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Resurseffektiv avloppsvattenrening
Samlad rapport över programmet 2002-2006
Sammanfattning
Det övergripande målet med projektet har varit att ta fram en resurseffektivare och mer hållbar
avloppsvattenreningsteknik där miljövinsterna som erhållits genom reningen av vattnet som släpps ut till
recipienten jämförs med miljöbelastningen som uppstår vid resursförbrukningen av t.ex. energi och
fällningskemikalier i reningsprocessen. Målet var även att försöka identifiera brytpunkten för något verkligt fall
där miljöbelastningen till följd av resursförbrukningen blir större än miljövinsten för det renade avloppsvattnet.
Målet ur en teknisk aspekt var att ta fram nyckeltal för olika tekniska alternativ till t.ex. syresättning och kemisk
fällning och andra typer av reningstekniker samt att ta fram modeller och reglerstrategier för att möta behovet av
en resurseffektiv avloppsvattenrening.
Projektet har genomförts i programstruktur med ett antal delprojekt som angriper frågeställningen med
resurseffektiv avloppsvattenrening från olika håll. Följande delprojekt har utförts inom programmet:
− Resurseffektiv luftning
− Processidentifiering genom modellering av realtidsdata för en bättre övervakning
− Implementering av ”soft sensors” som ett alternativ till reella mätningar
− Identifiering av brytpunkter
− Avancerad styrning av fällningsprocessen i reningsverk
Arbetet har bl.a. omfattat:
− Studie av luftarsystem med framtagande av relevanta mått på syreöverföringskapacitet och energiförbrukning.
Delrapport 03-04-02.
− Processidentifiering genom modellering av realtidsdata på två reningsverk. Delrapport 03-01-13.
− Studie av alternativ till traditionell styrning av kemikaliedosering i kommunala reningsverk.
Delrapport 04-11-18.
− ”Soft sensors” som ett komplement till traditionella mätningar i avloppsreningsverk. Delrapport 05-08-31.
Ytterligare resultat redovisades på referensgruppsmöten 2006-04-21 och 2007-03-05.
− Delar av ett M.Sc. examensarbete. Kalibrering av en simuleringsmodell som ska användas i delprojektet
Identifiering av brytpunkter.
− Implementering av LivsCykel Inventerings (LCI)-modeller on-line på Henriksdal, december 2006.
− Simuleringar av Henriksdals reningsverk kopplade till LCI-modeller för identifiering av brytpunkter.
Nyckelord samt ev. anknytning till geografiskt område eller näringsgren
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Förord
2002 startade projektet Resurseffektiv avloppsvattenrening, ett projekt under ledning av IVL Svenska
Miljöinstitutet AB med gemensam finansiering från följande intressenter:
AB Borlänge Energi
Eden AquaTech AB
Mälarenergi AB (Kungsängsverket)
Naturvårdsverket
Stockholm Vatten AB
Örebro kommun (Skebäcksverket)
Syftet med projektet Resurseffektiv avloppsvattenrening har varit att ta fram användbara miljönyckeltal
för avloppsreningsverk som speglar både prestanda avseende reningseffekt och
resursförbrukningen avseende energi och råvaror. Ett annat syfte har varit att visa på
användbarheten med avancerad modellering för att förstå sambanden mellan driften och
miljöprestanda vid avloppsvattenrening. Bra modeller av reningsverken kommer att öka
processförståelsen och därigenom gynna en resurseffektiv process för avloppsvattenrening.
Visionen är att föra ut resultaten till avloppsreningsbranschen för att gå mot en mer resurseffektiv
och hållbar teknik för avloppsvattenrening.
Resurseffektiv avloppsvattenrening har genomförts i programform med olika delprojekt. Denna rapport
är den samlade rapporten över samtliga delprojekt som genomförts under åren 2002 till 2007.
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Sammanfattning
Det övergripande målet med projektet har varit att ta fram en resurseffektivare och mer hållbar
avloppsvattenreningsteknik där miljövinsterna som erhållits genom reningen av vattnet som släpps
ut till recipienten jämförs med miljöbelastningen som uppstår vid resursförbrukningen av t.ex.
energi och fällningskemikalier i reningsprocessen. Målet var även att försöka identifiera brytpunkten
för något verkligt fall där miljöbelastningen till följd av resursförbrukningen blir större än miljövinsten för det renade avloppsvattnet. Målet ur en teknisk aspekt var att ta fram nyckeltal för olika
tekniska alternativ till t.ex. syresättning och kemisk fällning och andra typer av reningstekniker samt
att ta fram modeller och reglerstrategier för att möta behovet av en resurseffektiv
avloppsvattenrening.
Projektet har genomförts i programstruktur med ett antal delprojekt som angriper frågeställningen
med resurseffektiv avloppsvattenrening från olika håll. Följande delprojekt har utförts inom
programmet:
− Resurseffektiv luftning
− Processidentifiering genom modellering av realtidsdata för en bättre övervakning
− Implementering av ”soft sensors” som ett alternativ till reella mätningar
− Identifiering av brytpunkter
− Avancerad styrning av fällningsprocessen i reningsverk
Arbetet har bl.a. omfattat:
− Studie av luftarsystem med framtagande av relevanta mått på syreöverföringskapacitet och
energiförbrukning. Delrapport 03-04-02.
− Processidentifiering genom modellering av realtidsdata på två reningsverk. Delrapport 03-0113.
− Studie av alternativ till traditionell styrning av kemikaliedosering i kommunala reningsverk.
Delrapport 04-11-18.
− ”Soft sensors” som ett komplement till traditionella mätningar i avloppsreningsverk.
Delrapport 05-08-31. Ytterligare resultat redovisades på referensgruppsmöten 2006-04-21 och
2007-03-05.
− Delar av ett M.Sc. examensarbete. Kalibrering av en simuleringsmodell som ska användas i
delprojektet Identifiering av brytpunkter.
− Implementering av LivsCykel Inventerings (LCI)-modeller on-line på Henriksdal, december
2006.
− Simuleringar av Henriksdals reningsverk kopplade till LCI-modeller för identifiering av
brytpunkter.
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1 Bakgrund
Vid biologisk rening och annan extern reningsteknik läggs idag alltid huvudfokus på det renade
utgående vattnet. Länsstyrelser och andra tillståndsmyndigheter har som enda krav att det renade
vattnet skall uppfylla vissa villkor avseende fosfor, kväve och organiska ämnen. Emellertid bör man
även beakta de resurser som behövs för att uppnå de ställda kraven. Resursförbrukningen i sig ger
även upphov till en miljöbelastning. Kemisk fällning och aerob biologisk behandling är bland de
vanligaste reningsteknikerna idag både inom industriell och kommunal avloppsvattenrening. Det är
då viktigt att följa energiförbrukningen vid luftning och pumpning och kemikalieförbrukningen vid
fällning eftersom dessa resurser är förknippade med en miljöbelastning. De bör jämföras med den
miljövinst man får i form av minskade utsläpp till recipienten. Man bör heller inte glömma bort att
beakta hanteringen av det slam som bildas i samband med dessa reningstekniker. De många olika
kraven på en resurseffektiv avloppsvattenrening ställer höga krav på styrning och optimering.
Syftet med projektet var att ta fram användbara miljönyckeltal för avloppsreningsverk som speglar
både prestanda avseende reningseffekt och resursförbrukningen avseende energi och råvaror. Ett
annat syfte var att visa på användbarheten med avancerad modellering för att förstå sambanden
mellan driften och miljöprestanda vid avloppsvattenrening. Bra modeller av reningsverken kommer
att öka processförståelsen och därigenom gynna en resurseffektiv avloppsvattenreningsprocess.
Resurseffektiv avloppsvattenrening är ett vitt begrepp och svårigheterna med att nå dit kan angripas
från flera håll. Därför har strategin varit sådan att projektet utförs i form av delprojekt som belyst
olika vägar mot resurseffektiv avloppsvattenrening. Resultaten från varje delprojekt har redovisats i
separata delrapporter som även bifogas som bilagor i denna rapport.
Strategin för delprojekten var dels att från en teknisk detaljerad nivå ta fram underlag för miljöprestandatal för avloppsreningsverk och dels att ur ett större systemperspektiv ta fram ett koncept
för att finna brytpunkten där miljöbelastningen i form av råvaruförbrukningen (kemikalier,
transport, energi mm) blir större än miljövinsten för det renade avloppsvattnet.
Strategin var även att visa på möjligheterna att implementera avancerad modellering och reglering
som ett kraftfullt verktyg för processoptimering.

2 Mål
Det övergripande målet med projektet är att ta fram metoder för att nå en resurseffektivare och
mer hållbar avloppsvattenreningsteknik där miljövinsterna i det renade vattnet till recipienten
jämförs med miljöbelastningen som uppstår vid resursförbrukningen av t.ex. energi och fällningskemikalier. Målet är även att försöka identifiera brytpunkten för några verkliga fall där miljöbelastningen till följd av resursförbrukningen blir större än miljövinsten för det renade avloppsvattnet.
Målet ur en teknisk aspekt är att ta fram nyckeltal för olika tekniska alternativ till t.ex. syresättning
och kemisk fällning och andra typer av reningstekniker samt att ta fram modeller och
reglerstrategier för att möta behovet av en resurseffektiv avloppsvattenrening.
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3 Genomförande
Arbetsplanen har varit att ta fram nyckeldata från ett antal olika industriella och kommunala
avloppsvattenreningsanläggningar. De utvalda anläggningarna utgör verkliga exempel på
tillämpningar av metoder för att gå mot resurseffektiv avloppsvattenrening. Dessa metoder kan
sedan användas på andra reningsverk och generera underlag för åtgärdsplaner i större regioner. I
genomförandet tillämpades även avancerade modelleringstekniker för att visa på möjligheterna att
använda modelleringsresultaten för en effektivare rening.

Delprojekt

Övergripande
aktiviteter

Genomförandet har skett i programstruktur med dels övergripande aktiviteter och dels specifika
delprojekt, se Figur 1. Rapporten för respektive delprojekt återfinns i Appendix 1-5. Delprojekten
har utförts med direkt koppling till en eller flera av de matchande finansiärerna. Projektgruppen har
träffats vid regelbundna referensgruppsmöten för att gå igenom programmets status, diskutera
resultat och komma med idéer på nya delprojekt som är av gemensamt intresse inom gruppen.
Gruppen har haft som ambition att växa och knyta till sig fler intressenter i och med start av nya
delprojekt. Referensgruppsmötena inom programmet Resurseffektiv avloppsvattenrening har även
fungerat som ett forum för diskussion mellan aktörer inom branschen.

Referensgruppsmöten
Sammanvägning
Utvärdering

Resultatspridning
Slutrapport

Resurseffektiv
luftning

Processidentifiering

Avancerad
styrning

Soft
sensor

Brytpunkter

Appendix 1

Appendix 2

Appendix 3

Appendix 4

Appendix 5

Figur 1. Struktur för programmet Resurseffektiv avloppsvattenrening.

Fortlöpande genom programmet har det gjorts en samlad värdering av resultaten från de olika
delprojekten. I denna rapport fogas delprojekten samman till en helhetsbild och resultaten
diskuteras i ett vidare perspektiv. Arbetet inriktas mot att bedöma generaliserbarheten av resultaten,
t ex vilka delar som lämpar sig för stora respektive små reningsverk.

4 Sammanfattning av delprojekt
Varje delprojekt finns redovisat i detalj i form av en delrapport från programmet, se Appendix 1-5.
Här ges en kort överblick av programmets olika delprojekt, deras mål och huvudsakliga resultat.
Sedan programmet startade 2002 har följande delprojekt genomförts och avrapporterats i form av
delrapport till projektdeltagarna:
− Resurseffektiv luftning (Appendix 1)
− Processidentifiering genom modellering av realtidsdata för en bättre övervakning (Appendix 2)
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− Modellbaserad styrning av kemisk fällning i kommunala avloppsreningsverk (Appendix 3)
− Tillämpning av "soft sensors" som ett alternativ till reella mätningar (två delrapporter med
delvis överlapp, Appendix 4)
− Identifiering av brytpunkter (Appendix 5)

4.1 Resurseffektiv luftning
4.1.1 Mål
Målet med delprojektet Resurseffektiv luftning är att ta fram grundläggande kunskap om luftningssystem som används vid rening av avloppsvatten. Energiförbrukningen belyses speciellt. Målsättningen innefattar även att studera syresättningen av olika typer av avloppsvatten. Visionen är att
den genererade kunskapen ska kunna användas för utveckling och design av luftarsystem, val av
luftarsystem samt styrstrategier vid luftning för att nå en markant minskad energiförbrukning.

4.1.2 Huvudresultat
Funktionaliteten för en ytvattenluftare har testats med tre olika konfigurationer på luftaren. Luftarens
utformning visade sig ha stor betydelse för syreöverföringshastigheten (SOTR, kg O2/h) och därmed
även för den specifika energiförbrukningen (SAE, kg O2/kWh). Genom enkel modifiering av
luftarens originalutformning kunde SOTR och SAE mer än fördubblas. [Appendix 1]
Delprojektet lade grund för utvidgade projektplaner i form av projektet Luftarcirkusen.

4.2 Processidentifiering
4.2.1 Mål
Målet med delprojektet Processidentifiering genom modellering av realtidsdata för en bättre övervakning är att
visa på möjligheterna att tillämpa multivariat modelleringsteknik för processidentifiering som ett
komplement till traditionell processövervakning.

4.2.2 Huvudresultat
Genom ett tätt samarbete mellan IVL och driftspersonalen vid Kungsängens avloppsreningsverk i
Västerås och Skebäcksverket i Örebro, har matematiska modeller (PCA- och PLS-modeller) över
processen vid respektive fallstudie tagits fram. Modellerna har bra förklaringsgrad, d v s de
beskriver en stor del av sambanden mellan processens olika variabler. Projektet belyser skillnaden
mellan modeller som kalibreras på data med olika upplösning, samt mellan modeller för
processförståelse/övervakning och prediktionsmodeller. [Appendix 2]
Modellerna för Kungsängens avloppsreningsverk visar bl a att:
− De sex parallella linjerna i biosteget har likvärdig funktion.
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− Korrelation råder mellan total respektive löst fosfor i utgående vatten, medan ammonium och
nitrat i utgående vatten är negativt korrelerade.
− Trots att man saknar fosformätare på inkommande vatten har man lyckats styra kemikaliedoseringen så att man doserar mer när det behövs, d v s när fosforhalten in är hög.
Modellerna för Skebäcksverket visar bl a att:
− Övervakningsmodellen inkluderar många välkända relationer mellan processvariabler, vilket
ökar trovärdigheten för nya samband som förklaras av modellen.
− Avloppsvattnets temperatur påverkar elförbrukningen för luftning av biosteget. Högre
temperatur ger en högre elförbrukning, troligtvis p g a att den syrekrävande nitrifikationen
gynnas av varmare vatten och att syrets löslighetsförmåga är lägre i varmare vatten.
[Appendix 2]

4.3 Avancerad styrning
4.3.1 Mål
Målet med delprojektet Modellbaserad styrning av kemisk fällning i kommunala avloppsreningsverk är att
undersöka möjligheten till förbättrad styrning av kemikaliedoseringen, genom tillämpning av
avancerad modellbaserad reglering (MPC). Potentiell vinst i form av kemikaliebesparing undersöks
också.

4.3.2 Huvudresultat
På grund av oförutsedda omständigheter under provtagningsveckan vid Borlänge reningsverk gick
det inte att kalibrera någon MPC-modell. Därför gick det inte heller att simulera hur kemikaliedoseringen skulle ha varierat vid användning av modellbaserad styrning.
Istället jämfördes reningsverkets normala fällningsförfarande med den kemikaliedosering som teoretiskt skulle resultera i en jämn belastning av 2,5 mg PO4-P/l avloppsvatten in till biosteget. Vid
samma belastning till reningsverket som rådde under provtagningsveckan skulle den mer avancerade styrningen medföra en kemikaliebesparing på ca 10 %. Vid en mer normal belastningssituation
än den som rådde under provtagningsveckan ger den avancerade styrningen ännu större besparing
jämfört med den normala kemikaliedoseringen, som är en fast dag- respektive nattdosering.
[Appendix 3]

4.4 Soft sensor
4.4.1 Mål
Målet med delprojektet Tillämpning av "soft sensors" som ett alternativ till reella mätningar är att visa på
metoden att använda en "soft sensor" (beräkningsmodell) för någon nyckelparameter i ett kommunalt avloppsreningsverk.
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4.4.2 Huvudresultat
Soft sensorer kan förutsäga värdena på relativt komplexa nyckelparameter såsom COD, P eller N
med hjälp av parametrar som är enklare att mäta, t ex flöde, konduktivitet, SS och pH. Fem
provtagningskampanjer på inkommande vatten till Henriksdal avloppsreningsverk användes för att
beräkna soft sensorer för COD, N-tot, NH4, P-tot och PO4-P i inkommande vatten baserat på
flöde, konduktivitet, SS och pH. Samtliga soft sensor-modeller hade ett medelprediktionsfel mellan
13 % (N-tot) och 31 % (COD) för prover som inte har använts för kalibreringen av modellerna,
d.v.s. som är helt okända för modellerna. Exempel kan ses i Figur 2.
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Figur 2. Jämförelse mellan laboratorieanalys och soft sensor.

Soft sensorerna implementerades on-line på Henriksdal i början av september 2006 för
övervakning. Nästa steg skulle kunna vara att använda dem för reglering av mängden doserad
fällningskemikalie i förfällningen. Enligt beräkningar skulle detta kunna leda till en minskning av
kemikalieförbrukningen med 30 %.
[Appendix 4]

4.5 Identifiering av brytpunkter
4.5.1 Mål
Målet med delprojektet Identifiering av brytpunkter är att hitta brytpunkten där ytterligare skärpta krav
på halter av fosfor, kväve och organiskt material i utgående vatten från reningsprocessen i ett
avloppsreningsverk inte längre ger en ökad miljövinst. Frågeställningen har varit: ”Hur långt är det
miljömässigt försvarbart att rena avloppsvattnet?”

4.5.2 Huvudresultat
Även i detta delprojekt användes Henriksdal som fallstudie. För varje steg i reningsprocessen
beräknades modeller för reduktion av P, N och COD, förbrukning av resurser i form av
fällningskemikalie (FeSO4) och el samt slamproduktion. Den totala miljöpåverkan av reningen
beräknas genom att dra av miljökostnaden orsakad av reningen (el, slam och kemikalier) från den
miljövinst som reduktionen av P, N och COD står för. I samtliga fall var miljöpåverkan positiv, dvs
miljövinsten som åstadkommits av föroreningsreduktionen var större än den miljöbelastning som
reningsprocessen förorsakat.
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De fall som studerades var olika halter av P, N och BOD i utgående vatten. För att åstadkomma de
olika halterna i simuleringarna ändrades faktorer såsom mängd doserad fällningskemikalie i
förfällningen, antal luftade zoner i biosteget, uppehållstid i biosteget och internrecirkulation i
biosteget i simuleringarna. Generellt kan sägas att de driftsförhållanden som används idag på
Henriksdal inte ligger långt ifrån det miljöoptimum som beräknades. I P-fallet kunde ses att störst
miljövinst skulle göras vid en halt på 0,25 - 0,4 mg P/L i utgående vatten, vilket motsvarade en Fedos mellan 13 och 15 mg/L. I BOD-fallet kunde på liknande sätt ses att en minskning av Fe i
förfällningen till 13 mg/L (vilket leder till en BOD-halt på 2,2 mg/L) skulle leda till den högsta
miljövinsten. I N-fallen visade det sig att de krav som finns idag, d.v.s. de inställningar som verket
använder sig av i nuläget stämmer väl överens med miljövinstmaximum. Eventuellt skulle man dock
kunna minska internrecirkulationsflödet något, vilket beräknas ge en positiv nettomiljöeffekt.
LCI-modeller för fällningskemikalie, el och slam har även installerats on-line på Henriksdal. Detta
ger operatörerna tillgång till information om den miljöpåverkan som reningsprocessen ger för
stunden.
[Appendix 5]

5 Resultat - Sammanvägning och
generaliserbarhet
Projektet Resurseffektiv avloppsvattenrening innefattar fler olika aktiviteter som inryms i tre olika
kategorier:
•
•
•

Processteknisk förståelse
Övervakning, styrning och optimering
Systemtänkande

Samtliga tre komponenter måste beaktas för att nå en effektivare avloppsvattenrening. Med en ökad
processförståelse ökar möjligheterna att anpassa processtrategier efter variationer i avloppsvattnets
sammansättning mm. Syresättningsförsöken i detta projekt exemplifierar detta. Studien visar att
syresättningshastigheten påverkas markant av luftardesign och avloppssammansättning. Variationer
på 100 % mätt som OTR kunde uppmätas, vilket påvisar att man bör utveckla och implementera
olika syresättningsstrategier som tar hänsyn till avloppsvattnets sammansättning. Den ökade
processförståelsen visar även på behovet av att använda resultaten i fortsatt utveckling och design
av luftarsystem, då betydande energibesparingar kan uppnås.
Inom området övervakning, styrning och optimering har projektet genomfört ett flertal aktiviteter;
modellbaserad övervakning och styrning samt utveckling av så kallade soft sensorer. Gemensamt
för dessa aktiviteter är att visa på möjligheterna att med modeller förädla stora mängder processdata
för att effektivisera driften och övervakningen av reningsverken. Arbetet med soft sensorer visade
tydligt på möjligheterna att ur befintliga processparametrar prediktera viktiga parametrar som fosfor
och organiskt material i inkommande avloppsvatten. Implementering av dessa metoder i en
modellbaserad styrstrategi visar på stora möjligheter att minska doseringen av fällningskemikalier.
Dessa resultat är ett tydligt och bra exempel där en ökad processförståelse tillsammans med en sund
tillämpning av modeller förbättrar driften.
Den tredje komponenten för att uppnå en resurseffektiv avloppsvattenrening är behovet av att
införa ett systemtänkande för en riktig miljöutvärdering av aktiviteten att ”rena avloppsvatten”.
Studier för det kommunala avloppsreningsverket Henriksdal åskådliggör att det även finns
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miljöskulder att beakta vid avloppsvattenreningsprocessen, till följd av den resursförbrukning som
uppstår för att rena vattnet samt att ta hand om slammet. Studien visar att ur ett systemperspektiv
medför normaldriften av Henriksdals avloppsreningsverk en miljöskuld från växthusgaser
motsvarande 0,31 kg CO2-ekvivalenter/m3 renat avloppsvatten. För ett normalt dygnsflöde genom
reningsverket motsvarar det 70 ton CO2-ekvivalenter för att rena avloppsvattnet där över 90 % av
bidraget orsakas av omhändertagande av slammet. Studien av brytpunkter visade även att t.ex.
ytterligare minskning av fosforhalter under 0,3 mg/l i utgående kan betyda en minskning av den
totala miljövinsten. Dessa resultat är mycket intressanta att beakta, både för den dagliga driften samt
för myndigheterna för en framtida policy vid tillståndsprövning av verksamheten avloppsvattenrening. Kontentan är att myndigheterna i framtiden även bör beakta resursförbrukningen för att få
en rättvisande bild av den totala miljöpåverkan.
Den ökade processförståelsen för luftning av aktivslamprocessen hjälper processoperatörerna i
deras dagliga drift samt konsulter och leverantörer i deras fortsatta utvecklingsarbete. Samtliga
delresultat är av stort intresse för medelstora och stora reningsverk som har någon typ av
aktivslamprocess. För de mindre kransverken är resultaten med en modellbaserad styrning av
fällning av stort intresse då dessa verk ofta har en direktfällning som processlösning. Viktigt att
beakta för de mindre verken är att det finns resurser i form av personal för att implementera dessa
strategier. I de fall där detta är orimligt finns det goda möjligheter att lägga ut styrningen på
entreprenad genom en funktionsförsäljning. Projektet resurseffektiv avloppsvattenrening har tydligt
visat på att många komponenter behövs för att utveckla detta område. Inte minst är det av stor vikt
att myndigheterna följer med i utvecklingen med riktlinjer för att undvika suboptimeringar och att
sunda process- och optimeringsstrategier utvecklas.

