Vattnet var klarare i experiment 17 
än i experiment 13. 
Flockar bildades i båda utgående vattenprov vilket visar att Kronfågels reningsverk inte 
flockade ut allt vid dessa tidpunkter. 
 
Experiment 18: Fällningsförsök på ingående vattenprov 
Gjordes likasom i experiment 17 med ingående vattenprov.  2005-04-18 
 
Jämförelse mellan experiment 17 och 18. Experiment 17 Visade större flockar än experiment 
18. Flockarna var mörkbruna i experiment 17 och ljusbruna i experiment 18. Var knappt till 
100 ml i experiment 17 och i experiment 18 till lite över 100 ml. Experiment 17 gav klart 
vatten ovanför flockarna och experiment 18 svagt gulfärgat klart vatten ovanför flockarna. I 
experiment 18 var sedimentationen mindre än i experiment 17. 
 

Slutsats av jämförelse mellan experiment 17 och 18:  Den mörkare färgen på experiment 17 
tyder på en större del järnklorid i sedimentationen och större mängd sedimentation i 
experiment 18 tyder på att en liten mängd har flockats ut av Kronfågels reningsverk. 
Flockar bildades i båda utgående vattenprov vilket visar att Kronfågels reningsverk inte 
flockade ut allt vid dessa tidpunkter. 
 
Försöksserie 8 Fällningsförsök på utgående vattenprov, observation på ingåendevattenprov. 
Experiment 19  
Vattenprov från Kronfågel reningsverk hämtades 2005-04-19 kl 10:30. Prov togs på utgående 
och ingående vatten. 
Vattenprov användes i experiment 19-20. 
pH var 6,5 i9 utgående vattenprov.   
pH på Rosenholm var 6,9 kl 11:10 i utgående vattenprov.  
Vattnets färg var gul/orange mest gul. Det var halvgenomskinligt.  
 
Slutsats: Kronfågels reningsverk fungerade inte väl vid denna tidpunkt. 
 
Experiment 20:  Fällningsförsök på utgående vattenprov från försök 19.2005-04-19 
Experimentet utfördes som beskrivet i försöksserie 1. 500 ml utgående vattenprov användes 
från experiment 19 i en 500 ml bägare. pH från början 6,9. Sjönk till pH 3,2 efter att 
järnklorid tillsatts. PH höjdes droppvis med NaOH till pH 6,8. Bägaren fick sedan stå och 
flockarna sjunka. 
Flockar till 50 ml-strecket, men flockarna var mindre i mitten på bägaren och mer på 
kanterna, ytan av sedimentet var konkav. Väldigt klart vatten ovanför flockarna. 
 
Experiment 21  
Vattenprov från Kronfågel reningsverk hämtades 2005-04-21 kl 8:15. Prov togs av utgående 
och ingående vatten. 
pH var 6,45 i utgående vattenprov.  
pH på Rosenholm var 6,9 kl 10:05 i utgående vattenprov.  
Vattnets färg var ljust gul som utspädd matolja och klart. Det innehöll inga flockar. 
 
Slutsats: Kronfågels reningsverk fungerade väl vid denna tidpunkt. 
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Experiment 22  
Vattenprov från Kronfågel reningsverk hämtades 2005-04-25 kl 13:45. Prov togs av utgående 
och ingående vatten. 
pH var 6,1 i utgående vattenprov.  
pH på Rosenholm var 6,5 kl 14:50, i utgående vattenprov. 
Vattnets färg var gul/orange, och något grumligt. Det innehöll inga flockar. 
 
Slutsats: Kronfågels reningsverk fungerade inte väl denna tidpunkt men det var inga flockar i. 
 
Experiment 23: Fällningsförsök på utgående vattenprov från experiment 22.   2005-04-26 
Experimentet utfördes som beskrivet i försöksserie 1. Vattenprovet hade stått i kylen under 
natten. Det värmdes till rumstemperatur före start av experiment. 500 ml utgående vattenprov 
användes från experiment 21 i en 500 ml bägare. pH från början 6,4. Sjönk till pH 3,4 efter att 
järnklorid tillsatts. pH höjdes droppvis med NaOH till pH 6,8. Bägaren fick sedan stå och 
flockarna sjunka. 
Flockar till 50 strecket på en 500 ml bägare, mörkbrun sedimentation. Klart vatten ovanför 
flockarna, några flockar flöt runt. 
 
Slutsats: Resultatet bekräftar experiment 22 och visar att reningsverket fungerade sämre än i 
experiment 21. 
 
Experiment 24 
 Vattenprov från Kronfågel reningsverk hämtades kl 8:15. Utgående och ingående vattenprov 
hämtades. 
 
Slutsats: Kronfågels reningsverk fungerade vid denna tidpunkt väl. Se tabell 7 
 
Experiment 25  
Vattenprov från Kronfågel reningsverk hämtades 2005-04-28 kl 13:45. Prov togs av utgående 
och ingående vatten.  
pH var 6,5 i utgående vattenprov.  
pH på Rosenholm var 6,9 kl 14:20, i utgående vattenprov. 
Utgående vattnets färg var ljusgul som utspädd matolja, klart. 
 
Slutsats: Kronfågels reningsverk fungerade väl vid denna tidpunkt. 
 
En sammanställning av proven från experimenten 7-10, 12, 14, 16, 19, 21-22, 24-26, 30-34 
finns i Tabell 6. 
 
Tabell 6 Karakterisering av utgående vatten till Kronfågels reningsverk under tiden 05-03-22 
-- 05-05-13 
Datum Experiment PH i prov Tidpunkt för 

p rovtagning 
PH 
Rosenholm 

Kl 
Rosenholm 

Vattnets 
färg  

Förekommer 
Flockar 

2005-03-
22 

7 --- 11:00 --- --- halvklart, 
en nyans 
åt gult 

Nej 

2005-03-
24 8 --- 8:30 --- --- klart, en 

nyans åt 
gult 

Nej 

2005-03-
31 9 --- 8:30 --- --- klart, en 

nyans åt 
nej 
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gult 
2005-04-
05 10 --- 10:30 --- --- klart, en 

nyans åt 
gult 

Några få 

2005-04-
11 12 ---. 13:30 --- --- Gul/brunt

/orange 
--- 

2005-04-
14 14 6,7-6,8 10:30 6,95 11:55 klart, en 

nyans åt 
gult 

Några få 

2005-04-
18 16 6,45-6,5 13:30 6,9 14:47 Lite 

grumligt,
brun/oran
ge 

--- 

2005-04-
19 19 6,5 10:30 6,9 11:10 Halv 

klart, 
gul/orang
e 

--- 

2005-04-
21 21 6,45 8:15 6,9 10:05 klart, en 

nyans åt 
gult 

Nej 

2005-04-
25 22 6,1 13:45 6,5 14:50 Lite 

grumligt, 
gul/orang
e 

Nej 

2005-04-
28 24 6,6 8:15 7,0 8:50 klart, en 

nyans åt 
gult 

Nej 

2005-04-
28 25 6,5 13:45 6,9 14:20 klart, en 

nyans åt 
gult 

Nej 

2005-04-
29 26 6,7 1:45 7,1 8:45 klart, en 

nyans åt 
gult 

Nej 

2005-05-
09 30 6,25 14:00 6,45 14:30 klart, en 

nyans åt 
gult 

Nej 

2005-05-
10 31 5,8 14:05 6,05 14:55 Klarast 

på hela 
tiden, en 
svag 
nyans åt 
gult 

Nej 

2005-05-
11 32 5,6-5,7 14:05 6,1 14:44 klart, en 

nyans åt 
gult 

Några få 

2005-05-
12 33 6,7 13:55 6,9 14:30 klart, en 

nyans åt 
gult 

nej 

2005-05-
13 34 6,7 13:50 6,7 14:20 klart, en 

nyans åt 
gult 

nej 
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Studie av vattnets egenskaper vid Kronfågels reningsverk över ett dygn. 2005-04-28  -- 04-29 
Experiment 24-26 över renheten på utgående vatten. 
Experiment 27-29 fällning på ingående vatten. 
 
Experiment 25  
Vattenprov från Kronfågel reningsverk hämtades kl 13:45. Utgående och ingående vatten 
prov hämtades. 
 