6 Fortsatt arbete
För närvarande finns planer på att gå vidare med delprojektet Resurseffektiv luftning, i form av det
nya projektet Luftarcirkusen, för att göra en mer grundlig genomgång och jämförelse av olika typer
av luftningsutrustning. I och med denna fortsättning knyts fler intressenter till projektet. Inom
ramen för Luftarcirkusen planeras konstruktion av en mobil försökstank där ett antal olika
luftartyper ska testas i pilotskala på några olika avloppsreningsverk i Sverige med olika
vattensammansättning med målet att utveckla en standardiserad testmetod för luftare. Med hjälp av
försökstanken ska energieffektiviteten hos de olika luftarna jämföras och designen av luftarna
effektiviseras, samtidigt som andra parametrar såsom investeringskostnad, livslängd och åldring av
luftarmembran ska utvärderas. Förhoppningen är att projektet inte bara ska resultera i
energibesparingar utan även skynda på processutvecklingen inom luftningsteknik.
Referensgruppen har även diskuterat att starta ett nytt projekt som handlar om påverkan av
avloppsvatten från bilvårdsanläggningar på driften i kommunala avloppsreningsverk. Avloppsvatten
från denna typ av anläggningar kan utgöra en betydande del av belastningen till reningsverken i
mindre och medelstora kommuner. Det är intressant att studera effekten på såväl reningsresultat
som slamkvalitet vid olika procentuell inblandning av avloppsvatten från bilvårdsanläggningar i ett
"normalt" kommunalt avloppsvattnet. Studien bör även innefatta en jämförelse, avseende resurseffektivitet, mellan alternativen att rena avloppsvattnet vid källan (bilvårdsanläggningen) eller att
skicka det till det kommunala avloppsreningsverket.
För att gå vidare med utvecklingen av modellbaserad övervakning och styrning är det av stor vikt
att kompletterande försök genomförs i pilotskala på verkliga avloppsvatten för att få fram en stabil
och tillförlitlig styrning. Planen är att gå vidare med dessa försök i Hammarby Sjöstads
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pilotanläggning. Målet med försöken är att nå en strategi och ett koncept som kommer att
accepteras av processoperatörerna i den dagliga driften på reningsverken.
Avseende systemstudierna är ambitionen att involvera fler verk med olika typ av konfigurationer
samt att inleda en dialog med myndigheter och beslutsfattare för att ta fram nya riktlinjer vid
prövning av sådan verksamhet. Exempel på parametrar att beakta kan vara mängd CO2
ekvivalenter/m3 behandlat avloppsvatten mm.
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Bakgrund
Detta projekt utgör en del av det delkollektiva projektet Resurseffektiv avloppsvattenrening.
För biologisk avloppsvattenrening är aktivslamprocessen och andra aeroba biologiska reningsprocesser en vanlig teknik. Gemensamt för de olika aeroba processerna är att de behöver syre för
nedbrytningen. Syresättningen kan ske med många olika typer av luftarsystem med varierande föroch nackdelar. Vid biologisk rening svarar luftningen för den största energiförbrukningen som
dessutom varierar mycket från verk till verk beroende på utformning, kväverening mm. En viktig
del i arbetsplanen är därför att börja med grundläggande studier av energi och syresättningseffektivitet av luftningsutrustning i pilot och i fullskala.

Mål
Målet med detta delprojekt är att ta fram grundläggande kunskap om luftningssystem och dess
energiförbrukning. Målsättningen innefattar även att studera syresättningen av olika typer av
avloppsvatten.

Presentation av fallstudie
För att studera egenskaperna hos ett luftningssystem har en ytluftare, airTURBO, från Eden
Aquatech används i detta projekt. På grund av ändrad sammansättning i projektgruppen utfördes
försöken i Åmotsfors avloppsreningsverk samt i tillhörande laborationslokaler. Ytluftaren är
konstruerad enligt Figur A1- 1.

Figur A1- 1

Bild av ytvattenluftaren.

En elmotor driver den patenterade impellern, vilken skapar en luftvirvel från vattenytan ned i
vattnet. Luft sugs ned genom det skapade undertrycket i virveln och finfördelas till små gasbubblor
i vattnet. Det gashaltiga vattnet fördelas effektivt ut i den behandlade vattenmassan. Hela
anläggningen flyter fritt i vattenmassan, monterad på flytelement.

A1-2

Resurseffektiv avloppsvattenrening.
Samlad rapport över programmet 2002-2007
Appendix 1 - Resurseffektiv luftning

IVL rapport B1760

Metod
Vid den här studien av syresättning av vatten har den amerikanska standarden ANSI/ASCE 2-91
som är framtagen av American Society of Civil Engineers använts (ANSI/ASCE 2-91).
Metoden går ut på att man i princip reducerar allt löst syre i vattnet och sedan luftar vattenmassan
till nästan mättnadsvärde för syret. Reduktionen av syrgashalten sker med natriumsulfit (Na2SO3).
Under återluftningen mäts syrgashalten kontinuerligt i vattnet. Utifrån mätvärdena för syrgashalten
beräknas den standardiserade syrgasöverföringshastigheten, SOTR (Standard Oxygen Transfer
Rate), dvs den mängd syre som överförs till vattnet per timme under standardförhållanden för
temperatur, 20°C, och tryck, 1.00 atmosfär. Beräkningen av SOTR sker enligt ekvation A1-1.

SOTR = K L a 20 C *∞ 20 V

(ekv A1-1)

där:

K L a 20 =

Hastighetskonstanten för syreöverföringen korrigerat till normala förhållanden.

C *∞ 20 =

Mättnadskoncentrationen av löst syre vid jämvikt korrigerat till normala förhållanden.

V=

Volym vatten vid försöket.

SOTR beräkningarna sker med hjälp av ickelinjära regressionsmetoder utvecklade av ASCE. Dessa
beräkningar sker i ett program från ASCE. Indata till beräkningarna är de uppmäta syrgaskoncentrationerna från försöket samt aktuell vattentemperatur och lufttryck. Programmet genererar
värden för SOTR, K L a 20 och C *∞ 20 .
För att relatera syrets löslighetsförmåga i avloppsvattnet till löslighetsförmågan i renvatten anges αvärdet som definieras enligt:

α=

K L a 20 (avloppsvatten)
K L a 20 (renvatten)

(ekv A1-2)

Enligt den använda standarden ska hydratiserad koboltklorid, CoCl2 • 6H2O, användas som
katalysator för reduktionen av löst syre. I dessa försök har inte koboltklorid används då den är en
toxisk substans som kan ge upphov till skador i recipienten. Utan katalysator går reduktionen av
löst syre med en lägre hastighet och det tar således längre tid att nå ner till önskad syrgas
koncentration. Under försökens gång testades hydratiserad järnklorid, FeCl2 • 4H2O, som eventuellt
skulle ha en katalytisk påverkan men utan koboltkloridens toxicitet.
Vid försöken användes en avställd luftningsbassäng på det kommunala reningsverket i Åmotsfors,
Eda kommun. Dimensionen på bassängen, L, B, D: 6 × 2 × 4 m. Syrgashalten uppmättes i två
punkter. Den ena på ett avstånd av 0,65 m från botten och den andra 0,65 m från ytan. Avstånden
till bassängväggarna syns i Figur A1- 2.
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Figur A1- 2.
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Luftare
Luftare

Sensor2 2
Sensor

Schematisk bild över försöksuppställningen.

För mätningen av syrgashalten användes två olika syreprober, en WTW OXI 196 och en WTW
Multi 340i/A-SET. Till OXI 196 kopplades en logger för lagring av mätdata. Lagring av data från
Multi 340i instrumentet skedde både med den inbyggda loggerfunktionen samt manuell avläsning.

Resultat
Luftningsförsöken genomfördes i två omgångar under 2002. Den första försöksomgången genomfördes under perioden 27/8-29/8 och den andra mellan den 22/10 och 24/10.

Resultat första försöksomgången
Den upplåtna bassängen för försöken fylldes med renvatten för att därefter tillsätta natriumsulfiten.
Katalysatorn som testade var järnklorid, visade sig inte ha någon direkt effekt på reduktionshastigheten. Det tog över 10 timmar för att nå ner till önskad syrenivå, <0,5 mg/l. På grund av den
långa tidsåtgången för att sänka syrgashalten blev det endast ett försök utfört per dag. Efter det
första försöket beslutades att olika utföranden skulle testas på luftaren. Följande konfigurationer
testades:
1. Originalkonfiguration, se Figur A1- 1.
2. Som punkt 1 men utan cylindern som sträcker sig från impellern och upp till ytan.
3. Som punk 2 men med en annan typ av impeller.
Sammanställning av resultaten för de olika konfigurationerna återfinns i Tabell A1- 1.
Tabell A1- 1. Sammanställning av resultat första perioden.
Konfiguration

1

2

3

Testvolym, m3

45,13

44,67

43,76

Temperatur, C

20,5

21,5

21,8

KLa ytprob, 1/h

0,58

0,68

1,28

KLa bottenprob, 1/h

0,58

1,23

1,22

KLa medel, 1/h

0,58
0,16

0,96
0,23

1,25
0,43

SOTR ytprob, kg/h
SOTR bottenprob, kg/h

0,17

0,40

0,39

SOTR medel, kg/h

0,16

0,32

0,41

SAE (kg O2/kWh)

0,07

0,13

0,17

Figuren nedan visar syresättningskurvan för konfiguration 3.
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Figur A1- 3.

Syresättning av renvatten för luftare enligt konfiguration 3.

Resultat andra försöksomgången
Under två dagar i oktober 2002 testades på nytt luftningsutrustningen dels i renvatten och dels i
inkommande avloppsvatten efter försedimenteringen. I de här försöken användes bara en syreprobe p.g.a. att mätningarna skede under natten.
Tabell A1- 2. Resultat mätomgång 2.
Renvatten

Avloppsvatten

Testvolym, m3

44,22

44,67

Temperatur, C

13,5

13,6

KLa ytprob, 1/h

0,47

0,33

SOTR ytprob, kg/h

0,12

0,07

Enligt ekvation A1-2 blir α-värdet 0,72 för luftningsresultaten i Tabell A1- 2.
Figur A1- 4 visar syresättning för renvatten och Figur A1- 5 för avloppsvatten.
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Syresättning renvatten.
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Figur A1- 5.

Syresättning avloppsvatten.

För avloppsvattnet gick det ej under de tidsramar som fanns att gå ner till en syrgaskoncentration
under 0,5 mg/l. Det innebar att mätningarna startade vid en koncentration av 3,5 mg/l.

Diskussion
Det tog anmärkningsvärt lång tid att reducera syret i försöksbassängen. Detta berodde förmodligen
på att ingen katalysator tillsattes i provvattnet. Att ersätta koboltkloriden med järnklorid visade sig
inte vara lyckosamt. Ingen förändring i reduceringshastigheten märktes efter tillsatsen av järnklorid.
En möjlig lösning för att snabba upp nya försök är att använda kvävgas för avdrivning av syrgas i
vattnet.
Det är av intresse att notera att utformningen på luftaren har stor betydelse för syreöverföringshastigheten. Med en annan impeller än i orginalutförandet och utan cylindern runt impellern fördubblades syreöverföringshastigheten.
Det har visat sig att luftaren har givit goda förbättringar av vattenmiljön vid olika installationer bl.a.
i Ortviken där en askutfyllnadsbassäng har luftats. Det är därför av intresse att testa den under mer
fullskaliga förhållanden och under en längre period.

Referenser för Appendix 1
ANSI/ASCE, 1991. American Society of Civil Engineers Standard Measurement of Oxygen
Transfer in Clean Water, American Society of Civil Engineers.
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Sammanfattning
Avloppsreningsverken i Västerås och Örebro har agerat fallstudier i detta projekt med målet att
demonstrera tillämpning av multivariata modeller på processdata. Personal från de två reningsverken har utbildats i modelleringstekniken och hur resultatet från de olika modellerna ska tolkas.
Denna rapport presenterar ett urval av de modeller som undersökts inom projektet. Dessutom ges
en kort beskrivning av teorin bakom modellering samt genomgång av modelltolkning.

Bakgrund
Detta projekt utgör en del av det delkollektiva projektet Resurseffektiv avloppsvattenrening som
väntas fortlöpa till 2005. Kungsängsverket i Västerås och Skebäcksverket i Örebro har fungerat som
fallstudier i projektet.
Syftet med projektet Resurseffektiv avloppsvattenrening är att ta fram användbara miljönyckeltal
för avloppsreningsverk som speglar både prestanda avseende reningseffekt och resursförbrukningen avseende energi och råvaror. Ett annat syfte är att visa på användbarheten med avancerad
modellering för att förstå sambanden mellan driften och miljöprestanda vid avloppsvattenrening.
Bra modeller av reningsverken kommer att öka processförståelsen och därigenom gynna en resurseffektiv avloppsvattenreningsprocess.
Visionen är att föra ut resultaten till avloppsreningsbranschen för att gå mot en mer resurseffektiv
och hållbar avloppsvattenreningsteknik. Modellen för projektet kommer även att vara ett kraftfullt
verktyg för planering av resurseffektiva åtgärder inom t.ex. Östersjöregionen där miljövinsten i
behandlat avloppsvatten effektivt och enkelt kan jämföras med resursförbrukningen för olika
scenarier.

Mål
Målet med detta projekt är att visa på möjligheterna att tillämpa multivariata modelleringstekniker
för processidentifiering som ett komplement till traditionell processövervakning. Modeller baserade
på realtidsdata tas fram för att ur ett nytt multivariat perspektiv identifiera bra och mindre bra
processlägen i kommunala avloppsreningsverk. Projektets mål är även att höja kunskapsnivån på
reningsverken inom området multivariat modellering.

Presentation av fallstudier
Projektets två fallstudier har utgjorts av Kungsängsverket i Västerås samt Skebäcksverket i Örebro.
Nedan följer en kort presentation av de båda reningsverken.

Kungsängsverket, Västerås
Kungsängens avloppsreningsverk i Västerås är dimensionerat för 125 000 p.e. (personekvivalenter).
Det innehåller reningssteg av både mekanisk, kemisk och biologisk karaktär, se Figur A2- 1.

A2-2

Resurseffektiv avloppsvattenrening.
Samlad rapport över programmet 2002-2007
Appendix 2 - Processidentifiering genom modellering av realtidsdata för en bättre övervakning

IVL rapport B1760

Figur A2- 1. Kungsängens avloppsreningsverk i Västerås.

Förutom att det biologiska reningssteget bryter ner organiskt material och tar bort fosfor, så har
man även kväverening. Den biologiska delen består av sex likadana linjer som var och en är utformad för s.k. fördenitrifikation enligt Figur A2- 2. Ovanligt låg organisk belastning in på biosteget
gör att man valt att sätta till kolkälla för att få denitrifikationen att fungera.

Till sed.

5.2

5.1

Recirkulation
Returslam

ANOX
1

2

ANOX
3

ANOX
4

Mekaniskt renat avloppsvatten
Figur A2- 2. En av sex linjer i biosteget och dess indelning i olika zoner för möjlighet till fördenitrifikation.
Zon 1, 5.1 och 5.2 är luftade zoner medan zon 2-4 är anoxa. Från zon 5.2 recirkuleras nitratrikt
vatten till zon 2.

Skebäcksverket, Örebro
Skebäcksverket i Örebro är dimensionerat för 220 000 p.e. I verket behandlas avloppsvattnet
genom kemisk, mekanisk och biologisk rening, se Figur A2- 3. Det finns även möjlighet till efterfällning vid behov, men vanligtvis är vattnet från mellansedimenteringen tillräckligt rent att släppas
till recipienten.
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Slam till slambehandling

Figur A2- 3. Skebäcksverket i Örebro.

Multivariat modellering
För förståelse av de multivariata metoderna och hur modelleringsresultaten ska tolkas, följer här en
teoretisk presentation. Genomgången görs ur ett processtekniskt perspektiv, d.v.s. under antagandet
att de statistiska modellerna byggs på processdata. Till att börja med förklaras en del begrepp som
förekommer i resten av rapporten. Sedan följer en sammanfattning av teorin och en förklaring av
de vanligaste plottarna som används för tolkning av resultat.

Terminologi
De modelleringstekniker som beaktas i detta projekt är PCA (Principal Component analysis) och
PLS (Partial Least-Squares). Dessa förklaras kort under rubriken Projektionsprinciper.
Utgångspunkten vid modelleringen är en matris med processdata, se Figur A2- 4. De processparametrar som ingår, t.ex. mätning av temperatur och analys av BOD, kallas för variabler. Datamatrisen
struktureras så att varje kolumn innehåller värden från en specifik variabel. Varje rad i matrisen är
en observation och motsvarar en specifik tidpunkt. I det fall då en variabel inte har något mätvärde
för en viss observation, lämnas den platsen i matrisen tom och man får ett missing value.

Observation

Variabel
x1

x2

x3

…

t1

data

data

data

…

t2

data

data

data

…

t3

data

data

data

…

M

M

M

M

O

Figur A2- 4. Datamatrisens struktur med variabler, x1, x2, x3 o.s.v., i kolumner och observationer vid tiden
t1, t2, t3 o.s.v. i rader.

Modellbygget kallas för kalibrering. När modellens kapacitet testas för nya data så valideras den.
Modellens förklaringsgrad brukar uttryckas i R2 och Q2. R2 visar hur bra modellen lyckas förklara
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kalibreringsdata. Q2 visar modellens prediktionsförmåga då en intern korsvalidering görs genom att
successivt utesluta varje del av datamatrisen, kalibrera en modell och sedan validera den för den del
av matrisen som lämnades utanför kalibreringsarbetet.
Variablerna delas upp i x- respektive y-variabler. Indata till en modell kallas för x-variabler medan
variabler som beräknas av en modell, i en PLS, kallas för y-variabler. Även om PLS-modellen
används för att beräkna y-variablerna så krävs tillgång till data för dessa under modellkalibreringen.

Projektionsprinciper
PCA kan beskrivas väldigt sammanfattat på följande sätt. Antag att en process beskrivs av tre
variabler x1, x2 och x3 som var och en kan ses som en riktning i en rymd, en vektor. Varje observation representeras av en punkt i den tredimensionella rymden. Många observationer resulterar i en
punktsvärm. Punktsvärmen approximeras till en ny vektor med minsta kvadratmetoden, se Figur
A2- 5. Vektorn kallas för den första principalkomponenten och beskriver den största variationsriktningen hos observationerna. Ytterligare en vektor beräknas, vilken beskriver den största återstående oberoende (vinkelrätt mot principalkomponent 1) variationen hos observationerna, se Figur
A2- 6.
P1

X3
X3

X2

X2

X1

X1

Figur A2- 5. En observation i rymden respektive en punktsvärm.

P1

X3

P2

P2

P1

X2

X1
Figur A2- 6. Observationer projicerade på ett plan i rymden respektive observationer i två dimensioner.

De båda vektorerna tillsammans beskriver lutningen på ett plan i den 3- dimensionella rymden.
Planet är därmed den bästa anpassningen till punktsvärmen. En del observationer (punkter)
kommer att ligga över respektive under planet. För att beskriva variationer i tiden med det beräknade planet projiceras samtliga punkter ned i planet, se Figur A2- 6. Därefter kan variationerna i
tiden studeras med avseende på de två nya vektorerna (principalkomponent 1 och principalkomponent 2). Denna typ av visualisering kallas för score scatter eller scores. De två principalkomponenterna
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utgör den nya modellen. Om modellens förklaringsgrad är låg efter två komponenter kan fler
räknas ut för att en större del av variationen hos data skall förklaras. Det går aldrig att ta fram fler
komponenter än antalet variabler som ingår i studien. Oftast ritas modellens konfidensintervall,
t.ex.95 %, in i bilden som en ellips.
I en PCA (Principal Component Analysis) ses samtliga parametrar som x-parametrar. Eventuella
samband mellan x-parametrar kan studeras i en PCA. Detta görs genom att man tittar på en s.k.
loading scatter även kallat loadings. Loadings visar projektionen av de ursprungliga variablerna ner på
principalkomponenterna. Principen för PCA finns detaljerat förklarat bl.a. i Chatfield och Collins
bok [1.].
I en PLS studeras x-parametrarnas effekt på en eller flera y-parametrar. En PLS-modell räknar ut
hur stor del av variationen i y som förklaras av x-parametrarna. De matematiska teorierna för PLS
finns beskrivna i en artikel av Geladi och Kowalski [2.].