Slutsats: Kronfågels reningsverk fungerade vid denna tidpunkt väl. Se tabell 7 
 
Experiment 26  
Vattenprov från Kronfågel reningsverk hämtades kl 01:45, utgående och ingående vattenprov 
hämtades. Vattenproverna placerades i kylväska med kylklampar över natten. 
 
Slutsats: Kronfågels reningsverk fungerade vid denna tidpunkt väl. Se tabell 7 
Jämför experiment 24-26, vattnen var ljusgula i färgen på alla tre men med olika nyanser. 

  kl 8:15 klarast vatten 
  Kl 13:45 en nyans grumligare vatten 
  Kl 01:45 ytterligare en nyans grumligare vatten 
 
Tabell 7 På utgående vatten över ett dygn. Den 2005-04-28 -- 04-29 
Experi
ment 

PH på 
Kronfåge
l 

Kl 
Kronfågel 

PH 
Rosenhol
m 

Kl 
Rosenhol
m 

Vattnets 
färg  

Förekomm
er flockar 
I 
vattenfasen 

Alkanitet 
mgHCO3/
l 
x4 
spädning 

24 6,6 8:15 7,0 8:50 klart, en 
nyans åt 
gult 

Nej 190 

25 6,5 13:45 6,9 14:20 klart, en 
nyans åt 
gult 

Nej 195 

26 6,7 1:45 7,1 8:45 klart, en 
nyans åt 
gult 

Nej 229 

 
 
Experiment 27 2005-04-29 
Vattenprov av utgående och ingående vatten från Kronfågel reningsverk hämtades 2005-04-
28 kl 8:15. Experimentet utfördes som beskrivet i försöksserie 1. Vattenprovet hade stått i 
kylen under natten. Det värmdes till rumstemperatur före start av experiment. 500 ml 
ingående vattenprov i en 500 ml bägare. pH från början 6,55 kl 9:45. Sjönk till pH 4,0 efter att 
järnklorid tillsatts. pH höjdes droppvis med NaOH till pH 6,8. Bägaren fick sedan stå och 
flockarna sedimentera. 
För resultat se tabell 8. 
 
 
Experiment 28 2005-04-29 
Vattenprov av utgående och ingående vatten från Kronfågel reningsverk hämtades 2005-04-
28  kl 13:45. Experimentet utfördes som beskrivet i försöksserie 1. Vattenprovet hade stått i 
kylen under natten, värmdes till rumstemperatur före start av experiment. 500 ml utgående 
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vattenprov i en 500 ml bägare. pH från början 6,55 kl 10:00. Sjönk till pH 4,55 efter att 
järnklorid tillsatts. pH höjdes droppvis med NaOH till pH 6,8. Bägaren fick sedan stå och 
flockarna sedimentera. 
För resultat se tabell 8. 
 
 
Experiment 29 2005-04-29 
Vattenprov av utgående och ingående vatten från Kronfågel reningsverk hämtades 2005-04-
29 kl 01:45. Experimentet utfördes som beskrivet i försöksserie 1. Vattenprovet hade stått i 
kylväska med kylklampar under natten, värmdes till rumstemperatur före start av experiment. 
500 ml utgående vattenprov i en 500 ml bägare. pH från början 6,9 kl 10:15. Sjönk till pH 
4,48 efter att järnklorid tillsatts. pH höjdes droppvis med NaOH till pH 6,8. Bägaren fick 
sedan stå och flockarna sedimentera. Flockarna sedimenterade inte lika snabbt jämfört med 
experiment 27-28. 
För resultat se tabell 8. 
 
Slutsats: Resultatet för experiment 27-29 blev ungefär lika vid tre skilda tidpunkter på dygnet, 
kl 8:15, 13:45, 01:45. 
Skillnaden var att sedimentationen var något ljusare på natten och att det flöt flockar i vatten 
fasen. 
 
Tabell 8 Fällning på ingående vatten över ett dygn. Den 2005-04-29 
Experiment Klockslag Färg på 

sedimentationen 
Flyter 
flockar runt 
i 
vattenfasen 

Vattnet 
ovanför 
flockarna, 
sett 
uppifrån 

Alkanitet 
mgHCO3/l 
x20 
spädning 

Mängd 
flockar, 
ml 

27 8:15 Mellan brunt Nej Klart 256 Knappt 
100 

28 13:45 Mellan brunt Nej Klart, med 
en nyans åt 
gul 

281 Knappt 
100 

29 01:45 Ljusbrun några klart 342 100 
 
 
 
Långtidsstudie över renheten på utgående vatten under en vecka vid samma tid på dygnet. 
 
Experiment 30 2005-05-09 
För resultat se tabell 9. 
Slutsats: Kronfågels reningsverk fungerade väl vid denna tidpunkt. 
 
Experiment 31 2005-05-10 
För resultat se tabell 9. 
Slutsats: Kronfågels reningsverk fungerade väl vid denna tidpunkt. 
 
Experiment 32 2005-05-11 
För resultat se tabell 9. 
Slutsats: Kronfågels reningsverk fungerade väl vid denna tidpunkt. 
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Experiment 33 2005-05-12 
För resultat se tabell 9. 
Slutsats: Kronfågels reningsverk fungerade väl vid denna tidpunkt. 
 
Experiment 34 2005-05-13 
För resultat se tabell 9. 
Slutsats: Kronfågels reningsverk fungerade väl vid denna tidpunkt. 
 
 
Tabell 9 Karakterisering av utgående vatten från Kronfågels reningsanläggning under en 
vecka vid samma tidpunkt på dygnet. 
Datum Experiment PH på 

Kronfågel 
Kl Kronfågel PH 

Rosenholm 
Kl 
Rosenholm 

Vattnets 
färg  

Förekommer 
Flockar i 
vattenfasen 

2005-05-
09 30 6,25 14:00 6,45 14:30 klart, en 

nyans åt 
gult 

Nej 

2005-05-
10 31 5,8 14:05 6,05 14:55 Klarast 

på hela 
tiden, en 
svag 
nyans åt 
gult 

Nej 

2005-05-
11 32 5,6-5,7 14:05 6,1 14:44 klart, en 

nyans åt 
gult 

Några få 

2005-05-
12 33 6,7 13:55 6,9 14:30 klart, en 

nyans åt 
gult 

nej 

2005-05-
13 34 6,7 13:50 6,7 14:20 klart, en 

nyans åt 
gult 

nej 

 
 
 
Långtidsstudie över ingående vatten till Kronfågels reningsanläggning under en vecka vid 
samma tid på dygnet genom fällning och sedimentation. 
 
Experiment 35 2005-05-09 
Experimentet utfördes som beskrivet i försöksserie 1.  
För  resultat se tabell 10. 
 
Experiment 36 2005-05-10 
Experimentet utfördes som beskrivet i försöksserie 1. 
För resultat se tabell 10. 
 
Experiment 37 2005-05-11 
Experimentet utfördes som beskrivet i försöksserie 1 
För resultat se tabell 10. 
 
Experiment 38 2005-05-12 
Experimentet utfördes som beskrivet i försöksserie 1. För resultat se tabell 10. 
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Experiment 39 2005-05-13 
Experimentet utfördes som beskrivet i försöksserie 1. 
För resultat se tabell 10. 
 
Slutsats för Experimenten 35-39 är att det bildas mer sedimentation vid slutet av veckan.  
 
 
Tabell 10 Fällning för ingående vatten under en vecka vid samma tidpunkt. 
Datum Exper

iment 
Dosering 
järnklorid 
l/m3 

PH innan 
kemkalier 

PH efter 
järnklorid 
tillsatts 

PH 
höjt 
med 
NaOH 
till 

Förekom
mer 
Flockar i 
vattenfase
n 

Mängd 
sedimen
tation 
Ml 

Vattnets 
färg 
ovanför 
flockarna 

Hämtat 
vatten 
prov kl 

2005-05-
09 35 0,5 6,7 4,3 6,8 Nej 200 Klart, 

med en 
nyans åt 
brunt 

14:00 

2005-05-
10 36 0,5 6,6 4,3 6,8 Några 

små 
Lite mer 
än 200 

Klart, 
med en 
nyans åt 
brunt 

14:05 

2005-05-
11 37 0,5 7,0 4,9 6,8 nej Lite mer 

än 200 
Klart, 
med en 
nyans åt 
brunt 

14:05 

2005-05-
12 38 0,5 6,0 3,5 6,8 Några 

små 
300 Klart, 

med en 
nyans åt 
brunt 

13:55 

 
2005-05-
13 

39 0,5 7,0 4,9 6,8 Några 
små 

250 Klart, 
med två 
nyanser åt 
brunt 

13:50 
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Sammanfattning av resultat 
 
Dålig lukt 
Resultatet visade att det var låg halt fettsyror i vattenproverna, (bilaga 7). Acetat hade enligt 
analysen ökat i utgående vatten från Kronfågels reningsverk 33 mg/l till 51 mg/l till den 
närliggande pumpgropen. Propionat var 9 mg/l och Butansyra 5 mg/l på båda provställen. 
 