Tolkning av resultat
I det plan som spänns upp av två komponenter kan man alltså studera både projektionen av de
ursprungliga variablerna (loadings) och projektionen av de olika observationerna (scores). Hur dessa
plottar tolkas beskrivs kortfattat nedan.
Loadings avslöjar korrelation och oberoende mellan variablerna. Korrelerande variabler hamnar i
samma riktning i planet medan variabler som är negativt korrelerade ligger på motsatt sida om origo
(nollpunkten). Ju längre ut på komponenten, antingen åt det positiva eller negativa hållet, en
variabel befinner sig desto större inverkan har den jämfört med andra variabler som ligger längre in.
Variabler som är oberoende av varandra hamnar vinkelrätt mot varandra i planet, sett från origo.
Figur A2- 7 visar ett exempel på hur korrelation, negativ korrelation och oberoende kan se ut i en
loading scatter plot.
p2
x1
x2
•
•
• x4

p1

x3
•

Figur A2- 7. Exempel på loadings för de två första komponenterna i en PCA (p1 och p2). Korrelation råder
mellan variablerna x2 och x4. Båda dessa är negativt korrelerade med x3. Oberoendet mellan
x1 och x2 syns extra tydligt när man ritar ut linjer från dessa variabler till origo.

Scores visar likheten mellan de olika observationerna. Olika processlägen visar sig som grupperingar
i score scatter. Observationernas läge i score scatter är direkt kopplat till variablernas läge i loading
scatter. Innehåller en observationen t.ex. höga värden för någon/några av de variabler som ligger
långt ut i loading scatter, kommer den att hamna i samma riktning som den/dessa i score scatter.
Ett lågt värde på en variabel ”drar” åt motsatt riktning. Man kan alltså jämföra scores och loadings
för att ta reda på vilka parametrar som har medfört att processen hamnat i ett visst läge. På det viset
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kan man också följa hur processen har varierat med tiden och se när den har flyttat sig från ett
processläge till ett annat.

Multivariat utvärdering vid Kungsängsverket
Syfte
Den 15 mars 2002 uppstod en störning som medförde att nitrifikationen i biosteget slogs ut.
Förhoppningen var att orsaken till denna störning skulle gå att finna i modellerna. Utöver detta var
även syftet att ta fram en generell övervakningsmodell som kan användas för identifiering av
processens status.

Data
Både on-line-data och data från analyser användes i modellbygget. On-line-data var möjligt att ta
fram med väldigt hög upplösning, ett värde per fem sekunder. För att motsvara processens
dynamik valdes dock en något lägre upplösning, ett värde per timme. De analysdata som användes
härstammar från dygnsprovtagningar, d.v.s. att vattnet som analyserna utförts på samlades in
flödesproportionellt under ett dygn. Normal frekvens på analysdata från Kungsängsverket är ett
dygnsprov i veckan. I de modeller som innehöll både on-line-data och analysdata användes on-linedata med upplösningen ett värde per dygn, som matchades ihop med de dygn då analysdata var
tillgängligt. Alla on-line-värden med lägre upplösning än ett värde per fem sekunder är en form av
medelvärden.
Parameterlistan över de variabler som beaktades i den multivariata utvärderingen finns i Appendix
A. Variablerna har delats in i grupper utifrån vilken position i verket de mäts vid. För att underlätta
utvärderingen har de också fått ett unikt nummer.

Resultat
Tabell A2- 1 visar ett urval av de modeller som kalibrerats för Kungsängsverket. Resultaten från
dessa granskas mer i detalj nedan.
Tabell A2- 1. Modeller över Kungsängsverket.
Modellnamn

Kalibreringsdata

Dataupplösning

Variabler

K1
K2
K3

2001-12-31 till 2002-08-29
2001-12-31 till 2002-08-29
2001-12-05 till 2002-10-08

1 värde/timme
1 värde/timme
1 dygnsmedelvärde/vecka

Alla
Linje 2
Linje 2

Modell K1 togs fram som ett första steg för att få en snabb överblick av de variabler som mäts online. I loadings för de två första komponenterna syns tydligt grupperingen av de variabler som mäts
i samma position i biosteget fast i olika linjer, se Figur A2- 8. Dessa kluster indikerar att de sex
linjerna i biosteget har fungerat på liknande sätt, vilket också är avsikten. Syrehalten i zon 5.1 i de
olika linjerna (7_01 – 7_06) visar på ett undantag. Dessa variabler ligger mer spridda i loadings,
vilket med stor sannolikhet beror på att syrehalten hålls relativt konstant med hjälp av effektiv
reglering. Den variation som förekommer blir i detta fall unik för varje bassäng.
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Susp zon 5.2
Luftflöde biosteg

Nitrat zon 5.2 Nitrat zon 4

Figur A2- 8. Loadings för de två första komponenterna i modell K1. Tydliga kluster bildas då samma
variabel mäts i de sex linjerna i biosteget.

Eftersom de sex linjerna i biosteget visade sig ha fungerat på liknande sätt under året, kalibrerades
en ny modell där enbart linje 2 togs med för biosteget. Anledningen till att just linje 2 valdes ut var
att redoxpotentialen mättes i denna linje. Nitrat i zon 5.2 mättes inte i linje 2, utan motsvarande
variabel i linje 6 togs med istället. Figur A2- 9 visar modellens förklaringsgrad för respektive
variabel och loadings för de tre komponenterna som vardera förklarar 31, 16 respektive 11 % av
den totala variationen i datamatrisen. Hela modellen förklarar således 58 % av variationen i data.
Resterande variation, 42 %, orsakas antingen av faktorer som inte inkluderas bland modellens
variabler eller av mätbrus från givarna.
Vissa variabler i modell K2 förklaras inte särskilt bra av modellen medan andra har en
förklaringsgrad på 70-80 %. Syrehalten i zon 5.1 har sämst förklaringsgrad troligtvis p.g.a.
regleringen av denna variabel.
Eftersom modellen är kalibrerad på data med upplösningen ett värde per timme ger den en
ögonblicksbild av processens status timme för timme. Vattnets uppehållstid i reningsverket medför
att det inte går att göra direkta kopplingar mellan variabler som mäts i olika positioner i verket.
Övre högra bilden i Figur A2- 9 visar t.ex. en korrelation mellan dosering av fällningskemikalie och
utgående värden på fosfor. Detta betyder inte att högre dosering leder till högre fosforvärden, vilket
ju dessutom vore ologiskt. Variationen i data visar att utgående fosforhalt har varit hög då
doseringen av fällningskemikalier varit hög, men utgående vatten befann sig vid doseringspunkten
ett antal timmar tidigare.
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Figur A2- 9. Förklaringsgrad, prediktionsförmåga och loadings för modell K2.

Det som blir av störst intresse vid tolkningen av modell K2 är således korrelationer mellan variabler
i samma position. Då jämförelse görs mellan dessa variabler visar modellen följande korrelationer
och negativa korrelationer.
Korrelation mellan

•

Total respektive löst fosfor i utgående vatten.

Negativ korrelation mellan

•
•

Inkommande flöde och vattentemperatur.
Ammonium och nitrat i utgående vatten.

Med den stora datamatris som använts för att kalibrera modellen är det inte så stor mening att titta
på hur alla data hamnar i en score scatter eftersom allt bara blir en stor svärm av punkter. Det som
kan vara av intresse är att titta efter grupper som avviker väldigt mycket från modellen, t.ex. att de
ligger långt utanför det 95 % -iga konfidensintervallet, eller tydligt separerade grupper inom
modellen som var för sig utgör ett distinkt processläge. För modell K2 förekom ingen sådan
gruppering.
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I score scatter syns dygnsvariationen tydligt. Den förekommer i alla tre komponenterna men är
mest utmärkande i komponent 2 och 3, se Figur A2- 10. Förklaringen till variationen i score scatter
går att hitta i modellens loadings i Figur A2- 9. För att undersöka mer i detalj vad som skiljer två
observationer från varandra beräknas skillnaden mellan dessa variationer, för varje komponent.
Figur A2- 11 visar orsaken till att observationerna klockan 10:00 respektive 15:00 2002-01-01
hamnar som två ytterligheter i score scatter över dygnet. En hög positiv stapel innebär att värdet på
variabeln var högre kl 15:00 än vad det var kl 10:00, medan det omvända gäller för en hög negativ
stapel. Den stora dygnsvariationen i komponent 2 och 3 domineras av returslamflödet till biosteget
och dess korrelation med suspenderat material i biosteget. Returslamflödet styrs på dygnsbasis med
högt värde under natt och förmiddag, respektive lågt värde eftermiddag och kväll.

10:00
15:00

15:00

10:00

Figur A2- 10. Dygnsvariationerna avslöjas i score scatter. Projektionen av data från 2002-01-01 visas med en
pil som indikerar hur processen har ”rört sig” från kl 00:00 till kl 23:00.

Figur A2- 11. Skillnaden mellan två observationer 2002-01-01, 10:00 och 15:00. Komponent 1 (vänster) och
komponent 2 (höger). Skillnaden i komponent 3 såg i stort sett ut som den i komponent 2.

I modell K3, som förutom on-line data även innehåller analysdata, kommer inte dygnsvariationen
med eftersom data i detta fall utgörs av dygnsmedelvärden respektive dygnsprov. Modellens totala
förklaringsgrad är 51 %, med 37 % respektive 14 % i första respektive andra komponenten.
Loadings för modell K3 visas i Figur A2- 12
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Figur A2- 12. Loadings för modell K3, med både on-line variabler och analysvariabler.

Loadnings för modell K3 visar på följande företeelser i datamaterialet.
Negativa korrelationer
•

Inkommande flöde och vattentemperatur.

•

Inkommande flöde och föroreningshalter i inkommande respektive mekaniskt renat vatten.

•

Ammonium och nitrat i utgående vatten.

Korrelationer
•

Dosering av fällningskemikalier (järnsulfat), halten järn i vattnet före biosteget (inkommande
och mekaniskt renat) och löst fosfor i vattnet före biosteget. (korrelation i komponent 1)

Det kan vid första anblick tyckas konstigt att korrelation råder mellan järnhalt och löst fosfor,
eftersom järnet tillsätts i avsikt att binda till sig fosfor. Förklaringen ligger i det faktum att järnet
som används är tvåvärt (Fe2+) och att oxideringen till trevärt järn (Fe3+) med förmåga att binda
fosfor till största del sker i den första luftade zonen i biosteget. Korrelationen mellan järn och
fosfor visar alltså att man har lyckats dosera mer fällningskemikalier då det faktiskt behövs, d.v.s.
vid hög fosforbelastning på reningsverket.
En score scatter för modell K3 visas i Figur A2- 13. Eftersom scores och loadings är jämförbara
med varandra vet man t.ex. att observationer då det varit högt flöde hamnar långt till höger i scores.
En period med dålig nitrifikation har markerats i score scatter. Den motsvarar perioden från 200201-16 till 2002-04-09. Observationen 2002-07-23 har visserligen dålig reduktion av ammonium,
men den hamnar inte i den markerade gruppen. Det avvikande med denna observation var att det
var ovanligt låg halt ammonium in till verket vid det tillfället, så den procentuella ammoniumreduktionen blev låg.
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Figur A2- 13. Score scatter för modell K3 (vänster), period med dålig nitrifikation är markerat. Reningsverkets reduktion av ammonium (höger).

Diskussion
Störningen som uppträdde den 15:e mars utmärkte sig inte i modellerna vilket tyder på att den
bidragande orsaken inte täcktes in av de parametrar som togs med i beräkningen. Det är möjligt att
den hade gått att spåra i de modeller som baserades på både on-line-data och analysdata, men där
var frekvensen på data för låg. Däremot visar värdena på reduktion av ammonium att nitrifikationen fungerat sämre i en längre period både före och efter den 15:e mars 2002.
Modeller med högfrekventa data (1 värde/timme) ger en ögonblicksbild av processen som den ser
ut timme för timme. I dessa modeller går det inte att direkt jämföra variabler i olika positioner i
verket eftersom en väsentlig tidsfördröjning uppstår från det att vattnet kommer in till verket och
att det släpps ut till recipienten. Modeller för dygnsmedelvärden är bättre i det avseendet, men man
missar de variationer som sker inom ett dygn. En tänkbar utveckling av modeller för högfrekventa
data är att förskjuta dataserierna så att alla variabler mäts på samma vatten. Detta kan lösas genom
att bestämma en fix vattenvolym som sedan följs på sin väg genom verket. Data lagras för varje
specifik volym när den passerar en position med mätgivare i reningsverket. Då vattnet är färdigbehandlat har det med sig information om hur processen såg ut när just den volymen vatten befann
sig i de olika reningsstegen. För att göra denna typ av dataloggning krävs god kännedom om
flödesdynamiken i verket, eftersom valet av vattenvolym blir väldigt avgörande. Vid liknande
ansatser i ett EU-projekt som koordinerades av IVL (IST-1999-11990-MAPP, mer info finns på
www.mapp.nu) gjordes spårämnesförsök för att ta reda på flödesdynamiken i biosteg och
sedimenteringsbassänger i Borlänge reningsverk [3.]. Som ett första steg att börja undersöka
effekten av denna typ av dataloggning går det att förskjuta data som loggats på vanligt sätt, i
tidsserier, genom kännedom om bassängvolymer, mätpositioner, flöde genom verket och en
relevant ansats till vattenvolym att följa. Modeller kalibrerade på denna typ av data ger en direkt
koppling av variabler som mäts i olika positioner, vilket möjliggör tolkning av hur tidiga steg i
verket påverkar efterföljande reningssteg. Denna information kan vara värdefull för styrningen av
verket.
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Multivariat utvärdering vid Skebäcksverket
Syfte
Personalen vid Skebäcksverket har vid upprepade tillfällen observerat att biostegets reningsförmåga
varit otillräcklig. Syftet med utvärderingen var att skapa en övergripande modell för beskrivning av
processens status, med förhoppning att modellen skulle visa orsaken till den tidvis dåliga
reningseffekten i biosteget.
Det fanns även en intention att skapa en prediktionsmodell för elförbrukningen vid luftning av
biosteget. Denna typ av modell, en s.k. PLS-modell, beräknar elförbrukningen från de givna förutsättningarna i reningsverket. Den kan således användas för att styra processen mot en lägre
energiförbrukning genom manipulering av de parametrar som påverkar elförbrukningen.

Data
Till skillnad från Kungsängsverkets data undersöktes inga modeller för högupplösta on-line-data
från Skebäcksverket. Datamaterialet bestod till största del av analyser från dygnsprov.
Listan över de parametrar som användes i den multivariata utvärderingen i Skebäcksverket finns i
Appendix B. De är grupperade och numrerade efter den position i verket där de mäts.

Resultat
Ett urval av de modeller som kalibrerats för Skebäcksverket listas i Tabell A2- 2 och förklaras i
detalj nedan.
Tabell A2- 2. Modeller över Skebäcksverket.
Modellnamn

Kalibreringsdata

Dataupplösning

Variabler

S1

2000-03-01 till 2002-05-30

1 dygnsmedelvärde/vecka

S2
S3
S4

2000-02-16 till 2001-09-20
2000-03-01 till 2002-05-30
2000-03-01 till 2002-05-30

1 värde/(1-2 veckor)
1 dygnsmedelvärde/vecka
1 dygnsmedelvärde/vecka

Alla utom
mikroskopering
Mikroskopering
Biosteg och före
Nitrifikation

En övergripande PCA-modell kalibrerades för de variabler där det fanns gott om data under
perioden 2000-03-01 till 2002-05-30. Tre variabler som visade sig ha dålig förklaringsgrad uteslöts
från modellen. Dessa var suspenderat material och pH på inkommande vatten samt lufttemperaturen. Modell S1 består av fyra komponenter som tillsammans förklarar 79 % av variationen i kalibreringsdata. Komponent 1 till 4 förklarar var för sig 35 %, 22 %, 14 % respektive 8 %. Figur A2- 14
visar total förklaringsgrad och prediktionsförmåga för respektive variabel i modellen. Loadings för
modell S1 visas i Figur A2- 15.
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Figur A2- 14. Total förklaringsgrad och prediktionsförmåga för de olika variablerna i modell S1.

Figur A2- 15. Loadings för modell S1.

Loadingprojektionen över komponent 1 och 2 visar bland annat följande grupper av variabler, som
alltså har stark inbördes korrelation i kalibreringsdata.
•

BOD, Ptot och PO4-P ut från mellansed., slamytbelastningen på mellansed samt kvoten P:BOD
in till biosteget.

•

Reningseffekten för BOD och Ptot från inkommande till mekaniskt renat (efter försed.).

•

Inkommande halter av BOD, Ptot och Ntot, alkalinitet i inkommande vatten, NH4-N efter föroch mellansed. samt reningseffekt för BOD och Ptot över biosteget.

•

Ptot, PO4-P och susp efter försed.

Tydlig negativ korrelation råder mellan
•

Flöde och inkommande halter BOD, Ptot och Ntot.

•

Reningseffekten för BOD och Ptot efter försed. och BOD, Ptot och PO4-P ut från mellansed.
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Loadingprojektionen för komponent 3 och 4 utmärks av två saker. En trend från övre vänstra
hörnet till nedre högra hörnet med fallande BOD-värden efter försed. Uppe till vänster ligger
variablerna BOD efter försed. och slambelastningen på biosteget. Nere till höger hamnar kvoterna
P:BOD och N:BOD. Motstående riktning, nedre vänstra hörnet till övre högra hörnet, visar
förekomst av nitrifikation. Observationer då nitrifikation förekommer i reningsverket dras i riktning
mot det övre högra hörnet för där ligger nitrat efter mellansed. med en direkt negativ korrelation
mot ammonium efter mellansed. Det faktum att nitrifikation sker vid högre vattentemperaturer och
är syrekrävande återspeglas i korrelationen mellan variablerna nitrat efter mellansed., vattentemperatur och elförbrukning i biosteget.
För att lättare se om grupperingar i score scatter gick att härleda till bra respektive dålig funktion på
biosteget, delades observationerna in i fem olika klasser enligt Tabell A2- 3. Den mest extrema
klassen, klass fem, utgjorde en helt egen grupp i scores, se Figur A2- 16.
Tabell A2- 3. Indelning av data i fem klasser.
Klass

Kriterium på vattnet efter mellansedimentering

Färg i score scatter

1
2
3
4
5

BOD ≤ 10 mg/l
BOD ≤ 10 mg/l
10 mg/l < BOD
15 mg/l < BOD
BOD > 50 mg/l

Röd
Ljusblå
Lila
Mörkblå
Mörkgrön

, Ptot ≤ 0,3 mg/l (gränsvärden ut)
, Ptot > 0,3 mg/l
≤ 15 mg/l
≤ 50 mg/l
(för dessa data: BOD > 80 mg/l)

Figur A2- 16. Scores för modell S1. 95 % konfidensintervall är markerat med en ellips.

Två grupperingar är markerade i Figur A2- 16. Den högra gruppen består uteslutande av observationer från klass fem. Dessa har mycket höga BOD-värden efter mellansedimentering, mer än 80
mg/l. Observationerna är från perioden 2000-07-20 till 2000-08-15, samt ett tillfälle 2002-02-28. Den
vänstra gruppen innehåller observationer då flödet var extremt högt, större än 77 000 m3/dygn.
Medianflödet i kalibreringsdata låg på 48 000 m3/dygn. Som väntat hamnar dessa observationer långt
ner till höger eftersom inkommande flöde ligger på motsvarande plats i loadings i Figur A2- 15.
Förutom klass fem går det inte att se någon tydlig separation av klasserna i Figur A2- 16, varken i
scores för komponent 1 och 2 eller för komponent 3 och 4. Andra kombinationer av komponenterna, t.ex. ett och tre, ger inte heller någon gruppering efter klass utöver klass fem.
Nya data från perioden 2002-06-03 till 2002-09-25 som används för validering av modellen passar
bra in i modellen, se score scatter i Figur A2- 17. Således klarar modellen av att beskriva
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processdata som inte använts i kalibreringsarbetet, vilket är nödvändigt för att den ska kunna
användas för kontinuerlig utvärdering av processens status.

Figur A2- 17. Scores för nya data som används för validering av modellen.

Data från mikroskopering användes inte i modell S1 eftersom det fanns betydligt färre observationer på det. Däremot gjordes ett försök att kalibrera en modell på enbart mikroskoperingsdata,
modell S2 i Tabell A2- 2. Slamålder togs också med som variabel i denna ansats. Det gick inte att
beräkna några signifikanta komponenter för dessa variabler, vilket tyder på att det datamaterial som
användes inte uppvisar någon systematisk samvariation dem emellan.
I kalibreringen av en PLS-modell med elförbrukning i biosteget som prediktionsvariabel uteslöts
variabler i position 4 i reningsverket (efter mellansed.). Några av dessa har säkerligen stark samvariation med prediktionsvariabeln, men då avsikten med modellen är att se hur variabler före och i
biosteget borde ändras för att minska elförbrukningen så togs de inte med. Från position 1
(inkommande) hade flöde och temperatur stor påverkan i modellen, övriga variabler togs bort.
Resultatet av modell S3 visas i Figur A2- 18. Två signifikanta komponenter täcker in 66 % av
variationen i x-variablerna. Dessa förklarar i sin tur 49 % av y-variabelns variation.

*

Figur A2- 18. Modell S3: PLS med elförbrukning i biosteget som y-variabel. Uppmätta värden mot
modellprediktioner (vänster). Loadings (höger), y-varibeln är markerad med *.

Loadings i Figur A2- 18 visar tydligt att det som har haft dominerande inverkan i PLS-modellen är
vattnets temperatur. Ju högre temperatur i vattnet desto större blir elförbrukningen. Detta kan
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förmodligen förklaras av att nitrifikation förekommer vid högre temperaturer och att denna bakteriella process är väldigt syrekrävande. En annan bidragande orsak är att syrets löslighetsförmåga i
vatten är sämre vid högre temperaturer. Nämnvärt är även att variabeln slamålder korrelerade med
elförbrukningen. Detta styrker tolkningen med nitrifikation eftersom nitrifierande bakterier kräver
hög slamålder. Denna variabel togs dock bort p.g.a. dess låga inverkan i modellen.
För att vidare undersöka sambandet för nitrifikation kalibrerades även en PLS-modell för nitrat
efter mellansed. Eftersom det i stort sett inte kommer någon nitrat in till verket med
avloppsvattnet, betyder höga nitrathalter i utgående vatten att det skett en nitrifikation av
ammonium. Modell S4 består av endast en komponent (57 % av variationen i x) som i sig förklarar
81 % av variabeln nitrat efter mellansed. Figur A2- 19 visar modellens predikterade värden jämfört
med analyssvar vid provtagning samt modellvariablernas loadings.

Figur A2- 19. PLS-modell för nitrat efter mellansed (S4). Analyserade halter mot modellprediktioner
(vänster). Loadings i form av stapeldiagram (vattentemperatur (x), elförbrukning (x), NH4-N
(x), slamålder (x) och NO3(y)) (höger).

Modell S4 visar att halten nitrat ut från mellansed. till 81 % kan förklaras av vattentemperatur,
elförbrukning i biosteget och slamålder (positivt beroende) samt av halten ammonium efter
mellansed (negativt beroende som väntat).

Diskussion
Den övergripande PCA-modellen beskriver nästan 80 % av variationen i data, och täcker därmed in
många, en del redan kända, fenomen. Det faktum att modellen förklarar välkända relationer mellan
variablerna leder till att nya samband blir mer trovärdiga. En viss försiktighet bör dock nyttjas vid
tolkning av variabler som ligger långt in på en komponent, eftersom dessa inte förklaras särskilt bra
i just den komponenten. En intressant aspekt som visas i modellen är t.ex. betydelsen av en väl
fungerande förbehandling innan biosteget. Datamaterialet visar att lägre halter av BOD och fosfor i
vattnet efter mellansedimenteringen förekommer då reningseffekten innan biosteget varit hög.
Orsaken till att det inte gick att ta fram någon modell för mikroskoperingsdata skulle kunna vara att
olika personer har mikroskoperat slammet. Vid mikroskopering sätts variablerna till ett numeriskt
värde utefter förekomst av filament, amöbor, frisimmande bakterier etc. Det blir väldigt svårt för
två personer att ha exakt samma objektiva bedömning vid mikroskoperingen. För att förbättra
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möjligheten att använda dessa variabler för modellering, har man vid Skebäcksverket börjat låta
samma person mikroskopera slammet. Dessutom utförs mikroskopering betydligt oftare nu.
PLS-modellerna visar i sig inga okända samband men fungerar som exempel på hur det går att
beräkna en variabel utifrån kännedom om värdet på andra variabler. Modellen för elförbrukningen i
biosteget lämnar en stor del av variationen i denna variabel oförklarad. Detta tyder på att det finns
andra faktorer som är av betydelse för elförbrukningen och som inte ingår bland de variabler som
tagits med i denna undersökning, så som t.ex. vattnets α-värde (ett mått på förmåga att lösa syre i
vattnet).

Slutsatser
Detta projekt har visat på möjligheten att skapa övervakningsmodeller från processdata på avloppsreningsverk. Eftersom personal från verken utbildats i modelleringstekniken samt varit delaktiga i
själva modelleringsarbetet, har projektet bidragit till en ökad förståelse för dessa metoder på
Kungsängsverket och Skebäcksverket. Modellerna har mest visat redan kända samband mellan
variablerna, men resultatet är ju helt beroende på vilka variabler som beaktas. Därför är det mycket
viktigt att man i början av modelleringsarbetet väljer ut de variabler som kan vara av relevans för
det mål man har med modellen. Projektet har även belyst skillnaden mellan modeller som
kalibrerats på data med olika upplösning. Det är av yttersta vikt att det datamaterial som används
för modellkalibrering innehåller variabler som är jämförbara med varandra vad det gäller
upplösning (timvärden/dygnsvärden) och insamlingsperiod.
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Appendix A – Parameterlista Kungsängsverket
Position i verket
1 - Inkommande

2 - Järndosering
3 - Mekaniskt renat

4 - Biosteg zon 1

5 - Biosteg zon 2
6 - Biosteg zon 4

Position i verket
7 - Biosteg zon 5.1

8 - Biosteg zon 5.2

Variabel
Vattenflöde
Vattentemperatur
Totalfosfor
Löst fosfor
Totaljärn (syrauppsluten)
Löst järn (filtrerad)
Alkalinitet
pH
Totalkväve
Flöde fällningskem*
Temp fällningskem*
Totalfosfor
Löst fosfor
Totaljärn (syrauppsluten)
Löst järn (filtrerad)
Alkalinitet
PH
Totalkväve
Ammoniumkväve
Nitratkväve
BOD7
Suspenderande ämnen
kvoten Ntot/BOD7 *100
kvoten Ptot/BOD7 *100
Susp returslam block A**
Returslamflöde block A**
Susp returslam block B**
Returslamflöde block B**
Flöde kolkälla
Redoxpotential
Nitrat, linje 1
Nitrat, linje 2
Nitrat, linje 3
Nitrat, linje 6
Variabel
Löst syre, linje 1 till 6
Luftflöde, hela linje
1 till 6
Nitrat, linje 1
Nitrat, linje 6
Susp, linje 1 till 6

Enhet
m3/h
C
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l

Modellnamn
1_01_flöde
1_02_temp
1_03_totP
1_04_ortoP
1_05_Fe
1_06_Fe_filtrerat
1_07_HCO3
1_08_pH
mg/l 1_09_totN
l/min 2_01_flöde
C
2_02_temp
mg/l 3_01_totP
mg/l 3_02_ortoP
mg/l 3_03_Fe
mg/l 3_04_Fe_filtrerat
mg/l 3_05_HCO3
3_06_pH
mg/l 3_07_totN
mg/l 3_08_NH4-N
mg/l 3_09_NO3-N
mg/l 3_10_BOD7
mg/l 3_11_Susp
%
3_12_N:BOD
%
3_13_P:BOD
g/l
4_01_suspA
l/s
4_02_slamflödeA
g/l
4_03_suspB
l/s
4_04_slamflödeB
l/min 5_01_kolkälla
mV
5_02_redox
mg/l 6_01_nitrat1
mg/l 6_02_nitrat2
mg/l 6_03_nitrat3
mg/l 6_04_nitrat6
Enhet Modellnamn
mg/l 7_01_syre1 till
7_06_syre6
m3/h 7_07_luftflöde1 till
7_12_luftflöde6
mg/l 8_01_nitrat1
mg/l 8_02_nitrat6
g/l
8_03_susp1 till
8_08_susp6
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On-line/Analysvärde
On-line
On-line
Analysvärde
Analysvärde
Analysvärde
Analysvärde
Analysvärde
Analysvärde
Analysvärde
On-line
On-line
Analysvärde
Analysvärde
Analysvärde
Analysvärde
Analysvärde
Analysvärde
Analysvärde
Analysvärde
Analysvärde
Analysvärde
Analysvärde
Beräknat från analysvärden
Beräknat från analysvärden
On-line
On-line
On-line
On-line
On-line
On-line
On-line
On-line
On-line
On-line
On-line/Analysvärde
On-line
On-line
On-line
On-line
On-line
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Variabel
Enhet Modellnamn
On-line/Analysvärde
Ammonium
mg/l 9_01_ammonium On-line
Nitrat
mg/l 9_02_nitrat
On-line
Löst fosfor
mg/l 9_03_ortoP
On-line
Totalfosfor
mg/l 9_04_totP
On-line
Slamnivå sedimentering
m
9_05_slamnivå
On-line
Totalfosfor
mg/l 9_06_totP
Analysvärde
Löst fosfor
mg/l 9_07_ortoP
Analysvärde
Totaljärn (syrauppsluten) mg/l 9_08_Fe
Analysvärde
Löst järn (filtrerad)
mg/l 9_09_Fe_filtrerat
Analysvärde
Alkalinitet
mg/l 9_10_HCO3
Analysvärde
pH
9_11_pH
Analysvärde
Totalkväve
mg/l 9_12_totN
Analysvärde
Ammoniumkväve
mg/l 9_13_NH4-N
Analysvärde
Nitratkväve
mg/l 9_14_NO3-N
Analysvärde
BOD7
mg/l 9_15_BOD7
Analysvärde
Suspenderande ämnen
mg/l 9_16_Susp
Analysvärde
* Fällningskemikalierna tillsätts före provtagningspunkten för analys på inkommande vatten.
** Block A = linje 2, 4 och 6 i biosteget. Block B = linje 1, 3 och 5 i biosteget
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Appendix B – Parameterlista Skebäcksverket
Position i verket
1 - Inkommande

Variabel
Vattenflöde
BOD7
Totalfosfor
Totalkväve
Suspenderat material
pH
Alkalinitet
Vattentemperatur
2 - Efter försed.
BOD7
Reningseffekt BOD7 från
inkommande till efter försed
Totalfosfor
Reningseffekt fosfor från
inkommande till efter försed
Löst fosfor
Totalkväve
Ammoniumkväve
Suspenderat material
Kvoten Ntot/BOD7 *100
Kvoten Ptot/BOD7 *100
3 - Biosteg
Blåsmaskinernas elförbrukning
Slamhalt
Slambelastning
Lufttemperatur
Glödrest
Alfa-värde
Flockstorlek
Flockform
Flock-kompakthet
Zoogleal flock
Filamenthalt
Fria bakterier
Spiralformade bakterier
Flagellater
Ciliater
Amöbor
Position i verket Variabel
3 - Biosteg
Klockdjur
Rotatorier
Nematoder
Slamålder
4 - Efter mellansed. BOD7
Reningseffekt BOD7 från efter
försed till efter mellansed

Enhet
1000 m3/ d
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l

mg/l
%

Modellnamn
1_01_flöde
1_02_BOD7
1_03_Ptot
1_04_Ntot
1_05_Susp
1_06_pH
1_07_alk
1_08_temp
2_01_BOD7
2_02_BOD7_ren

mg/l
%

2_03_Ptot
2_04_Ptot_ren

mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
%
%
kWh/dygn
mg/l
kg BOD7/kg SS, d
oC
%

2_05_PO4-P
2_06_Ntot
2_07_NH4-N
2_08_Susp
2_09_N:BOD
2_10_P:BOD
3_01_elf
3_02_Slamhalt
3_03_Slambel
3_04_Lufttemp
3_05_glödrest
3_06_alfa
3_07_stl
3_08_form
3_09_komp
3_10_zoog
3_11_fil
3_12_bakt
3_13_spiral
3_14_flag
3_15_cil
3_16_amö
Modellnamn
3_17_klock
3_18_rot
3_19_nem
3_20_slamålder
4_01_BOD7
4_02_BOD7_ren

mg/l HCO3
oC

1-3
1-3
0-4
0-4
0-6
0-4
0-4
0-4
0-4
0-4
Enhet
0-4
0-4
0-4
dygn
mg/l
%
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Variabel
Reningseffekt BOD7
inkommande till efter mellansed
Totalfosfor
Reningseffekt fosfor från efter
försed till efter mellansed
Reningseffekt fosfor
inkommande till efter mellansed
Löst fosfor
Ammoniumkväve
Nitrat
Slamytbelastning
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Enhet
%

Modellnamn
4_03_tot_ren_BOD7

mg/l
%

4_04_Ptot
4_05_Ptot_ren

%

4_06_tot_ren_Ptot

mg/l
mg/l
mg/l
kg SS/m2, h

4_07_PO4-P
4_08_NH4-N
4_09_NO3
4_10_Slamytb
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Appendix 3 - Modellbaserad styrning av
kemisk fällning i kommunala avloppsreningsverk
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Sammanfattning
Avsikten med detta delprojekt var att undersöka möjligheten att tillämpa modellbaserad reglering
för styrning av kemikaliedoseringen i ett avloppsreningsverk. Under en period på fyra dagar togs
vattenprover ut för analys i två provpunkter i Borlänge reningsverk. Den första provpunkten var
för det inkommande avloppsvattnet, före fällning. Den andra provpunkten låg efter förfällning och
försedimentering. Vattenprover togs ut med en frekvens av 1 prov per timme, dygnet runt. Under
provtagningen varierades kemikaliedoseringen enligt ett förbestämt schema.
Analysresultaten i kombination med online-värden från mätinstrument användes för att kalibrera en
prediktiv modell för hur reningsresultatet beror av kemikalietillsatsen och det inkommande
avloppsvattnets sammansättning. En tillförlitlig modell gör det möjligt att simulera den föreslagna
reglerstrategin, men det kräver att det finns ett tydligt samband mellan utsignalen (reningsresultatet)
och styrsignalen (kemikaliedoseringen). Ett sådant samband gick inte att få fram från data från
provtagningen. Orsaken till det är troligtvis de tömningar av externslam på ledningsnätet som förekom under provtagningsveckan. Således kunde inte den modellbaserade regleringen demonstreras
genom datorsimulering.
En teoretisk jämförelse görs mellan normalt fällningsförfarande på reningsverket i Borlänge och
antagandet att man når en jämn halt på 2,5 mg/l av PO4-P efter försedimenteringen. Belastningen
in till reningsverket antas i beräkningarna vara samma som under provtagningen. Vid normalt
fällningsförfarande går det åt ca 10 % mer kemikalie än vad det gör om man lyckas med perfekt
fällning mot målvärdet 2,5 mg PO4-P/l.

Bakgrund
Idag används ofta en enkel styrning av fällningen i reningsverken, t.ex. dosering per m3 avloppsvatten eller fast dosering efter tidsschema, och det är vanligt med överdosering av fällningskemikalier för att garantera att reningskraven uppnås. I Borlänge reningsverk använder man sig av en fast
dos (l/h) som ändras manuellt mot bakgrund av aktuell belastning och medeldygnsflöde. Dessutom
har man valt att ha lägre dos nattetid, eftersom man vet av erfarenhet att belastningen sjunker under
natten och man vill garantera att det finns tillräckligt med organiskt material och fosfor kvar till biosteget efter förfällningen.
Under 2002 genomförde IVL ett utvecklingsprojekt inom området modellbaserad reglering.
Projektet resulterade bl.a. i idéer om hur metoden kan tillämpas inom avloppsvattenrening för
effektiviserad styrning och reglering av kemikaliedosering i samband med fällning av fosfor och
organiskt material [1]. Modellbaserad reglering (MPC) används för att automatiskt beräkna den
bästa styrsignalen utifrån de aktuella förutsättningarna (reningskrav, inkommande belastning,
temperatur etc). På så sätt elimineras anledningen till överdosering och en miljövinst uppnås i och
med att kemikalieförbrukningen minskar.
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Mål
Målet med detta delprojekt är att genom tillämpning av de metoder som undersöktes i ovan
nämnda utvecklingsprojekt visa på möjligheten till en bättre styrning av fällningsprocessen i ett
kommunalt avloppsreningsverk.

Metod
Projektets upplägg var från början tänkt att motsvara följande punkter:
-

Data samlas in från Borlänge reningsverk under en särskild provtagningskampanj då
kemikaliedoseringen varieras.

-

En matematisk beskrivning, modell, av hur fosforhalten efter försedimenteringen beror av
kemikaliedoseringen och variationer i inkommande avloppsvatten tas fram.

-

Modellen används för att simulera vilken kemikaliedos (med variation i tiden) som en MPCrutin skulle räkna fram som den bästa styrsignalen vid den typ av variation i inkommande
vatten som normalt förekommer i Borlänge reningsverk.

-

Den modellerade kemikalieförbrukningen jämförs med dagens förbrukning vid motsvarande
belastningssituation.

Tyvärr visade sig det vara omöjligt att ta fram en tillräckligt bra modell för användning i simulering
av MPC-reglering. Därför gjordes istället en beräkning av vilken kemikalietillsats som krävs för att
teoretisk nå en halt på 2,5 mg PO4-P/l efter förfällning.

Modellering
Tanken var att visa på möjligheterna med MPC (Model Predictive Control) som ett mer avancerat
alternativ till styrning av förfällning i avloppsreningsverk. MPC är en metod som lämpar sig bra för
styrning av multivariata processer (där resultatet beror av flera variabler) med lång dödtid (tiden
mellan det att en förändring i styrsignalen får genomslag i utsignalen) [2]. Metoden torde därmed
vara idealisk för reglering av kemikaliedoseringen i förfällningssteget på avloppsreningsverk för att
-

Processen är multivariat, d v s reningsresultatet (utsignalen) beror av många variabler
(kemikaliedos och det inkommande avloppsvattnets sammansättning).

-

Det är en relativt lång dödtid i processen eftersom förfällningssteget innefattar en
sedimenteringsvolym och tillsats av kemikalie sker före denna, medan reningsresultatet mäts
efter denna.

Metoden går ut på att man sätter upp en matematisk modell som förklarar sambandet mellan styrsignal och utsignal under inverkan av eventuella störningar i processen. Sedan används modellen till
att prediktera, beräkna i förväg, vad utsignalen skulle bli under aktuella förutsättningar i processen
och för ett antal tänkbara värden på styrsignalen. Genom denna beräkning finner man den för
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nuläget bäst lämpade styrsignalen som också blir den man använder. Nästa gång MPC-rutinen körs
har processen förändrats och man finner en ny, bäst lämpad, styrsignal. Har man väl tagit fram en
fungerande processmodell finns det metoder för att lägga in MPC-regleringen i det styrsystem som
används och på så sätt få automatisk reglering av styrsignalen enligt den beskrivna rutinen.
I det specifika fallet med MPC på förfällningen i Borlänge reningsverk motsvaras utsignalen, det
man vill reglera/styra, av specifikation på vattnet efter försedimenteringen t ex återstående halt av
fosfor och organiskt material eller kvoten av dessa. Styrsignalen, den som kan ändras för att påverka
utsignalen, är i detta fall kemikaliedosen. Det förekommer även störningar i processen i form av
variationer i det inkommande avloppsvattnet. Vid användning av MPC på reningsverket i Borlänge
skulle man alltså ha en situation motsvarande den i Figur A3- 1. Varje gång kemikaliedosen ska
ändras görs alltså först ett antal prediktioner med processmodellen för att hitta den bäst lämpade
dosen, givet sammansättningen på det inkommande vattnet.

Inkommande
vatten

Fosfor
Org. mtl.
Kvot

Kemikaliedosering

Prediktioner
Sandfång

Försedimentering
Till ASP

Rensgaller

Styrsignal:

Kemikaliedosering

Utsignal:

Vattnets egenskaper efter försed.

Störning:

Sammansättning på inkommande vatten

Figur A3- 1

Upplägg för MPC i Borlänge reningsverk.

Försöksupplägg
För att samla in processdata, som används för att ta fram den matematiska modellen, genomfördes
den 26:e till 30:e april 2004 en veckas provtagning på reningsverket i Borlänge. Vattenprover
samlades in kontinuerligt, med en frekvens på ett prov i timmen, från två provpunkter i reningsverket, se Figur A3- 2. Analysprogrammet för respektive provpunkt redovisas i Tabell A3- 1.
Kemikaliedoseringen i förfällningen varierades enligt ett förbestämt schema, se Figur A3- 3.
Schemat utgår från den normala kemikaliedosen med påförda variationer kring denna. Normalt
används lägre kemikaliedos nattetid (00:00-07:00), så under den tiden testades vid två tillfällen
effekten av helt avstängd dosering. Eftersom avloppsvattenflödet varierar under dygnet blev den
verkliga variationen, uttryckt i µmol Fe/l avloppsvatten, något annorlunda jämfört med det tänkta
upplägget, se Figur A3- 3.
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Dosering
FeCl3

1

Till
recipient

2
Sandfång

Aktivt slam

För-sedimentering

Rensgaller

Slutsedimentering

Returslam
Överskottsslam
till förtjockare

Överskottsslam
till förtjockare

Figur A3- 2

Skiss över Borlänge reningsverk. De två provpunkterna är markerade med 1 och 2.

Tabell A3- 1

Analysprogram under provtagningsveckan.
Parametrar som hämtats från dataloggning on-line anges i kursiv text.

Mätpunkt 1
Inkommande vatten
Parameter
Flöde
Ptot
PO4-P
COD
Suspenderat
material
Konduktivitet
pH
Temperatur

Mätpunkt 2
Efter förfällning och sedimentering
Parameter
Enhet

Enhet
m3/h
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l

Ptot
PO4-P
COD
Suspenderat
material
Konduktivitet
pH

µS/cm
pH-enheter
°C

mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
µS/cm
pH-enheter

18

90

:0
0

:0
0

:0
0

:0
0
04

00

20

16

12

:0
0

08

04

00

20

16

12

08

04

00

20

16

12

08

04

00

16

:0
0

0

:0
0

0

:0
0

10

:0
0

2

:0
0

20

:0
0

4

:0
0

30

:0
0

6

:0
0

40

:0
0

8

:0
0

50

:0
0

10

:0
0

60

:0
0

12

:0
0

70

:0
0

14

:0
0

80

µmol Fe / l

µmol Fe / l avl.vatten

16

20

FeCl3 l/h

FeCl3 l/h

26-30 april 2004

Figur A3- 3

Doseringsschema för kemikalietillsatsen, l FeCl3/h och µmol Fe/l avloppsvatten.