Resultaten i form av diagram från mätningarna visade att det bildades svavelväte i 
pumpgroparna Amalienborg och Jälken, (bilaga 8). Diagrammen visar låg halt svavelväte 
datumen 25 – 29 mars vilket är påskhelgen. Diagrammen visar inget svavelväte vid 
Kronfågels pumpgrop, som ligger direkt efter Kronfågels interna flotationsanläggning, där 
vattnet blir luftat.  
 
Diagram visar att svavelväte har minskat sedan Nutriox  tillsatts, bilaga 8 
 
Avskiljning av fast material 
Resultat från experiment 1 visade att järnkloriddoseringen 0,4 l/m3 gav klarast vatten och 
snabbaste sedimentering när pH inte höjdes, se tabell 1. Resultatet från experiment 2 visade 
att även när polymer tillsattes visade doseringen 0,4 l/m3 järnklorid klarast vatten men med 
större flockar, när pH inte höjdes från det, som rådde vid tillfället.  
 
Resultat från experiment 3 visade att doseringen 0,6 l/m3 järnklorid i kombination med 
katjonaktiv polymer gav klarast vatten, när pH höjdes till 6,8, se tabell 2. Polymeren tycks ha 
förbättrat sedimentationen. 
 
Resultat från experiment 4 visade att när pH höjdes till över 8 blev flockarna svåra att 
sedimentera, se tabell 3. 
 
Resultatet av experiment 5 blev att det inte gick att bilda nya flockar med vattnet som 
bildades ovanför flockarna när pH är 6,7. När pH höjdes till 8,4 kunde små flockar synas flyta 
runt men det krävdes mycket vatten med pH 8,4 för att det skulle synas små flockar i 
ingående vattenprov. Experimentet utfördes med en annan polymer, PAX 621, denna bildade 
mindre flockar än PIX III. 
 
Sedimentationsförsök med olika polymerer 
Resultat av experiment 6 som var en studie över olika polymerer. Visade att Magnafloc 338 
gav störst flockstorlek och klarast vatten, Magnafloc 338 var bäst. Zetag 7630 gav något 
mindre flockstorlek med klart vatten. Zetag 7631 gav ytterligare något mindre flockstorlek 
med klart vatten med en nyans åt gult. Magnafloc 919 gav minst flockstorlek och klart vatten. 
För resultat se tabell 4. 
 
Resultatet från experiment 15 visar att med mer polymer blev det större flockar. Det tycks 
dock finnas en kombination med järnklorid, som ger optimal klarhet hos vattnet. Se tabell 5. 
 
Studie av flotationsanläggningens funktion 
En studie utfördes på prover från utgående vatten morgon och kväll under 14 dagar. En andra 
studie utfördes på samma sätt under nästan två månader. Under dessa perioder fungerade 
flotationsanläggningen väl, då vattnet var klart. Vid en studie under en vecka, när prover togs 
på utgående vatten kl 14 på dagen tycktes resultaten visa, att det flockaningsvara materialet 
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ökar i koncentration under veckan från måndag till fredag. När anläggningen fungerar mindre 
väl är orsaken troligen svag flockbildning (Experiment 13). 
 
Inverkan på flockbildning av flockningsmedel och rengöringsmedel 
Experimenten visar att emulgeringsmedel försvårar flockbildningen. Det andvända 
rengöringsmedlet tycks påverka mindre. 
 
 
Diskussion 
 
Fosfater  
Kronfågel har enligt uppgift från Katrineholms kommun inte problem med fosfat. 
 