I efterhand gick det även att beräkna tillsatsen av mg Fe per mg PO4-P, vilket visas i Figur A3- 4.
Under det mycket förenklade antagandet att järnet enbart fäller ut avloppsvattnets innehåll av fosfat
i form av FePO4 låg alltså den teoretiska reduktionen av PO4-P mellan 20 och 50 % under större
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delen av provtagningen. Givetvis med undantag för de tillfällen då kemikaliedosen var noll, samt
även ett par tillfällen med väldigt hög järndos i förhållande till inkommande PO4-P.
160

3

140

120

mg Fe / mg PO4-P

2
100

1.5

80

60
1
40

% teoretisk reduktion av PO4-P

2.5

0.5
20

07:00

04:00

01:00

22:00

19:00

16:00

13:00

10:00

07:00

04:00

01:00

22:00

19:00

16:00

13:00

10:00

07:00

04:00

01:00

22:00

19:00

16:00

13:00

10:00

07:00

04:00

01:00

22:00

19:00

0

16:00

0

26-30 april 2004

Figur A3- 4

Järntillsats enligt doseringsschemat per mg PO4-P i inkommande avloppsvatten.
Höger y-axel visar den teoretiskt möjliga avskiljningen i % av inkommande PO4-P.

Teoretisk beräkning
Den kemikalie som för närvarande används i Borlänge reningsverk är FeRRI-FLOCK® 150, som är
en järn(III)klorid i lösning. Uppgifter angående densitet och järninnehåll har hämtats från CDMs
produktinformation [3].
Vid samtliga beräkningar görs det förenklade antagandet att det järn som tillsätts endast går åt till
fällning av fosfat, enligt följande reaktion.

Fe3+ + PO43- => FePO4
Det leder till att den teoretiska förbrukningen av Fe3+ är 1,8 gånger mer än den mängd PO4-P som
fälls ut.
Veckan före den aktuella provtagningsveckan var kemikaliedoseringen 8 l/h dagtid respektive 7 l/h
nattetid (00:00-07:00). En teoretisk beräkning görs för hur denna dos skulle klara av den belastningsvariation avseende fosfor som dokumenterades under provtagningen.
Om man vill se till att hålla en jämn belastning på det biologiska steget som kommer efter förfällningen går det inte att hålla en fast dosering. I så fall bör man följa de variationer som förekommer
i det inkommande vattnet. En beräkning görs även för det godtyckliga antagandet att man vill ha
2,5 mg PO4-P kvar till det biologiska steget efter förfällningen.
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Resultat
Data från provtagning
De data som samlades in under provtagningsveckan kan inte sägas ge en helt representativ bild av
den normala belastningsvariationen. Detta beror på att man denna vecka, utan påannonsering till
personalen på reningsverket, vid ett flertal tillfällen tömde externslam på ledningsnätet. Efter den
första tömningen, som uppmärksammades av personalen då den nådde reningsverket, fick man
efter förfrågan reda på att det skulle ske ett antal liknande slamtömningar under veckan. Då provtagningen vid det laget redan var i full gång togs beslut om att genomföra den trots den yttre störningen.
Totalt tömdes externslam på ledningsnätet vid 22 tillfällen under veckan enligt Tabell A3- 2. Enligt
personalen på reningsverket tar det uppskattningsvis två timmar från det att slammet töms till det
att slammet når Borlänge reningsverk. Effekten av det externa slammet syns tydligt i flera av de
analyserade parametrarna, se Figur A3- 5, speciellt på inkommande vatten.
Tabell A3- 2 Tömning av externslam på ledningsnätet till Borlänge reningsverk under v 18, 2004
Tid för tömning

m3 externslam

Tid för tömning

m3 externslam

040427

08:40

39

040428

14:15

14

09:30

14

15:00

12

10:40

39

15:30

14

11:00

12

06:50

12

11:10

13

08:00

12

12:30

14

10:30

12

14:50

14

11:00

12

15:00

12

13:40

12

09:45

14

15:30

12

10:00

12

17:30

12

12:10

14

17:45

12

040428

040429
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Figur A3- 5
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Resultat från provtagningsveckan på Borlänge reningsverk. Belastningstoppar till följd av externslammet syns
tydligt i diagrammen över inkommande värden (ink) på suspenderat material (SS), COD och fosfor.
Tidsfördröjningen över sedimenteringsbassängen är ca 4 timmar och syns i bilder där värden på inkommande
och efter försedimentering (efs) är ritade i samma diagram (extra tydligt för SS och COD). Den brutna tidsserien i den andra provpunkten (efs) beror på ett fel i den automatiska provtagaren.
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Modellbaserad reglering
Grunden för att tillämpa modellbaserad reglering ligger i en bra modell som förklarar sambandet
mellan styrsignal och utsignal under inverkan av eventuella störningar i processen. Har man inte
tillgång till ett exakt fysikaliskt samband mellan aktuella parametrar kan det gå att kalibrera modellen
från processdata. Förutsättningen är att de data som används uppvisar de egenskaper som ska
modelleras.
En första ansats till modell för att beskriva PO4-P efter försedimenteringen, givet sammansättningen på det inkommande vattnet och aktuell kemikalietillsats, visade lovande resultat, se Figur
A3- 6. Här antas en tidsfördröjning på fyra timmar från doseringspunkten till mätpunkten efter försedimenteringen. Vid närmare granskning av modellen visade det sig tyvärr att modellen inte
beskriver kemikalietillsatsens inverkan på reningsresultatet. Det är fullt möjligt att beräkna vilken
halt PO4-P som erhålls efter försedimenteringen, men för den aktuella perioden beror den helt av
sammansättningen på det inkommande vattnet. Modeller har även tagits fram för total fosfor och
COD, med liknande resultat.

Figur A3- 6

Uppmätt PO4-P efter försedimentering (o) jämfört med modellprediktioner (+).

Eftersom det inte går att få fram ett samband för hur variationer i kemikaliedoseringen påverkar
vattnets sammansättning efter försedimenteringen, går det heller inte att simulera MPC-strategin.
MPC-rutinen kräver att man aktivt kan ändra någon av de parametrar som påverkar det man vill
styra. I det här fallet är reningsresultaten i stor sett helt beroende av vad som kommer in till
reningsverket, vilket inte är något som processoperatörerna kan påverka.

Teoretisk beräkning
Den teoretiska beräkningen för normalt doseringsförfarande, under en belastningssituation motsvarande den som var vid provtagningen, visar att man vid flera tillfällen tillsätter så mycket järn att
man teoretiskt fäller bort all PO4-P, se Figur A3- 7 och Figur A3- 8. Detta gäller under nattetid då
man har en lägre dosering. Samtidigt slår belastningstopparna igenom och ger höga halter kvar till
biologin. Vid denna kemikaliedosering går det åt 672 l FeRRI-FLOCK® 150 under den aktuella
perioden, 26/4 16:00 till och med 30/4 07:00.
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Figur A3- 7

Järntillsats per mg PO4-P i inkommande avloppsvatten, enligt normal dosering med 8 l/h
dagtid respektive 7 l/h nattetid. Höger y-axel visar den teoretiskt möjliga avskiljningen i % av
inkommande PO4-P.
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Figur A3- 8

PO4-P i inkommande avloppsvatten under provtagning samt den teoretiska resthalten efter
fällning enligt normal kemikaliedosering.

Det ser givetvis annorlunda ut för de beräkningar som utgår från antagandet att man uppnår en
jämn belastning av 2,5 mg PO4-P/l in till biosteget, se Figur A3- 9. Då den inkommande halten av
PO4-P ibland är lägre än 2,5 mg/l blir även den teoretiska resthalten lägre än 2,5 mg/l, och det
behövs förstås ingen kemikaliedosering vid dessa tillfällen. Vid denna kemikaliedosering går det åt
600 l FeRRI-FLOCK® 150 under den aktuella perioden, 26/4 16:00 till och med 30/4 07:00, d v s
något mindre än vid normal dosering. Resultatet är förstås väldigt beroende av hur mycket PO4-P
man väljer att ha kvar efter försedimenteringen.
De två doseringsförloppen, uttryckt i l/h, åskådliggörs i Figur A3- 10. Det är tydligt att man, vid
liknande förhållanden som under provtagningen, stundtals borde lägga sig på en lägre kemikaliedos
än den som används idag. Det är bara vid belastningstopparna som dosen inte är tillräcklig och
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dessa beror ju, som diskuterats ovan, till största del på externslammet. Under normala veckor har
man inte denna extra belastning och således inte lika höga belastningstoppar.
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Figur A3- 9

PO4-P i inkommande avloppsvatten under provtagning samt den teoretiska resthalten efter
fällning som ger resthalt 2,5 mg/l.
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26-30 april 2004

Figur A3- 10 Jämförelse mellan normal kemikaliedosering och hur mycket man teoretiskt behöver dosera för
att nå en resthalt på 2,5 mg PO4-P/l.

Diskussion
Tillsatsen av externslam visade sig ha en mycket stor inverkan på förutsättningarna i reningsverket
under provtagningen. Både fosfor och COD uppvisade mycket större variationer än normalt, vilket
förmodligen är en bidragande faktor till att den variation som påfördes kemikaliedosen inte fick ett
tydligt genomslag i halterna efter försedimenteringen. Trots höga halter in till reningsverket har det
första sedimenteringssteget sett till att minska dessa till acceptabel nivå. Det är rimligt att förvänta
sig att mycket av det externslam som tippades på ledningsnätet sedimenterar bra och alltså avskiljs i
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försedimenteringen även utan kemikalietillsats. Det är troligt att man får bättre modeller om man
räknar på mer ”normala” data.
I de teoretiska beräkningarna har ingen hänsyn tagits till att en hel del organiskt material faktiskt
försvinner i förfällningssteget. Inte heller har det undersökts hur kvoten av P:COD ser ut i det
vatten som sedan går vidare in till det biologiska steget. Under provtagningen låg kvoten Ptot/COD
efter försedimentering på 0,015-0,025. Det bör alltså finnas tillräckligt med fosfor kvar för tillväxt i
biologin, som kräver ca 1 % P per reducerad COD för uppbyggnad av ny cellmassa.
Hålls en konstant kemikaliedosering, som man gör idag, kan den genomsnittliga belastningen över
dygnet se OK ut. Man får dock inte glömma bort den belastningsvariation som förekommer till
följd av konstant dosering. Även om biosteget klarar av viss variation kan det vara önskvärt att hålla
sammansättningen på det vatten som går in till biologin relativt konstant. På så sätt blir driften av
det biologiska steget jämnare och mer resurseffektiv. Det gäller särskilt på ett reningsverk som i
Borlänge där men inte har frekvensstyrda luftare i biosteget. En utjämning av COD in till biologin
vore önskvärd.
Givetvis är det svårt att i praktiken lägga upp en kemikaliedosering som den som används i den
teoretiska beräkningen. Det är dock något i stil med denna som en fungerande MPC-rutin skulle
resultera i. Skulle en sådan rutin användas bör man nog sätta en övre gräns för hur hög dosering
man tillåter maximalt, för att undvika extrema tillsatser.
Det bör nämnas att det finns andra angreppssätt för mer automatisk styrning av kemikaliedosering i
reningsverk, se t ex [4] och [5]. Dessa har inte tagits med i detta projekt, som endast hade för avsikt
att undersöka tillämpbarheten av MPC.
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Sammanfattning Delrapport 1
Denna lägesrapport redovisar försök och resultat från delprojektet Tillämpning av Soft Sensors som ett
alternativ till reella mätningar, som är en del av det fleråriga projektet Resurseffektiv avloppsvattenrening.
Målet med delprojektet är att visa på metoden att använda en soft sensor för någon nyckelparameter i ett kommunalt reningsverk.
Avloppsreningsverket Henriksdal i Stockholm har fungerat som fallstudie i detta delprojekt. Vid tre
tillfällen har provtagningskampanjer genomförts för att samla in data till kalibrering och validering
av soft sensors. Här redovisas resultaten från en av de tre kampanjerna. Bra soft sensors erhölls för
variablerna fosfatfosfor, totalfosfor, COD, CODf (filtrerat prov) och suspenderat material. Samtliga
baserades på indata från variabler som kan anses relativt lätta och billiga att mäta on-line, nämligen
uppehållstid, vattenflöde, temperatur, konduktivitet och pH.
Arbetet kommer att fortsätta med data från de två övriga kampanjerna, varav den mest omfattande
kampanjen kommer att ligga till grund för de soft sensors som planeras att installeras på Henriksdal.

Introduktion
Tillämpning av Soft Sensors som ett alternativ till reella mätningar är ett av delprojekten i det fleråriga
projektet Resurseffektiv avloppsvattenrening. Denna rapport är en lägesrapport som redovisar försök och
resultat från delprojektet. Målet med delprojektet är att visa på metoden att använda en soft sensor
för någon nyckelparameter i ett kommunalt reningsverk. Avloppsreningsverket Henriksdal i
Stockholm har fungerat som fallstudie i detta delprojekt.

Vad är en soft sensor?
Sammansättningen av ämnen i det avloppsvatten som kommer in till avloppsreningsverken varierar
över tiden och det är av stort intresse att kunna övervaka dessa variationer on-line. Givare för en
del av de variabler man vill mäta i realtid kan vara olämpliga eller omöjliga att installera p g a
ekonomiska eller praktiska skäl. De kan vara kostsamma, tids- och arbetskrävande, dessutom kan
det vara svårt att mäta på så komplexa vatten som avloppsvatten utgör.
Det är högst troligt att värdet på variabeln av intresse samvarierar med de variabler som redan mäts
on-line. Om så är fallet går det att, med hjälp av multivariata modelleringstekniker, utnyttja
korrelationen mellan processvariablerna för att beräkna värdet på nyckelvariabeln. På så sätt erhålls
en s k soft sensor (virtuell, beräknad) som ger nya värden på nyckelvariabeln i samma takt som
befintliga givare registrerar data från processen. Ett bra resultat öppnar vägen för effektivare
styrning av processen.
En soft sensor är en algoritm, en matematisk modell, som ger en on-line uppskattning (prediktion)
av en önskad variabel baserat på on-line värden från de givare som finns tillgängliga (indata). Det
finns en mängd olika typer av matematiska algoritmer som kan användas för att skapa soft sensors.
I detta arbete används regressionsmetoden PLS, Partial Least-Squares. Om relationen mellan indata
och den predikterade variabeln är olinjär kan man förbättra modellen genom att utöka indata med
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olinjära termer, t ex kvadraten av en variabel eller en variabel multiplicerad med en annan. Den
typen av olinjära transformationer har använts i några av de soft sensors som redovisas i
resultatdelen.
I denna rapport används tre kvalitetsmått för soft sensors.
•

R2, anger hur stor del (0-1) av variationen i data som täcks in av modellen.

•

Q2, anger modellens prediktiva förmåga (0-1).

•

RMSEE (Root Mean Square Error of Estimation), anger medelfelet (i absolutbelopp) i
prediktionerna.

Henriksdals avloppsreningsverk
Det vatten som kommer in till Henriksdals avloppsreningsverk (Figur A4- 1) passerar först ett
galler och sandfång innan det går in förluftningsbassängen där en lösning av fällningskemikalien
järnsulfat (FeSO4) tillsätts. Här fälls fosfat ut, och tillsammans med en del organiskt material
sedimenterar detta till botten i sedimenteringsbassängen. Slammet som bildas pumpas till rötning
medan vattnet pumpas vidare till den biololgiska reningen där organiskt material oxideras och
kväveinnehållande föreningar omvandlas till kvävgas. Efter en andra sedimentering pumpas det
bildade bioslammet till rötning och vattnet pumpas vidare genom sandfilter innan det släpps ut i
recipienten.

Rensgaller

Figur A4- 1

Sandfång

Förluftning
& fällning

Sedimentering

Biologisk rening

Sedimentering

Sandfilter

Schematisk bild över Henriksdals avloppsreningsverk

Data
På Henriksdals avloppsreningsverk finns ett antal sensorer som återspeglar processens prestanda,
värdena från dessa sensorer loggas var sjätte minut i en databas som kallas Waste. I Waste finns
även värden från labanalyser som utförs en gång i veckan.
I inkommande vatten är det bara flöde som mäts on-line och TSS, COD, BOD, Ptot och PO4-P
analyseras på lab en gång i veckan.
Dessa data utvärderades och det blev klart att det inte fanns tillräckligt med on-line-givare för att
beskriva vattnets egenskaper. Därför genomfördes kampanjer med tätare provtagning och analys av
ett antal intressanta variabler, för att undersöka möjligheten att skapa soft sensors.
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Provtagningskampanjer
Tre provtagningskampanjer har genomförts under 2004 och 2005. Proverna togs med hjälp av
automatiska provtagare, antingen som samlingsprov över en timme eller som momentana prov en
gång i timmen (se beskrivningen av respektive kampanj nedan). Filtrerade prover åstadkoms genom
filtrering av proverna genom glasfiberfilter (GF/A 55 mm i diameter). SS mättes enligt svensk
standard SS 028112-3 (kampanj 1 och 3) eller med on-line-instrument (kampanj 2). För analys av
COD, CODf, Ptot, PO4-P, Ntot, NH4-N och NO3-N användes rör från Hach-Lange. pH och
konduktivitet mättes med hjälp av pH- respektive konduktivitetselektroder.
Hittills har datat från provtagningskampanj 1 utvärderats och fokus har legat på att skapa soft
sensors för parametrar i inkommande vatten (d v s i punkt A). Denna rapport kommer därför att
vara baserad på data från provtagningskampanj 1. I denna provtagningskampanj användes
temperaturen som loggas efter försedimenteringen som en parameter.

Kampanj 1: 6-9 juni 2004
•

3 dygn, 1 prov/timme (samlingsprov)

•

Provpunkt A och B (se Figur A4- 2)

•

Variabler A: COD, CODf, Ptot, PO4-P, NH4-N, SS, pH, Konduktivitet

•

Variabler B: COD, CODf, Ptot, PO4-P, SS, pH, Konduktivitet

Kampanj 2: 18-21 maj 2005
•

3 dygn, 1 prov/timme (momentant prov)

•

Provpunkt A (se Figur A4- 2)

•

Variabler: COD, Ptot, PO4-P, Ntot, NH4-N, pH*, Temperatur*, Konduktivitet*, SS*
* = mättes on-line

Kampanj 3: 26 juni – 1 juli 2005
•

5 dygn, 1 prov per timme (samlingsprov)

•

Provpunkt A, B och C (se Figur A4- 2)

•

Variabler A: COD, CODf, Ptot, PO4-P, Ntot, NH4-N, pH,
Konduktivitet, SS

•

Variabler B: COD, CODf, Ptot, PO4-P, Ntot, Ntot f, NH4-N, NO3-N, pH, Konduktivitet, SS

•

Variabler C: COD, CODf, Ptot, PO4-P, Ntot, NH4-N, NO3-N, pH, Konduktivitet, SS
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B

Förluftning

Sedimentering
& fällning

C

Biologisk rening

Sedimentering

Sandfilter

Schematisk bild över Henriksdals avloppsreningsverk. Positioner för provtagning i
provtagningskampanjerna finns utmärka som A, B respektive C.

Varför valdes just de variabler som användes i
provtagningskampanj 1?
Chemical oxygen demand (COD, mg/l)
Chemical oxygen demand (COD), eller kemiskt syrebehov, beskriver den fraktion av ämnen i
vatten som kan oxideras av ett speciellt oxidationsmedel, d v s COD beskriver i stort sett vattnets
organiska innehåll.
Lösligt COD (CODf, mg/l)
Lösligt COD reflekterar den del av vattnets organiska innehåll som är löst och alltså i huvudsak mer
lättillgängligt.
Totalfosfor och fosfat-fosfor (Ptot och PO4-P, mg/l)
Fosfor förekommer i olika former i avloppsvatten. Ptot innefattar allt fosfor i vattnet, medan
analysen PO4-P ger värden på hur mycket fosfor som föreligger som fosfat-joner. PO4-P är
intressant för strategin för dosering av fällningskemikalie.
Ammonium (NH4-N, mg/l)
Ammonium utgör en avsevärd del av det totala kväveinnehållet i avloppsvattnet. I denna
provtagningskampanj analyseras denna parameter för att ytterligare beskriva sammansättningen av
det inkommande vattnet.
Suspended Solids (SS, mg/l)
SS är ett mått på mängden suspenderat material i vattnet och definieras som mängden partiklar som
är större än 0,45 μm. Största delen av SS är organiskt material.
Konduktivitet (Cond, µS/cm)
Konduktivitet är ett indirekt mått på jonstyrkan på vattnet och mättes för att återspegla vattnets
sammansättning av joniserade ämnen.
pH
Fällning och flockulering i förfällningen påverkas av vattnets pH.
Flöde (Q, m3/s)
Det är rimligt att anta att massflödet av vatten kan påverka reningsprocessen, både direkt genom att
påverka uppehållstiden och indirekt genom en korrelation till vattnets innehåll av föroreningar.
Temp (ºC)
Temperaturen kan påverka processerna i reningsstegen och kan också ev korrelera till
koncentrationen av vissa ämnen i avloppsvattnet.
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Resultat
Data från provtagningen
Samtliga variabler uppvisade en betydande variation under tiden för provtagningskampanjen, se
Figur A4- 3. Min-, medel- och maxvärde för respektive variabel redovisas i Tabell A4- 1.
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Figur A4- 3

Parametrarna som mättes under provtagningskampanj 1, * kombinerat med motsvarande online data (x-axel = tid i h), f = filtrerat prov.

Tabell A4- 1

Data från provtagningskampanj 1 (* kombinerat med
motsvarande on-line data för temperatur och flöde).

Variabel
Temp*
Q*
COD
CODf
Ptot
Cond
pH
PO4-P
NH4-Nf
SS

Min
11,2
0,55
162
44
2,59
338
6,84
1,56
10,3
56

Medel
13,8
1,39
359
119
5,55
694
7,08
2,26
25,2
229

Max
14,6
4,36
645
190
9,36
838
7,40
4,68
34,2
398

Även den beräknade uppehållstiden (Rt) i försedimenteringen användes som en parameter. Den
beräknades som
Rt=(29300*0.38)/Q
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där
Rt = Uppehållstid (retention time)
29300 = försedimenteringsbassängernas volym [m3]
0,38 = hydraulisk effektivitet (approximerad genom korrelation av tidsförskjutning av konduktivitet
från provtagningspunkt A till B samt teoretiska värden på uppehållstid.)
Q = flöde
På det sätt som Rt används i detta fall innebär det i princip en invertering av flödet.

Soft sensors
Utgångspunkten i arbetet har varit att undersöka hur bra soft sensors som går att ta fram, givet att
man antas ha tillgång till samtliga variabler som mättes under provtagningskampanjen, utom just
den variabel som sensorn ska beräkna. Några av de variabler som mättes under kampanjen är
sådana som man inte vanligtvis har on-line-instrument för i kommunala avloppsreningsverk. Därför
är det givetvis även av stort intresse att utreda om det är möjligt att skapa en soft sensor baserad
enbart på variabler som är enklare att mäta on-line. De variabler som bedöms vara enkla att mäta
on-line är Rt, Q, Temp, Cond och pH. Kvalitetsmått för de bästa soft sensors för vardera
predikterad variabel redovisas i Tabell A4- 2. I de allra flesta fall är det möjligt att ta fram tillräckligt
bra soft sensors från de enkla variablerna utan att resultatet försämras alltför mycket jämfört med
vad som uppnås då samtliga variabler inkluderas.
Tabell A4- 2

Olika soft sensorers R2, Q2 och RMSEE. Tabellen visar den bästa sensorn baserad på alla
variabler samt baserad på bara enkla variabler.

Soft sensor

R2

Q2

RMSEE [mg/l]

Indata

PO4-P

0,91

0,90

0,25

Alla

PO4-P

0,87

0,86

0,30

Enkla*

Ptot

0,82

0,81

0,63

Alla

Ptot

0,74

0,73

0,75

Enkla

CODf

0,84

0,82

16,5

Alla

CODf

0,77

0,76

19,8

Enkla

CODf

0,83

0,81

16,8

Enkla*

COD

0,71

0,70

77,6

Alla

COD

0,59

0,57

84,5

Enkla

SS

0,74

0,71

43,5

Alla

SS

0,65

0,65

50,1

Enkla

* Modell där indata expanderats med olinjära transformationer.

För att ge en bättre bild av hur bra prediktioner som uppnås med dessa soft sensors visas tidsserier
med uppmätta värden tillsammans med predikterade värden för respektive soft sensor i Figur A4- 4
till Figur A4- 8. Generellt tycks soft sensor modellerna inte vinna mycket på att inkludera samtliga
variabler i indata, det är alltså möjligt att med enkla medel få soft sensors för en rad parametrar som
speglar egenskaper hos det inkommande vattnet till Henriksdals avloppsreningsverk.
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Figur A4- 4. En jämförelse mellan uppmätta
labvärden (Obs) och av modeller predikterade
värden på PO4-P.
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Figur A4- 5. En jämförelse mellan uppmätta
labvärden (Obs) och av modeller predikterade
värden på Ptot.
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Figur A4- 6. En jämförelse mellan uppmätta
labvärden (Obs) och av modeller predikterade värden
på CODf.
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Figur A4- 7. En jämförelse mellan uppmätta
labvärden (Obs) och av modeller predikterade värden
på COD.
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Figur A4- 8. En jämförelse mellan uppmätta labvärden
(Obs) och av modeller predikterade värden på SS.

Figur A4- 6 antyder att modellen för CODf baserad på expanderade indata (lila) inte är lika bra som
motsvarande helt linjära modell (gul), trots dess högre R2 och Q2 och lägre RMSEE. Inte heller för
Ptot verkar expansion av x-matrisen bidra positivt till modellen. Modellerna baserade på alla
variabler och modellerna baserade på de enkla variablerna är i princip jämförbara i de flesta fallen.
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Diskussion
Resultaten är mycket lovande. Till och med genom att enbart använda sig av lättillgängliga, enkla
variabler för prediktion av de önskade variablerna erhålls soft sensors vars beräknade värden följer
variationen i uppmätta data tillräckligt väl för att fylla behovet i ett kommunalt avloppsreningsverk.
Detta gäller för samtliga soft sensors som undersökts här.
När det gäller övervakning av hur det inkommande vattnets sammansättning varierar är det oftast
inte nödvändigt att få ett exakt värde utan man är snarare intresserad av att se trender. Ger t ex en
soft sensor ett värde på 2 mg PO4-P/l vet operatören att vattnet har lågt fosfatinnehåll, trots att
sensorn har ett medelprediktionsfel på 0,30 mg/l och man alltså inte vet det exakta värdet som en
analys skulle ge. En stigande trend ger sedan indikation om när näringsbelastningen in till reningsverket stiger. Den typen av information skulle t ex kunna användas för att optimera doseringen av
fällningskemikalier.
Efter kalibrering och utvärdering av en soft sensor är steget inte långt till färdig tillämpning. Vid det
laget rör det sig om en enkel beräkning från värden på andra sensorer som finns tillgängliga on-line,
en möjlighet som finns i de flesta av dagens övervaknings- och styrsystem. Givetvis är man i det
läget beroende av att de variabler som används som indata till en soft sensor mäts on-line i önskad
position i reningsverket. Det kan bli aktuellt med kompletterande sensorer och då är det förstås
viktigt att en soft sensor är baserad på variabler som är enkla och billiga att mäta, utöver de
variabler som redan mäts on-line i reningsverket. Annars finns risken att investeringen av de kompletterande sensorerna motsvarar kostnaden av att köpa in ett on-line instrument för den variabel
som en soft sensor beräknar.
Statistisk modellering, t ex i form av PLS som använts i detta arbete, bygger på att modellen tränas
på förhållandet mellan olika variabler, vilket är helt styrt av de förutsättningar som råder under datainsamlingen. I det här fallet har samtliga provtagningskampanjer genomförts under försommaren.
Modeller som baseras på data som genererats från dessa kampanjer kommer förmodligen inte gälla
för övriga årstider, utan bör uppdateras antingen via någon form av autokalibrering eller manuellt.
Av samma anledning går det inte heller att använda samma soft sensor på olika reningsverk eller i
två olika positioner på samma reningsverk. Modellerna kanske inte heller ger helt korrekta resultat
vid t ex mer extrema väderförhållanden. Ett alternativ vore att använda sig av olika modeller för
olika förhållanden, alternativt undersöka om det räcker med att inkludera data från tidsperioder
med olika förhållanden.

Fortsatt arbete
Data från den sista och mest omfattande provtagningskampanjen kommer att utgöra en bas för soft
sensor modellerna som planeras att installeras och testas på reningsverket Henriksdal. Övriga data
kommer till största delen att användas för extern validering för utvärdering av modellerna, d v s
data tas inte med i modellbygget utan används endast för att testa hur bra modellerna fungerar för
nya data. Resultat av soft sensor modellering baserat på data från den senaste kampanjen kommer
att tas fram under hösten 2005.
Tanken är att soft sensor modellerna, när de installerats på Henriksdal och utvärderats, ska
användas för reglering av mängden doserad fällningskemikalie (FeSO4). En reglerstrategi som
utnyttjar resultaten från soft sensor modellerna på bästa sätt ska utvecklas, exempelvis som i Figur
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A4- 9. Nu styrs doseringen av FeSO4 i förfällningen enbart i proportion till inkommande flöde
vilket kan leda till överdosering av fällningskemikalie och ojämn belastning in till biosteget. Målet är
därför att jämna ut belastningen till biosteget samt att minska mängden fällningskemikalie.

FeSO4

Q
pH
Cond
Temp
SS
PO4-P
P-tot
COD

Figur A4- 9. Schematisk bild över hur soft sensor modellerna kan
användas för reglering av kemikaliedosering (FeSO4).

Möjligheten att skapa soft sensors för olika variabler i provpunkt B kommer också att utvärderas
med hjälp av data från provtagningskampanj 2 och 3.

A4-10

Resurseffektiv avloppsvattenrening.
Samlad rapport över programmet 2002-2007
Appendix 4 - Tillämpning av "soft sensors" som ett alternativ till reella mätningar

IVL rapport B1760

Sammanfattning Delrapport 2
Denna lägesrapport redovisar försök och resultat från delprojektet Tillämpning av Soft Sensors som ett
alternativ till reella mätningar, som är en del av det fleråriga projektet Resurseffektiv avloppsvattenrening.
Målet med delprojektet är att visa på metoden att använda en soft sensor för någon nyckelparameter i ett kommunalt reningsverk.
Avloppsreningsverket Henriksdal i Stockholm har fungerat som fallstudie i detta delprojekt. Vid
fem tillfällen har provtagningskampanjer genomförts för att samla in data till kalibrering och
validering av soft sensors. Soft sensors för COD, NH4, Ntot, PO4-P och Ptot har beräknats och
implementerats on-line på Henriksdals inlopp för övervakning. Samtliga soft sensor modeller
bygger på indata från variabler som är relativt enkla att mäta on-line (vattenflöde, temperatur,
konduktivitet och pH) och har validerats med externt data med lovande resultat.

Introduktion
Tillämpning av Soft Sensors som ett alternativ till reella mätningar är ett av delprojekten i det fleråriga
projektet Resurseffektiv avloppsvattenrening. Målet med delprojektet är att visa på metoden att använda
en soft sensor för någon nyckelparameter i ett kommunalt reningsverk. Avloppsreningsverket
Henriksdal i Stockholm har fungerat som fallstudie i detta delprojekt.
Denna rapport är den andra av två lägesrapporter från delprojektet och behandlar försök och
resultat från Henriksdals avloppsreningsverk. För presentation av resultat från data insamlat under
2004, se lägesrapport 1 Soft Sensors i avloppsreningsverk, 2005-08-31.

Vad är en soft sensor?
Sammansättningen av ämnen i det avloppsvatten som kommer in till avloppsreningsverken varierar
över tiden och det är av stort intresse att kunna övervaka dessa variationer on-line. Givare för en
del av de variabler man vill mäta i realtid kan vara olämpliga eller omöjliga att installera av
ekonomiska eller praktiska skäl. De kan vara kostsamma och tids- och arbetskrävande i underhåll.
Dessutom kan det vara svårt att mäta på så komplexa vatten som avloppsvatten utgör.
Ett attraktivt alternativ till de ”vanliga” givarna kan vara s.k. soft sensors. En soft sensor är en
matematisk modell som utnyttjar att olika parametrar, i detta fall i inkommande vatten, samvarierar.
Soft sensor modellen kan då m h a korrelationen mellan de olika variablerna skatta värdet på
parametrar som är mer komplexa, t ex COD, fosfor och kväve, med hjälp av parametrar som är
enkla att mäta on-line, t.ex. pH, konduktivitet och flödeshastighet. En soft sensor ger alltså nya
värden på nyckelvariabeln i samma takt som befintliga givare registrerar data från processen. Ett bra
resultat öppnar vägen för effektivare styrning av processen.
Flöde
pH
SS
Kond

Soft sensor

A4-11

COD
P(tot & PO4)
N(tot & NH4)

Resurseffektiv avloppsvattenrening.
Samlad rapport över programmet 2002-2007
Appendix 4 - Tillämpning av "soft sensors" som ett alternativ till reella mätningar

IVL rapport B1760

Matematiskt sett är en soft sensor en algoritm, en matematisk modell, som ger en on-line
uppskattning (prediktion) av en önskad variabel baserat på on-line värden från de givare som finns
tillgängliga (indata). Det finns en mängd olika typer av matematiska algoritmer som kan användas
för att skapa soft sensors. I detta arbete används multivariat modelleringteknik i form av
regressionsmetoden PLS, Partial Least-Squares.
I denna rapport används fyra kvalitetsmått för soft sensors.
•

R2, anger hur stor del (0-1) av variationen i data som täcks in av modellen.

•

Q2, anger modellens prediktiva förmåga (0-1).

•

RMSEE, Root Mean Square Error of Estimation. Ett RMSEE-värde på x betyder att modellen
kan prediktera värdet på observationer som ingick i datasetet som modellen beräknades på med
en standardavvikelse på ±x.

•

RMSEP, Root Mean Square Error of Prediction. Ett RMSEP-värde på x betyder att modellen
kan prediktera värdet på för modellen främmande observation med en standardavvikelse på ±x.

Henriksdals avloppsreningsverk
Det vatten som kommer in till Henriksdals avloppsreningsverk (Figur A4- 10) passerar först ett
galler och sandfång innan det går in förluftningsbassängen där en lösning av fällningskemikalien
järnsulfat (FeSO4) tillsätts. Här fälls fosfat ut, och tillsammans med en del organiskt material
sedimenterar detta till botten i sedimenteringsbassängen. Slammet som bildas pumpas till rötning
medan vattnet pumpas vidare till den biologiska reningen där organiskt material oxideras och
kväveinnehållande föreningar omvandlas till kvävgas. Efter en andra sedimentering pumpas det
bildade bioslammet till rötning och vattnet pumpas vidare genom sandfilter innan det släpps ut i
recipienten.

Rensgaller

Sandfång

Figur A4- 10.

Förluftning
& fällning

Sedimentering

Biologisk rening

Sedimentering

Sandfilter

Schematisk bild över Henriksdals avloppsreningsverk

Data
På Henriksdals avloppsreningsverk finns ett antal givare som återspeglar processens prestanda,
värdena från dessa sensorer loggas var sjätte minut i en databas som kallas Waste. I Waste finns
även värden från labanalyser som utförs en gång i veckan på vatten från olika positioner i
reningsverket.
I inkommande vatten är det bara flöde som mäts on-line och TSS, COD, BOD, Ptot och PO4-P
analyseras på lab en gång i veckan.
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Dessa data utvärderades och det blev klart att det inte fanns tillräckligt med on-line-givare för att
beskriva vattnets egenskaper. Därför genomfördes kampanjer med tätare provtagning och analys av
ett antal intressanta variabler, för att undersöka möjligheten att skapa s.k. soft sensors.

Parametrar
Ett antal parametrar valdes ut som viktiga
Chemical oxygen demand (COD, mg/l)
Chemical oxygen demand (COD), eller kemiskt syrebehov, beskriver den fraktion av ämnen i
vatten som kan oxideras av ett speciellt oxidationsmedel, d v s COD beskriver i stort sett vattnets
organiska innehåll.
Totalfosfor och fosfat-fosfor (Ptot och PO4-P, mg/l)
Fosfor förekommer i olika former i avloppsvatten. Ptot innefattar allt fosfor i vattnet, medan
analysen PO4-P ger värden på hur mycket fosfor som föreligger som fosfat-joner. PO4-P är
intressant för strategin för dosering av fällningskemikalie. Utsläpp av fosfor kan leda till eutrofiering
och utsläppskraven på fosfor ligger för Henriksdal på 0,3 mg/l.
Totalkväve och ammonium (Ntot och NH4-N, mg/l)
Precis som fosfor förekommer kväve i olika former i avloppsvattnet. Ammonium utgör en avsevärd
del av det totala kväveinnehållet i avloppsvattnet. Kväveparametrarna analyseras för att ytterligare
beskriva sammansättningen av det inkommande vattnet. Utsläppskraven för Ntot och NH4-N är 10
respektive 3 mg/l.
Suspended Solids (SS, mg/l)
SS är ett mått på mängden suspenderat material i vattnet och definieras som mängden partiklar som
är större än 0,45 μm. Största delen av SS är organiskt material.
Konduktivitet (Cond, µS/cm)
Konduktivitet är ett indirekt mått på jonstyrkan på vattnet och mättes för att återspegla vattnets
sammansättning av joniserade ämnen.
pH
Fällning och flockulering i förfällningen påverkas av vattnets pH.
Flöde (Q, m3/s)
Det är rimligt att anta att massflödet av vatten kan påverka reningsprocessen, både direkt genom att
påverka uppehållstiden och indirekt genom en korrelation till vattnets innehåll av föroreningar.
Temp (ºC)
Temperaturen kan påverka processerna i reningsstegen och kan också ev. korrelera till
koncentrationen av vissa ämnen i avloppsvattnet, t.ex. genom samband mellan temperaturen och
inläckande dagvatten.
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Provtagningskampanjer
Över 350 prover har tagits under fem provtagningskampanjer som har genomförts mellan 2004 och
2006. Resultat från modelleringen av data från den första kampanjen presenterades i detalj i
rapporten Soft sensors i avloppsreningsverk, 2005-08-31.
Kampanj 1 till 3 utfördes alla under försommaren, varför de två nästkommande kampanjerna
utfördes under vinter (februari 2006) och höst (oktober 2006). Samtliga prover har tagits med hjälp
av automatisk provtagare. Nedan följer en kortfattad beskrivning om samtliga
provtagningskampanjer.
Kampanj 1: 6-9 juni 2004
- 3 dygn, prov 1-63
- 1 prov/timme (samlingsprov)
- Variabler lab: COD, Ptot, PO4-P, NH4, Ntot, SS, pH, konduktivitet
- Variabler on-line: Flöde
Kampanj 2: 18-21 maj 2005
- 3 dygn, prov 64-133
- 1 prov/timme (momentant prov)
- Variabler lab: COD, Ptot, PO4-P, NH4, Ntot
- Variabler on-line: pH, SS, konduktivitet, flöde
Kampanj 3: 26 juni – 1 juli 2005
- 5 dygn, prov 134-252
- 1 prov per timme (samlingsprov)
- Variabler lab: COD, Ptot, PO4-P, NH4, Ntot
- Variabler on-line: pH, SS, konduktivitet, flöde
Kampanj 4: 5-11 februari 2006
- 6 dygn, prov 253-324
- 1 prov varannan timme (samlingsprov)
- Variabler lab: COD, Ptot, PO4-P, NH4, Ntot
- Variabler on-line: pH, SS, konduktivitet, flöde
Kampanj 5: 4-6 oktober 2006
- 2 dygn, prov 325-372
- 1 prov/timme (samlingsprov)
- Variabler lab: COD, Ptot, PO4-P, NH4, Ntot
- Variabler on-line: pH, SS, konduktivitet, flöde
Förutom under kampanj 2 analyserades NH4 och PO4-P i prover som filtrerats genom
glasfiberfilter (GF/A 55 mm i diameter). SS i kampanj 1 SS mättes enligt svensk standard SS
028112-3. För analys av COD, Ptot, PO4-P, Ntot, NH4-N och NO3-N användes rör från HachLange.
Under några av provtagningskampanjerna togs även prover från andra positioner i verket, men
resultaten från dessa kommer inte att behandlas i denna rapport.
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Resultat
Data från provtagningen
Totalt har över 350 prover tagits under projektets gång. Genom att visuellt studera variablernas
variationer över tiden kunde konstateras att alla variabler uppvisade betydande variation under alla
provtagningskampanjer. För ett flertal variabler kunde man se en tydlig dygnsvariation. Nedan visas
de aktuella parametrarnas variation under de fem provtagningskampanjerna.
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Figur A4- 11. Värden på parametrar som användes i modelleringsarbetet. Parametrarna som visas i a. - e. är
nyckelparametrarna, dvs. de mer komplicerade parametrarna som man vill göra soft sensors
för, och parametrarna som visas i f. - i. är de enklare parametrarna. Starten på
provtagningskampanjerna är utmärkta med pilar. På x-axeln är provnumret (1-372).