Lukt 
Lukten som förorsakat klagomål kan inte härröra från slakteriet och kan inte då halterna i 
utgående vatten ligger under fastställda gränsvärden orsakas av flyktiga fettsyror.  Ett 
enkelprov gjordes på fettsyrorna propionsyra, ättiksyra och smörsyra. Analysen utfördes av 
Analytica med prover tagna i Kronfågels reningsverk och närliggande pumpgrop. Analysen 
visade att halterna för fettsyrorna var låga, (bilaga 7). Detta innebär att det inte finns 
mikrobiell aktivitet som kan förorsaka lukt från pumpgropen vid Kronfågel. Ättiksyra visade 
en höjning i pumpgropen men värdet är fortfarande lågt. 
Rådande pH värde leder till att fettsyrorna föreligger som salter. PKa värdet för ättiksyra är 
4,76 , för propionsyra 4,87 och för smörsyra 4,82. Den något högre acetathalten kan bero på 
att sanitetsvattnet kommer direkt till pumpgropen. 
 De låga pKa  visar att fettsyrorna förekommer som salter och därför inte orsakar lukt.  
 
I pumpgropen vid Amalienborg tillsätts f.n Nutriox . Doseringen håller på att justeras in. 
Dosen 8 l/timme har sedermera sänkts till 6-7 l/timme. Just nu kostar Nutriox  7-8 
kronor/dagen, vilket motsvarar 2920-2555kronor/året. 
 
Papper 
Problemet med papperet består i att det tillsammans med fett bildar fasta klumpar, som ibland 
stoppar pumpar och sätter igen rörledningar. 
 Papperet som ansamlas i pumpgropen på Kronfågel kommer från deras toaletter.  
 
Fett 
Avsättning av fett förekommer även i pumpgropar i villaområden utan särskilda 
industriutsläpp. 
 
2005-04-08 Besökte pumpgropar tillsammans med personal från tekniska förvaltningen (5) 
som berättade att det varit mindre med fett i pumpgropen. Men att det är papper 
2005-04-22 Var teknisk personal (6) med och sög bort slammet, han sade ”det var mest 
papper inge fett att tala om”.           
 
Flockbildning 
Vid Kronfågel användes doseringen 0,5 l/m3 järnklorid. Doseringen är 0,43 g/m3 av polymer 
Sedipur AF 403.  
 
När Kronfågel håller sig till denna dosering fungerar reningsanläggningen väl, men höjs pH 
försämras flockbildningen. 
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Experimenten över långtidsstudien visar att ingående pH vid rådande variationer inte har 
någon märkbar inverkan på flockbildningen. Även när ingående pH var så lågt som 5,6 blev 
det flockar när kemikalierna tillsattes. 
 
Emulgeringsmedlet Sabopal som används som rengöringsmedel i fabriken löser upp flockarna 
när det har konc.1%. 
 
 
Slutsatser och rekommendationer 
 
För att minska problemet med papperet måste detta bytas ut detta mot mindre våtstark 
kvalitet. 
 
Om Kronfågel använder doseringen 0,5 l/m3 järnklorid och 0,43 g/m3 polymer Sedipur AF  
403 samt höjer pH till max 7 blir det bra flockar och vattnet klart. Men om pH höjs till 8 blir 
flockarna mindre och vattnet blir grumligt. 
 
Om pH inte höjs alls kan mindre dosering av järnklorid användas, 0,4 l/m3. När försök gjordes 
med den doseringen blev pH 5,1 efter det att järnklorid 0,4 l/m3 hade tillsatts. Fosforprovet 
visade 0,5 mg/l. 
 
Tillsats av polymer förbättrar flockningsprocessen. Effektivast är katjoniska och nonjoniska 
polymerer. 
 
Emulgeringsmedlet Sabopal löser upp flockarna och stör därför flotationsprocessen. 
 
Om pH på utgående vatten sänks behöver en mindre mängd kemikalier tillsättas i ingående 
vatten för att bra flockning på utgående vatten. 
 
Om rätt sorts toalettpapper används löses det pappret upp och fett binds inte vilket minskar 
problemen i pumpgropen. 
 