Modellering – soft sensors
Målsättningen var alltså att med hjälp av parametrar som är relativt enkla att mäta on-line i
inkommande vatten (pH, konduktivitet, SS, flödeshastighet) skapa soft sensors för andra
parametrar som är svårare och mer kostsamma att mäta on-line i inkommande vatten (COD, NH4,
Ntot, PO4-P och Ptot).
Data från de fem provtagningskampanjerna importerades till programmet Simca (Umetrics) där
modelleringsarbetet utfördes. Med hjälp av PLS beräknades soft sensor modeller för nyckelparametrarna COD, NH4, Ntot, PO4-P och Ptot på data från de fyra första provtagningskampanjerna.
Provtagningskampanj 5 lämnades för sk extern validering av modellerna. Extern validering innebär
att man låter en modell prediktera data som är okänt för modellen (d.v.s. som inte har varit med att
bygga upp modellen) och på det viset kan bedöma hur bra den kan prestera. Detta ger en bättre
uppskattning av modellens prediktiva förmåga. Nedan finns för varje nyckelparameter diagram som
visar labvärden och av soft sensor modellerna predikterade värden. Notera speciellt externvalideringen.
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Figur A4- 12 a-e

Figurerna visar labvärden och av modellen predikterade värden för respektive
nyckelparameter i inkommande vatten. På x-axeln finns provnumret (1-372). Starten på
provtagningskampanjerna är utmärkta med pilar.
Uppmätt på lab
Predikterat av modellen – värden som varit med och skapat modellen
Predikterat av modellen – externvalidering, dvs värden som INTE varit med och
skapat modellen

Ett annat sätt att utvärdera soft sensor modellerna är att studera RMSEP-värdet och relatera det till
mätområdet för respektive parameter (se tabellen nedan). Man kan säga att RMSEP-värdet speglar
externvalideringen av modellerna och RMSEE värdet speglar kalibreringen av modellerna. RMSEP
värdena för Ntot, Ptot och PO4-P motsvarade alla ett relativt prediktionsfel på max 20 %.
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Tabell A4- 3. Egenskaper för respektive soft sensor modell.
RMSEP
[mg/l]
160
7,9
6,1
0,79
1,4

COD
NH4
Ntot
PO4-P
Ptot

RMSEE
[mg/l]
120
3,5
6,1
1,2
1,4

Min
[mg/l]
162
7,3
15,8
1,0
2,6

Max
[mg/l]
1219
42,7
67,8
9,3
15,3

Medel
[mg/l]
508
27,3
45,6
3,9
7,2

Relativ
standardavvikelse
31
29
13
20
19

Min – lägsta uppmätta värdet i kampanjerna
Max – högsta uppmätta värdet i kampanjerna
Medel – medelvärde för respektive parameter

Soft sensorer on-line
Soft sensorerna baserade på de fyra första kampanjerna implementerades på Henriksdal i början av
september 2006 och har sedan dess genererat prediktioner för COD, NH4, Ntot, PO4-P och Ptot (se
exempel i Figur A4- 13 a-e). En av fördelarna med att använda sig av PLS är att metoden också
utgör ett verktyg för outlier detektion, bl.a. genom att möjliggöra beräkning av s.k. SPE- och
Hotellings T2-värden för varje ny observation. Dessa två parametrar är ett mått på hur långt från
modellen en observation ligger. Genom att sätta larmgränser för vilka SPE- och Hotellings T2värden som kan anses som normala för varje soft sensor kan en automatisk varning gå ut när
förhållandena är sådana att de är onormala för soft sensorerna och de därigenom kanske inte ger
tillförlitliga prediktioner (se de rödmarkerade prediktionerna i Figur A4- 13 a-e). Efter
implementeringen var det tydligt att SS-givaren i vissa perioder gav orealistiska värden, och dessa
avspeglas i dessa perioder av att SPE- och/eller T2-gränserna överstegs.
3500
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0
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Figur A4- 13. Soft sensor prediktioner av de olika nyckelparametrarna, 11-21 september
Predikterade värden där förhållandena uppskattas vara sådana att prediktionerna är
tillförlitliga
Predikterade värden där förhållandena enligt outlierdetektionen är sådana att
prediktionerna kanske inte är tillförlitliga
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Diskussion
Resultaten är mycket lovande. Genom att endast använda sig av parametrar som är enkla att mäta
on-line kan soft sensorerna prediktera värden för de utvalda parametrarna (COD, NH4, Ntot, PO4P och Ptot) relativt bra. Statistisk modellering, t ex i form av PLS som använts i detta arbete, bygger
på att modellen kalibreras (tränas) på förhållandet mellan olika variabler, vilket är helt styrt av de
förutsättningar som råder under datainsamlingen. Just därför är det viktigt att ha i åtanke att externvalideringen gjordes med data från en årstid som inte var med i kalibreringen av modellen. Förmodligen varierar parametrarnas inbördes förhållande något efter årstid. En lösning kan vara att
använda sig av automatisk kalibrering av soft sensor modellerna, en annan att använda sig av olika
modeller för olika årstider eller att i alla fall ha med lika mycket data från alla årstider i kalibreringen
av modellen. Liknande resonemang kan föras för extrema förhållanden såsom intensiv snösmältning eller kraftiga regn. Av samma anledning går det inte heller att använda samma soft sensor på
olika reningsverk eller i två olika positioner på samma reningsverk. Däremot är det möjligt att
samma urval av enkla parametrar (pH, konduktivitet, SS och flöde) även kan fungera för att kunna
göra soft sensorer på inkommande vatten till andra reningsverk.
Man kan inte heller tillräckligt noga påpeka vikten av att använda sig av välunderhållna,
välkalibrerade och väl rengjorda givare för pH, konduktivitet och SS, på vilka soft sensor
modellerna baserar sig på. Stämmer inte värdena från givarna kommer inte heller soft sensorerna ge
korrekta prediktioner av de olika nyckelparametrarna.
När det gäller övervakning av hur det inkommande vattnets sammansättning varierar är det oftast
inte nödvändigt att få ett exakt värde utan man är snarare intresserad av att se trender. Ger t ex en
soft sensor ett värde på 2 mg PO4-P/l vet operatören att vattnet har lågt fosfatinnehåll, trots att
sensorn har ett medelprediktionsfel på 0,8 mg/l och man alltså inte vet det exakta värdet som en
analys skulle ge.
Nästa steg skulle vara att uppdatera de befintliga soft sensor modellerna med höstkampanjen och
sedan validera de nykalibrerade soft sensor modellerna vidare. I nuläget används soft sensorerna
enbart för övervakning, men de skulle också kunna användas för att reglera mängden doserad
fällningskemikalie, exempelvis som i Figur A4- 14. Baserat på 2005 års siffror från Henriksdals
avloppsreningsverk estimeras en reglering där doseringen av FeSO4 regleras med avseende på
koncentrationen PO4-P i inkommande vatten ge en besparing av mängden använd
fällningskemikalie med ca 30 %.
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FeSO4

Q
pH
Cond
Temp
SS
PO4-P
P-tot
COD

Figur A4- 14. Schematisk bild över hur soft sensor modellerna kan
användas för reglering av kemikaliedosering (FeSO4).

Strategin skulle sedan också vara väldigt intressant att testa på fler reningsverk för att se om den är
allmängiltig för kommunala reningsverk. Om soft sensorerna visar sig vara en bra metod för att
mäta mer komplexa parametrar på obehandlat avloppsvatten kan de vara ett attraktivt alternativ till
motsvarande vanliga analysatorer. I inköp kostar analysatorerna (NH4, PO4-P och Ptot) från HachLange för de aktuella nyckelparametrarna mellan 130 000 och 300 000 kr/st. En komplett
uppsättning givare innebär en investering på ca 550 000 kr plus en årlig kemikalieförbrukning på
över 70 000 kr. Detta kan jämföras med inköp av pH, SS och konduktivitetsgivare som kostar ca
100 000 kr och som inte förbrukar några kemikalier eller kräver intensivt underhåll.
Tabell A4- 4. Kostnad för inköp av givare från Hach-Lange
(cirkapris) och för ungefärlig årsförbrukning av kemikalier
COD
Ntot
NH4
PO4-P
Ptot

Inköp
Finns ej
Finns ej
130 000
130 000
300 000

Årskostnad
Finns ej
Finns ej
Ingen uppgift
20 000
50 000
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Sammanfattning
Många av våra kommunala avloppsreningsverk är utformade på ett sådant sätt att avloppsvattnet
först passerar förfällning där fosfor och organisk material fälls bort, sedan ett biosteg där kväve och
ytterligare organiskt material renas bort ur vattnet och sist en efterfällning där fosfor och organisk
material fälls bort. Henriksdal reningsverk i Stockholm är ett avloppsreningsverk av denna typ.
I dagsläget ligger reningsverkens fokus enbart på att nå de reningskrav som ställs på verket.
Emellertid bör man även beakta de resurser som krävs för att uppnå de ställda kraven. Avyttrande
av slam, produktion av den elektricitet som används i reningsprocessen samt framställning och
transport av fällningskemikalier ger i sig upphov till en miljöbelastning. I detta arbete har
frågeställningen varit: ”Hur långt är det miljömässigt försvarbart att rena vattnet?” Målet för
projektet var att hitta brytpunkten där ytterligare rening av avloppsvattnet inte längre leder till en
ökad miljövinst, alltså där miljöbelastningen för resurserna som förbrukas i reningen ökar mer än
vad som sparas in med hjälp av reduktionen av kväve, fosfor och organiskt material. Henriksdals
reningsverk har fungerat som fallstudie.
Modeller för reduktion av fosfor, kväve och organiskt material samt för förbrukning av elektricitet
och fällningskemikalier och produktion har tagits fram. Dessa har kopplats ihop med LCAmodeller för alla ovan nämnda poster för att beräkna och jämföra den miljöpåverkan och
miljöbesparing som orsakas av reningsprocessen av avloppsvattnet under olika driftförhållanden.
Enligt beräkningarna ligger fosforkravet på 0,3 i det miljöoptimala området, medan kvävekravet är
för högt. Genom att skärpa kvävekravet bör den totala miljöbelastningen minska. Detta kan ske
genom att minska antalet luftade zoner, sänka DO-set-points, öka bassängvolymerna (d.v.s. öka
uppehållstiden), minska slamavdraget eller kombinera dessa. I dagsläget klarar man alltid av BODkravet om man klarar N-tot kravet, och dagens koncentration av BOD i utgående ligger nästan på
miljömaximum.

Bakgrund
Kemisk fällning med efterföljande biologisk rening med eller utan kväverening är en vanlig
kombination av reningsprocesser i våra kommunala avloppsreningsverk. I dagsläget ligger
reningsverkens fokus enbart på att nå de reningskrav som ställs på verket. Emellertid bör man även
beakta de resurser som krävs för att uppnå de ställda kraven. Avyttrande av slam, produktion av
den elektricitet som används i reningsprocessen samt framställning och transport av
fällningskemikalier ger i sig upphov till en miljöbelastning.

Mål
Målet med delprojektet Identifiering av brytpunkter är att hitta brytpunkten där ytterligare rening av
avloppsvattnet inte längre ger en ökad miljövinst. Frågeställningen har varit: ”Hur långt är det
miljömässigt försvarbart att rena avloppsvattnet?” Resonemanget illustreras i Figur A5- 1.
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Figur A5- 1. Målet för projektet var att hitta brytpunkten
där ytterligare rening av avloppsvattnet inte
längre leder till en ökad miljövinst, alltså där
miljöbelastningen för resurserna som
förbrukas i reningen ökar mer än vad som
sparas in med hjälp av reduktionen av kväve,
fosfor och COD. Miljövinsten för reningen
beräknas således som miljöbesparing orsakad
av reduktion av P, N och COD minus
miljökostnaden för de resurser som förbrukas.
I kostad av resurser inberäknas även
miljöbelastning orsakad av hanteringen av det
slam som bildas i reningsprocessen.

Reduktion

Metod
Fallstudie Henriksdals reningsverk
För att demonstrera ett exempel med verkliga data har Henriksdals avloppsreningsverk fungerat
som fallstudie i projektet. En skiss över reningsverket visas i Figur A5- 2. Det vatten som kommer
in till Henriksdals avloppsreningsverk passerar först ett galler och sandfång innan det går in i förluftningsbassängen där en lösning av fällningskemikalien järnsulfat (FeSO4) tillsätts så att mängden
Fe blir 17 mg per liter avloppsvatten. Här fälls fosfat ut, och tillsammans med en del organiskt
material sedimenterar detta till botten i sedimenteringsbassängen. Provtagning och analys har visat
att en del av de Fe2+-joner som tillsätts inte hinner oxidera till Fe3+ i förluftningsbassängen. Därmed
bidrar de inte till förfällningen. Istället sker oxidationen i de luftade zonerna i biosteget där järnet
medför s.k. simultanfällning. Slammet som bildas pumpas till rötning medan vattnet pumpas vidare
till den biologiska reningen där organiskt material oxideras och kväveinnehållande föreningar omvandlas till kvävgas. Efter en andra sedimentering pumpas det bildade bioslammet till rötning och
vattnet pumpas vidare genom sandfilter, med möjlighet till efterfällning, innan det släpps ut i
recipienten. Det slam som bildas här skickas till sedimenteringsbassängerna efter förfällningen.
Rensgaller

Sandfång

Förluftning
och fällning

Sedimentering

Biologisk rening
med kväverening

FÖRFÄLLNING

BIOSTEG

Sedimentering

Sandfilter

EFTERFÄLLNING

Figur A5- 2. Schematisk bild över Henriksdals avloppsreningsverk.

Slammet som produceras på Henriksdal används som jordförbättringsmedel på ett nedlagt
gruvområde. Här används data från en LCA-studie utförd av Kemisk miljövetenskap på Chalmers,
på uppdrag av Stockholm Vatten [1]. Där ingår transport och spridning av slammet, man
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tillgodoräknar sig insparad morän och konstgödsel som skulle ha använts om man inte hade
slammet. Emissioner från slammet i form av utlakning av näringsämnen och avgång av lustgas och
metan är också medräknade.
Idag har Henriksdals avloppsreningsverk följande gränsvärden på det utgående vattnet:
0,3 mg P/L
10 mg N/l
8 mg BOD/L

Livscykelanalys
För att få med hela miljöbelastningen för avloppsvattenrening tas ett större systemperspektiv där
produktion och transport av kemikalier samt elektricitet och omhändertagande av slam inkluderas,
utöver själva processen vid avloppsreningsverket. Detta görs genom tillämpning av de etablerade
metoderna för livscykelanalys (LCA), se t ex [2]-[4].
I denna studie har LCA-programvaran GaBi [5] använts för att modellera systemet och utvärdera
dess miljöpåverkan. Så långt det varit möjligt har specifika data använts i studien, data från fallstudien Henriksdal, referensår 2003. Specifika data för slamhanteringen är hämtat från en LCAstudie utförd av Svanström m.fl. på uppdrag av Stockholm Vatten [1]. I de fall generella
inventeringsdata har använts har de hämtats från befintlig databas i GaBi. LCA-modeller har
använts för:
- Produktion och transport av fällningskemikalie
- Elproduktion
- Slamhantering och avyttring
De faktorer som antas orsaka en miljöbelastning vid reningen av avloppsvattnet är
- mängden förbrukad fällningskemikalie (FeSO4) per m3 renat vatten
- mängden slam som bildas under reningsprocessen per m3 renat vatten
- mängden energi [kWh] som förbrukas per m3 renat vatten
De faktorer som antas ge en miljövinst vid reningen av avloppsvattnet är
- mängden reducerat fosfor (P) per m3 renat vatten
- mängden reducerat kväve (N) per m3 renat vatten
- mängden reducerat COD per m3 renat vatten
Fällningskemikalie tillsätts i förfällningen och i efterfällningen, slam bildas i förfällningen, i biosteget
och i efterfällningen, och el krävs för pumpning av primärslam i förfällningen, för slamrecirkulation, internrecirkulation och luftning i biosteget och för pumpning, backspolning och luftning i
efterfällningen. En översikt över de ovan nämnda miljöbelastningsfaktorerna som undersökningen
tar i beaktande i beräkningarna och dess positioner i Henriksdals reningsverk visas i Figur A5- 3.
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Slampumpning

Slamrecirkulation
Internrecirkulation
Luftning

Fällningskemikalier

Primärslam

Bioslam

Pumpar
Backspolning
Luftning
Fällningskemikalier

Efterfälln.slam

Figur A5- 3. Miljöpåverkansfaktorerna som ligger till grund för brytpunktsberäkningarna. Elektricitet visas i
orange, förfällningskemikalie i grönt och slam i gult.

För var och en av miljöpåverkansfaktorerna ger deras LCA-modell ett värde på försurningspotential, klimatpåverkanspotential och övergödningspotential. Det maximala bidraget av emissioner till
luft och vatten till respektive miljöpåverkanskategori beaktas, vilket är orsaken till att de tre kategorierna anges i potential. I själva verket kan lokala förutsättningar göra att den faktiska miljöpåverkan
blir lägre. Ett exempel på detta är för kategorin Övergödningspotential, där både emissioner av
kväve och fosfor till vatten räknas in medan den faktiska övergödningen i olika recipienter styrs av
antingen kväve- eller fosforbegränsning.
Eftersom de tre kategorierna har olika enhet är de inte direkt jämförbara med varandra. För att
normalisera kategorierna så att de kan jämföras storleksmässigt sinsemellan har en metod utvecklad
av Erlandsson [6] använts. Erlandsson har utifrån de svenska miljömålen beräknat hur stora utsläpp
som är långsiktigt hållbart per person (i Sverige). Genom att dividera varje kategori med sin
normaliseringsfaktor (Tabell A5- 1) får alla kategorier samma enhet; personekvivalenter (p.e.), och
blir på så sätt jämförbara med varandra. Konceptet illustreras även i Figur A5- 4.
Tabell A5- 1. Miljöpåverkanskategorier och motsvarande normaliseringsfaktor som används för att
beräkna miljöpåverkan för el, fällningskemikalier, slam, fosfor, kväve och COD i form av
personekvivalenter. Detta görs för att möjliggöra jämförelser mellan de olika posterna.
Kategori
Försurningspotential (AP)
Klimatpåverkanspotential (GWP)
Övergödningspotential (EP)

Enhet
kg SO2-ekvivalenter
kg CO2-ekvivalenter
kg NO3-ekvivalenter

Normaliseringsfaktor [6]
29 kg SO2-ekv/p.e., år
4 500 kg CO2-ekv/p.e. , år
39 kg NO3-ekv/p.e. , år

Övergödningspotential
Personekvivalenter
[p.e.]

Klimatpåverkanspotential
Försurningspotential

Figur A5- 4. För att kunna jämföra de tre miljöpåverkanskategorierna med varandra beräknas de om till
personekvivalenter baserat på de svenska miljömålen
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Genom att applicera Erlandssons metod kan man alltså beskriva miljöpåverkanspotentialen för
miljöpåverkansfaktorerna i personekvivalenter (p.e.). Försurningspotential, klimatpåverkanspotential, övergödningspotential och total miljöpåverkan i p.e. för de poster som antas ge en miljöpåverkan beskrivs i Tabell A5- 2.
Tabell A5- 2. Försurningspotential, klimatpåverkanspotential, övergödningspotential och total
miljöpåverkanspotential för respektive miljöpåverkansfaktor (f.u. = functional unit)

1 kg fällningskem
(Fe)

Övergödningspotential
[kg O2/f.u.]

Försurnings- Klimatpåverkanspotential
potential
[mol H+/f.u.] [kg CO2/f.u.]

Total
miljöpåverkanspotential [p.e.]

0,019483262

0,082758953

0,284916518

0,000269

1 kg slam

0,0751219

0,004895

1,5879

0,000795

1 kWh svensk elmix

0,00090339

0,012581

0,060899

3,28E-05

1 mg Ntot

0,00002

0

0

1,16E-07

1 mg Ptot

0,00014

0

0

8,14E-07

1 mg COD

0,000001

0

0

5,81E-09

Data
På Henriksdal tas dygnssamlingsprover ett dygn per vecka på ett antal positioner i verket, och på
dessa prover görs ett antal olika labanalyser. Data från dessa prover mellan maj 2001 och april 2004
har använts som bas i brytpunktsstudierna, se Tabell A5- 3.
Tabell A5- 3. Medelvärden på labanalyser gjorda på dygnssamlingsprover tagna 2001-05-01 2004-04-30
PO4-P
P-tot
COD
BOD
N-tot

Inkommande
2,88
7,37
485,5
232
Mäts ej

In till bio
0,18
4,35
225,8
107,6
Mäts ej

In till efterfälln
0,066
0,854
Mäts ej
6,11
Mäts ej

Ut
Analyseras ej
0,130
29,9
2
7,64

Vissa parametrar såsom flödeshastigheter och energiåtgång i pumpar mäts on-line och i de fallen
har medelvärden för dessa använts, se Tabell A5- 4.
Tabell A5- 4. Medelvärden på on-linevärden
Inkommande vatten:
Medelflöde =
Förfällning:
Slampumpning =
Biosteg:
Internrecirkulationsflöde medel =
Medelflöde slamrecirk =
Medelflöde överskottsslam =
DO setpoint zon 4 =
DO setpoint zon 5 =
DO setpoint zon 5 =
Efterfällning:
Pumpning =
Backspolning =
Luftning =

2,59 m3/s

(medel från 2004-05-01 – 2004-11-30)

40,8 kW

(medel från 2004-05-01 – 2005-11-30)

1,86 m3/s
0,18 m3/s
0,00506 m3/s
2,44 mg/L
2,11 mg/L
1,62 mg/L

(medel
(medel
(medel
(medel
(medel
(medel

106,7 kW/0,011 kWh/m3
5,53 kW/0,00059 kWh/m3
8,92 kW/0,00096 kWh/m3

(medel från 2004-05-01 – 2004-11-30)
(medel från 2004-05-01 – 2004-11-30)
(medel från 2004-05-01 – 2004-11-30)

* = bassäng 4
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från
från
från
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från
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Modeller
Dosering av Fe i de olika stegen
a. Förfällning

Normalt doseras 17 mg/L Fe i förfällningen. Under simuleringarna simulerades doser mellan 0 och
25 mg Fe/L.

b. Biosteg

I biosteget doseras ingen fällningskemikalie.

c. Efterfällning

År 2003 användes 160 ton Fe till efterfällningen. Totalt hade då 76 188 000 m3 vatten renats. Det
finns inga uppgifter om hur tillsatsen av fällningskemikalie regleras. Doseringen sätts därför till ett
konstant värde på 160 000/76 188 000 = 0,0021 kg/m3 (2,1 mg/L)

Reduktion av P, N och COD/BOD i del olika stegen
a. Förfällning

3.5

8

3

7
P-tot ut från förfälln

PO4-P ut från förfälln [mg/L

Modellerna som togs fram för förfällningen omfattar PO4-P, P-tot och COD och baserar sig
främst på data som omnämndes i avsnittet Data, men även till viss del på labförsök med olika doser
fällningskemikalie. Koncentrationen av N-tot antas vara oförändrad efter förfällningen. Modellerna
beräknar PO4-P, P-tot och COD ut från förfällningen som funktion av doserad mängd fällningskemikalie under antagande att inkommande halter motsvarar normalvärdena visade i Tabell A5- 3
(PO4-P = 2,88 mg/L, P-tot = 7,37 mg/L, COD 485,5 mg/L). Modellerna kan ses i Figur A5- 5.
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Figur A5- 5 a-c. Förhållandet mellan mängd doserad
fällningskemikalie (Fe) och värden på PO4-P,
P-tot och COD i vattnet som går ut från
förfällningen under förutsättning att PO4-P in
till verket är 2,.88 mg/L, Ptot in till verket är
7,37 och COD in till verket är 485,5, vilket
motsvarar normalvärden.

c. COD

b. Biosteg
Den simuleringsmodell som används för att beskriva biosteget är Activated Sludge Model No 1
(ASM1). Denna modell är kalibrerad av Hellstedt [7] för att motsvara det biologiska steget på
Henriksdal. För att köra modellen krävs följande inputs:
- COD ut från förfällningen
- N-tot ut från förfällningen
- Flöde
- Internrecirkulationsflöde
- Slamrecirkulationsflöde
- Slamavdragsflöde
Modellen levererar efter simulering bl.a. värde på koncentrationen av COD och N-tot ut från
biosteget, däremot beräknar den inte något värde på P-tot. Därför görs en separat modell för
fosforreduktionen.
I biosteget reduceras fosfor med hjälp av två processer; genom bioreduktion i samband med
produktion av biomassa och genom simultanfällning med hjälp av det järn som inte förbrukats i
förfällningen och därmed följer vattnet till biosteget. I biomassan som bildas i biosteget antas
kvoten BOD:P vara 100:0.6, d.v.s. bioreduktionen av P är 0,6 % av BOD-reduktionen i biosteget.
Vi antar att simultanfällningen fungerar på liknande sätt som förfällningen och att all fosfor som
kommer in till biosteget omvandlas till PO4-P till följd av den bakteriella aktiviteten. P-tot in till bio
används således som input för PO4-P i förfällningsmodellen tillsammans med den mängd Fe som
antas gå över till biosteget (se beräkning i avsnittet ”Slamproduktion” nedan). Dessa antaganden
medför att en kalibrering av förfällningsmodellen var nödvändig för att den skulle ge realistiska
värden på fosforreduktion orsakad av simultanfällning. Detta var förväntat då bassängvolymer, tillgänglighet av PO4-P o.s.v. skiljer sig mellan förfällningen och biosteget. I detta fall gjordes en enkel
kalibrering genom att multiplicera P-reduktionen med en faktor 0,81, vilket betyder att simultanfällningen inte är lika effektiv som förfällningen. Med denna faktor ger modellen värden på P ut
från biosteget motsvarande det medelvärde man har i Henriksdal för den dos av fällningskemikalie
som används idag. Det sätts också en gräns så att den totala fosforreduktionen i biosteget (simultanfällning och biologisk reduktion) inte kan överstiga fosforhalten som finns i vattnet som går ut
från förfällningen.
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c. Efterfällning

I efterfällningen gäller antagandet att mängden tillsatt fällningskemikalie är konstant och lika stor
som medelmängden av vad som används idag och även att samma mängd COD och fosfor fälls
bort.
Medelreduktion av fosfor i efterfällningen är 0,72 mg/L, och för att fosforreduktionen inte ska
kunna överstiga fosforhalten i det vatten som kommer in till efterfällningen antar vi att reduktionen
inte kan överstiga 93 %.
Labvärdet på BOD-halten i vattnet som går in till efterfällningen är 6,1, men det saknas labvärden
på COD-halt in till efterfällningen. Däremot gav ASM1-simuleringen en BOD/COD-kvot på 0,1 i
utgående från bio, vilket, tillsammans med BOD-halten, ger ett medelvärde på COD in till
efterfällningen på 61 mg/L. Utgående värde på COD är 30 mg/L, så reduktionen av COD är
31 mg/L.