Som om flockningen inte fungerar helt följer fettet med ut till pumpgropen. 
Effektiviteten hos reningsverket vid Kronfågel varierar. Flotationsprocessen är starkt 
beroende av att flockningsreaktionen fungerar väl. Fett tycks binda till flockarna vilket 
medför att problemet med fett i pumpgropen ökar när flockningsprocessen inte fungerar väl. 
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Bilaga 1 
 
Kristianstad Kronfågel  (2005-03-04) 
telnr 044-28 14 00 Uppgifter från Roger Whalquist telnr 044-28 14 05 
 
Flotationsanläggning, byggd –67, gjord för slakteriverksamhet för140 000 kycklingar per dag. 
 
Slaktar 100 000 – 105 000 kycklingar per dag. 
 
Använder inte lut, bra pH ändå. pH pendlar mellan 6,6 –7,4, i genomsnitt pH 7,04.  
 
Kemikalier: Järnklorid ”Ferkloren”, leverantör Achland 
 Polymer Drow flock , leverantör Achland  
 
De använder uppskattningsvis 100 tal kilo Järnklorid till 1400 – 1500 m3 vatten. 
 
Fetthalt i utgående max 150 mg/l. De har inte överskridigt 70 mg/l. 
 
 
Inga problem med fett. 
 
Problem med slammet som blir 10 000 m3 om året.  
Biogasanläggning finns i kommunen, dit slem skickas i kommunen. Blir det överjäsning får 
de inte skicka slammet till kommunen. Kycklingfabriken har slamfickor så att det räcker två 
dagar, får inte ta slammet till deponi. 
 
De grillar/steker inte, ingen värmebehanling. 
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Bilaga 2 
Mörbylånga Guldfågel (2005-03-04) 
Telnr 0485-49 500 Pratade med Magnus Johansson. 
 
Har flotationsanläggning med hydraulisk belastning med 50 m3 per timme, bottenskrap och 
ytskrap. 
 
Använder inte lut, inga pH justeringar. Deras riktvärde på pH i utgående vatten är 6 – 9. De 
ligger på 6,5 – 7,0. 
 
Kemikalier:  Järn(III)klorid i kombanation med Polymer superflock 1883 –RS 
  
Skillnad i fetthalt mellan ingående och utgående vatten 80 – 95 %. Små fettmängder i 
utgående vatten, under 1kg per dygn. 
 
Har ”fettfångare”, bestående av översvämningskammare där fettet flyter upp och tas bort. 
”Fettfångare” ligger på ett annat ställe än flotationsanläggningen.   
 
”Pumpgrop” ( på kycklingfabrik) à ”Fettfångare” à reningsverk   
 
Slammet, i slambassängen, hämtas av bönder som sprider ut det på åkern.  
 
(fatta som efter deras reningsverk, alltså kommunens) Ibland fettklumpar stora som 
handbollar, i pumpgropen. 
 
Ett examens arbete om deras reningsverk finns, ”Återföring av näringsämnen från Guldfågeln 
AB till jordbruksmark till Mörbylånga” Examensarbete 2004:M7(Kalmar) 
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Bilaga 3 
 
Sölvesborg Lagerbergs (Norje) (2005-03-31) 
Telnr.0456-65 00 00 Pratade med Olle W. 
 
Har flotationsanläggning. 
 
Använder inte Lut. 
 
pH troligen c:a 7. 
 
Kemikalier:  Järnklorid i kombination med Polymer. 
  
 
De grillar intet. 
 
Har inga problem med fett. 
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Bilaga 4 
 
Torsåsens Falkenberg (2005-03-04) 
Telnr 0346-923 60 Pratade med Pia Lundblad 
 
Slaktar 35 000 – 40 000 per dag. 
 
Har gammal flotationsanläggning, troligen inte från Stork. 
 
Använder inte lut, pH bra ändå. 
pH utgående 6,7 – 7 
pH ingående 6 – 7,1 
 
”Rotosiver”, som är en grovsil avskiljer fjädrar innan vattnet kommer till 
reningsanläggningen. 
 
Kemikalier:  Järnsulfat Purtect 312 i kombination med Polymer Sedipur CS 113. 
  
Tidigare hade de järnklorid som sedan bytts mot järnsulfat 2001. Järnsulfat är bättre, förut 
hade de problem med beläggning, och med svavelvätelukt. 
 
Fällningar är effektivare med järnsulfat då man får högre torrsubstans halt (vid 
centrifugering). 
 
Får väldigt rent vatten nu. 
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