Slamproduktion

Slam bildas i alla de tre processtegen. För att beräkna hur mycket kemslam som bildas och vilka
förutsättningar som simultanfällningen har måste man först veta hur mycket järn som används.

Förbrukning av Fe

Enligt förfällningsmodellen för PO4-P har koncentrationen av PO4-P reducerats från 2,88 till 0,15
mg/L vid en dos på 17 mg/L. Enligt molförhållandet mellan Fe och P så har 4,93 mg/L av Fe
använts till att fälla PO4-P. Sammanfattning kan ses i Tabell A5- 5.
Till biosteget går det alltså vid 17 mg Fe/L vidare 4,24 mg/L fosfor. Av detta reduceras 0,58 mg/L
av bioreduktionen. Enligt labdata är koncentrationen av P i vattnet som går ut från biosteget 0,85
mg/L. Den fosfor som är tillgänglig för simultanfällning är alltså (4,24 – 0,58 – 0,85 =) 2,80 mg/L.
Enligt molförhållandet mellan Fe och P har därför 5,05 mg/L använts till att fälla fosfor.
Alltså, i förfällningen går det åt 4,9 mg/L Fe och i bio 5,1 mg/L för att fälla fosfor, totalt innebär
detta att 59 % av järnet går åt till att fälla fosfor. Förutom till bildning av FePO4 förbrukas en del av
det tillsatta järnet i komplexbildning med hydroxid och COD.
Antar att av den totala järndosen går
till reduktion av P:
till reduktion av OH:
till reduktion av COD:

59 %
30 %
11 %

(10 mg/l av 17 mg/l tillsatt Fe)
(5,1 mg/l av 17 mg/l tillsatt Fe) [8]
(1,9 mg/l av 17 mg/l tillsatt Fe)

d.v.s. förhållandet Fe till P : Fe till OH : Fe till COD är 1 : 0,51 : 0,19
Tabell A5- 5. Sammanfattning av fosforreduktion vid 17 mg Fe/L och beräkning av förbrukning av Fe
i förfällningen. Vid 17 mg Fe per liter beräknas det alltså gå åt 4,93 mg/L Fe för att
fälla de 2,73 g PO4-P som fälls i förfällningen.
Fe/P-kvot (molförhållande)
PO4 in
PO4 ut
PO4 red
Fe till PO4-fälln

1,80
2,88
0,15
2,73
4,93

Fe/P=55,845 u/ 30,974 u = 1,80
Normalnivå (se Data”)
Från förfälln.-simulering vid Fe dos på 17 mg/L
PO4 in –PO4 ut
Fe/P x PO4red
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Tabell A5- 6. Sammanfattning av fosforreduktion och beräkning av förbrukning av Fe i biosteget vid
17 mg Fe/L. Vid 17 mg Fe/L i förfällningen beräknas det under normalförhållanden
finnas 2,8 mg fosfor/L tillgänglig för fosforreduktion. För att fälla denna mängd fosfor
bör det enligt molförhållandet mellan Fe och P krävas 5,05 mg Fe/L
P in till bio
P bio red
P ut från bio
P för simfälln
Fe till P

4,24
0,58
0,85
2,80
5,05

Från förfälln.-simulering
0,6% av BOD-red (ASM1). BOD in = COD x 0.47 (day data)
Från data
”P in till bio” – (”P ut från bio + P bio red)
Fe/P-kvot * P för simfälln

a. Förfällning

Slammet från försedimenteringen antas bestå av följande poster:
COD
PO4
Fe till PO4
Slam Fe till OH
Slam Fe till COD
Slam OH

Beräknas som
COD in - COD ut
PO4 in – PO4 ut
(Fe använt till PO4-P i förfälln vid 17 mg/L)/17 x Dos
0,511 x ”Slam Fe till PO4” (30 % används till OH)
0,192 x ”Slam Fe till PO4” (11 % används till COD)
0,609* x ” Slam Fe till OH”
* Fe: 55,845 g/mol
(OH)2: 34,014 g/mol
34,014/55,845 = 0,609, d.v.s. för varje gram Fe
som bildar Fe(OH)2 blir det 0,609g (OH)2

b. Biosteg

Slammet från den biologiska aktiviteten beräknas med hjälp av TSS-halten i slamreturen (output
från ASM1an) och slamavdragsflödet (”TSS-halten i slamreturen” x ”Slamavdragsflödet”). Slammet
som bildas genom simultanfällning i biosteget tas inte med i slamproduktionsberäkningarna
eftersom ASM1an är kalibrerad efter förhållandena som gäller vid 17 mg/L.

c. Efterfällning

Som nämnts tidigare antas COD- och P-reduktionen i efterfällningen ligga konstant på respektive
31 mg/L och 0,72 mg/L. Vi antar också att allt doserat Fe hamnar i slammet. Slamproduktionen
blir under dessa förhållanden konstant 0,034 kg/m3 renat vatten, förutom i de fall då reduktionen
av P begränsas av inkommande halt PO4-P som beskrivits tidigare.

Elförbrukning
a. Förfällning

Slampumpning
Energiförbrukningen för slampumpningen mellan 2004-05-01 och 2005-11-30 var i medeltal
40,8 kW. I beräkningarna antas att energin är direkt proportionell mot slammängden och att det vid
slammängd = 0 inte går åt någon energi.
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Medelenergi = 40,8 kW
Medelslammängd = 0,281 kg/m3 (simulerat från normalförhållandena)
Energiförbrukningen i förfällningen beräknas alltså som (40,8/0,281)*slammängd i förfällningen (se
beräkningar i avsnittet Slamproduktion). Ingen hänsyn tas till att det även pumpas slam från
efterfällningen.

b. Biosteg
Luftning:

Beräknas som 85,4+0,496*(∑ kla bassäng 3-6). Detta uttryck kommer
från beräkningar som Erik Furusjö, IVL, gjorde under EU-projektet
Hipcon [9] och finns närmare beskrivet i Appendix A.

Internrecirkulation:

Energiåtgång för recirkulation år 2003 var 1100 MWh.
Detta år renades 76 188 000 m3
Alltså 1 100 000/76 188 000 = 0,0144 kWh/m3
Detta gäller för medelrecirkulationsflödet, som var 1,86 m3/s
Energiåtgången beräknas som:
Recirk.energin = Recirk.flöde x 0,0144
1.86
Energiåtgång för bioslamretur år 2003 var 540 000 kWh, alltså 0,00709
kWh/m3. Eftersom den totala pumpningen av slam (slamretur +
slamavdrag) är konstant i simuleringarna antas att det går åt en konstant
mängd energi till dessa poster tillsammans. Energiförbrukningen för
slamavdraget finns inte med i simuleringsmodellen ASM1, utan denna
energipost sätts konstant till 0,00709 kWh/m3

Bioslamretur:

c. Efterfällning
Inpumpning:

låter vara 106,7 kW (se Tabell A5- 4)
2,6*3600 (flöde i m3/h)

= 0,011 kWh/m3

Backspolning:

låter vara 5,53 kW (se Tabell A5- 4)
2.6*3600 (flöde i m3/h)

= 0.00059 kWh/m3

Luft:

låter vara 8,92 kW (se Tabell A5- 4)
2,6*3600 (flöde i m3/h)

= 0.00096 kWh/m3
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Simulering
Simuleringarna utförs med konstanta koncentrationsvärden på P, N och COD i inkommande
vatten samt ett konstant inflöde:
P inkommande:
7,37 mg/L
N inkommande:
43,5 mg/L
COD inkommande: 485,5 mg/L
Inkommande flöde:
2,6 m3/s
Målet är att simulera processinställningar som påverkar halterna av fosfor, kväve och COD och då
få ett värde på den miljöpåverkan de olika processinställningarna för med sig. Själva reningen
orsakar en miljöbelastning och reduktionen av P, N och COD/BOD ger en miljöbesparing.
Simuleringarna har delats in i tre grupper; en grupp med inställningar med mål att påverka
fosforreduktionen, en grupp med inställningar med mål att påverka kvävehalten och en grupp med
mål att påverka COD/BOD-halten. Givetvis påverkas inte bara koncentrationerna av
”målföroreningen”, även de andra två komponenterna påverkas av de olika inställningarna i verket
och tas därför med i miljöbelastningsberäkningarna.

Fosfor
Den största reduktionen av fosfor sker i förfällningen och genom simultanfällning i biosteget. I
simuleringen av fosfor beaktades därför olika doser av fällningskemikalie (se Tabell A5- 7) i
kombination med ett biosteg som drivs ”normalt”, d.v.s. enligt parametrarna för biosteget i Tabell
A5- 4 ovan.
Tabell A5- 7. Simuleringsscenarion för fosforsimuleringar
Fe-dos [mg/L]
0, 1, 3, 5, … , 25

Biosteg
Normalt

Kväve
Eftersom det har antagits att det inte sker någon signifikant kvävereduktion i förfällningen och att
efterfällningen är konstant så är det i biosteget som man har möjlighet att påverka reduktionen av
kväve. Detta kan ske genom ett antal olika alternativ, t.ex.:
- ändrad slamavdragshastighet, d.v.s. ändrad slamålder
- ändrat antal luftade zoner
- ändrade DO setpoints i de luftade zonerna
- ändrat antal bassänger, d.v.s. ändrad uppehållstid*
- ändrad internrecirkulation
∗

För att kunna simulera ett minskat antal bassänger måste recirkulationsflödet
minskas för att det totala inflödet till bassängerna inte ska bli större än
simuleringsmodellen tillåter. För att göra simuleringarna jämförbara sattes därför
recirkulationen till noll. Detta är också ett troligt scenario om kravet på
kväverening skulle försvinna.
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Simuleringsscenariona sammanfattas i Tabell A5- 8 nedan. Först undersöktes effekten av varje
alternativ var för sig. Därefter gjordes simuleringar där nivåerna på olika parametrar ändrades
samtidigt.
Tabell A5- 8. Simuleringsscenarion för kvävesimuleringar. Först undersöktes effekten av att variera en
parameter åt gången och sedan studerades kombinationer av olika nivåer på de olika
parametrarna.

Antal luftade
zoner: 0-4
DO set-points:
0,03-3,33
Antal bassänger:
1,4 - 14
Recirkulation:
0,125 - 1,25

DO zon 3
[mg/L]

DO zon 4
[mg/L]

DO zon 5
[mg/L]

DO zon 6
[mg/L]

Antal
bassänger

Recirk
[m3/s]

Slamavdr
[m3/s]

Slamrec
[m3/s]

02,4

02,4

02,4

02,4

7

1,86

0,00506

0,18

0

0,075 8

0,066 7

0,05 5,3

7

1,86

0,00506

0,18

1,6

1,4 14

0

0,00506

0,18

7

0,24 –
2,32

0,00506

0,18
0,065 0,185
0,175 –
0,183

0
0

Slamavdrag:
0,0625 – 24

2,4
2,4

2,1
2,1

1,6

0

2,4

2,1

1,6

7

1,86

0,0003 –
0,12

0

03

1,2 –
2,7

1,1 –
2,1

4–
11,2

02,32

0,0025 –
0,010

Kombination:

COD/BOD
Det sker en betydande COD/BOD-reduktion både i förfällningen och i biosteget varför ett antal
olika kombinationer av driftsförhållanden i förfällning och biosteg undersöktes
Effekten av olika doser fällningskemikalie (0, 9, 13, 17 och 25 mg/L) i kombination med några
olika driftsalternativ för biosteget simulerades.
Biostegsdriftalternativ:
1. Normalt, d.v.s. enligt parametrarna för biosteget i Tabell A5- 4 ovan
2. Inställningar som skulle vara troliga om kvävekravet skulle tas bort, d.v.s. ingen
internrecirkulation, större slamavdrag, lägre DO set-points och minskad uppehållstid
3. Inställningar som skulle vara troliga om kväve- och BOD-kravet skulle tas bort, d.v.s. ingen
internrecirkulation, större slamavdrag, lägre DO set-points och minskad uppehållstid
4. Inställningar som antogs leda till en högre reduktion av BOD (COD), d.v.s. ökad
uppehållstid
5. Om man inte hade haft något biosteg utan bara förfällning och efterfällning
Inställningar för simuleringsscenariona förklaras närmare i Tabell A5- 9 nedan.
Tabell A5- 9. Simuleringsscenarios för COD (BOD)-simuleringar

1
2
3
4
5

Fe-dos
[mg/L]
0, 9, 13,
0, 9, 13,
0, 9, 13,
0, 9, 13,
0, 9, 13,

Biosteg
17,
17,
17,
17,
17,

25
25
25
25
25

Normalt
Inget N-krav
Inget N-/COD-krav
Högre BOD-krav
Ingen bio

Intern
recirk
1,86
0
0
0
-

A5-13

Slamavdrag
0,00506
0,01012
0,01012
0,00506
-

DO
zon 4
2,4
0
0
2,4
-

DO
zon 5
2,1
1,2
1,2
2,1
-

DO
zon 6
1,6
1,05
1,05
1,6
-

Antal
bassänger
7
4
2
14
-
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Resultat
Scenarierna som presenterades ovan matades in i simuleringsmodellerna som då levererade värden
på miljöpåverkan från fällningskemikalier och el som användes i processen, slam som bildades och
reduktion av fosfor, kväve och COD. Den totala miljöpåverkan av reningen beräknas genom att dra
av miljökostnaden orsakad av reningen (el, slam och kemikalier) från den miljövinst som
reduktionen av P, N och COD står för. Som jämförande siffror kan sägas att om vattnet skulle
släppas ut orenat, d.v.s. 485,5 mg COD/L, 43,5 mg N/L och 7,37 mg P/L, skulle det ge en
miljöpåverkan på 0,014 p.e./m3, detta motsvarar miljöbelastningen av 17 kg slam, 52 kg
fällningskemikalie eller 424 kWh el. Vid normala förhållanden och ”standardinställningar” på verket
kostar reningen 0,00055 p.e./m3 renat vatten och sparar samtidigt (via reduktion av P, N och COD)
in 0,0121 p.e./m3, d.v.s. man gör en nettomiljövinst på 0,0116 p.e./m3. Genom att studera vilka
faktorer som bidrar till miljöpåverkan (Tabell A5- 10) kan man se att reduktionen av P, N och
COD enbart ger en besparing i form av övergödningspotential, medan kostanden för reningen i
form av el- och fällningskemikalieförbrukning samt slamhantering även påverkar utsläpp av
koldioxid samt bidrar till försurning. Man ser också att slammet står för över 90% av den totala
miljökostnaden orsakad av reningen. Varje m3 renat avloppsvatten bidrar med en
klimatpåverkanspotential motsvarande över 0,3 kg CO2-ekvivalenter, vilket motsvarar över 70 ton
CO2/dygn eller nästan 27 000 ton/år, d v s 34 kg per personekvivalent och år.
Tabell A5- 10. Miljövinst och miljökostnad under normala förhållanden och standardinställningar på verket,
uppdelat på övergödningspotential, försurningspotential och klimatpåverkanspotential.
Faktorer som orsakar miljökostnader är skrivna med rött, reduktionerna (som har en positiv
miljöpåverkan) är skrivna med blått och summan (blåa-röda) är skriven med grönt.
Mängd

3

Övergödnings
potential

Försurnings
potential

Klimatpåverkans
potential

[kg O2/m3]

[mol H+/m3]

[kg CO2/m3]

Total
miljöpåverkans
potential
[p.e./ m3]

Fällningskem

19,1 g/m

0,0004

0,0016

0,0054

0,000005

Slam

674 g/m3

0,0506

0,0033

0,3080

0,0005

El

0,0194 kWh/m3

0,0002

0,0024

0,0118

Ntot red

29,9 g/m3

0,5985

Ptot red

7,2 g/m3

1,0116

0,0035

COD red

471 g/m3

0,4708

0,0027

SUMMA:

2,0297

0,000006
0,0059

0,0073

0,3252

0,0116

Fosfor
För att åstadkomma olika värden på fosforhalt i utgående vatten simulerades olika doser av
fällningskemikalie i förfällningen. Resultaten (se Figur A5- 6) visade att man beräknas göra störst
miljövinst om P-tot i utgående vatten ligger någonstans mellan 0,26 och 0,41 mg, d.v.s. vid en Fedos mellan 13 och 15 mg/L.
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P-tot ut [mg/L]
7

6

5

4

3

2

1

0.014

Miljö [p.e.]

0.012
0.01

0

1

7 9 11-25

5

3

0

0.008
0.006
0.004
0.002
0
0

1

2

3

4

5

6

7

Reduktion P-tot [mg/L]

Vinst

Kostnad resurser

Besparing reduktion

.

P-tot ut [mg/L]
1

0.8

0.6

0.4

13

0.0117
0.0116

0.2

15

11

0

17
19

Miljö [p.e.]

0.0115
0.0114

9

21
23
24
25

0.0113
0.0112
0.0111
0.011
6.37

6.57

6.77

6.97

7.17

7.37

Reduktion P-tot [mg/L]

Figur A5- 6. Simuleringsresultat fosfor vid olika doser fällningskemikalie (0-25). Inställningarna i biosteg och
efterfällning är normala.
x-axel: Reduktion av P-tot / P-tot ut från reningsverket
y-axel: Miljövinst ( ”reduktion av P, N och COD” – ”producerat slam och förbrukad el och
kemikalier”); Nedre grafen visar en förstoring av 0 – 1 mg/L P-tot i utgående vatten

Kväve
Effekten av att i biosteget ändra slamavdrag, antal luftade zoner, DO börvärde i de luftade zonerna,
antalet bassänger och internrecirkulation undersöktes genom simuleringar, se Figur A5- 7. Generellt
kan sägas att miljövinsten blev som störst där utgående kvävehalt var som lägst, vilka inställningar
som än användes för att åstadkomma förändringen i kvävehalten. När varje operation simulerades
var för sig kunde man se att en effekt av att minska antalet luftade zoner från 3 till 2 (a) var att
utgående halt av kväve minskade samtidigt som den positiva miljöeffekten av reningen ökade.
Liknande effekt kunde åstadkommas genom att minska DO börvärde (b) i de zoner som normalt
luftas åtta gånger, d.v.s. till ett medelvärde på 0,25 mg/L. Även en ökad bassängvolym (c) (d.v.s.
uppehållstid) gav en positiv miljöeffekt. Minskat slamavdrag hade också det en positiv miljöeffekt
(d). Det recirkulationsflöde som används på Henriksdal idag ligger nära miljömaximum (e). Alla
de olika driftsmöjligheterna kombinerades också ihop för att ge en sammantagen bild.
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N-tot ut [mg/L]
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a. Antal luftade zoner (♦ Kostnad, ■ Besparing, ▲ Vinst)
N-tot ut [mg/L]
40

35

30

25

20

15

10

5

0

0.014

0.013

0.055

0.012

0.031 0.047

0.012

0.008

3.3 2 1 0.5 0.0625 0.25 0.125

0.006

Miljö

Miljö [p.e.]

0.01

0.004

0.011
0.01
0.009

0.002

0.008
0

0
0

5

10

15

20

25

30

35

1

2

3

4

40

DO set-points

N-tot red [mg/L]

b. DO set-points (3 luftade zoner). 1 = normala set-points, 2 = dubbla normala, 0.5 = halva normala o.s.v.
(♦ Kostnad, ■ Besparing, ▲ Vinst)
N-tot ut [mg/L]
43.5

38.5

33.5

28.5

23.5

18.5

0.012
0.01

Miljö [p.e.]

0.008
0.006

2.3

1.75
1.4

7
3.5 4.7

10

14

0.004
0.002
0
0

5

10

15

20

25

N-tot red [mg/L]

c. Antal bassänger (uppehållstid). Internrecirkulationen = 0 m3/s
(♦ Kostnad, ■ Besparing, ▲ Vinst)
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N-tot ut [mg/L]
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0
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d. Slamavdrag (♦ Kostnad, ■ Besparing, ▲ Vinst)
N-tot ut [mg/L]
22.5

20.5

18.5

16.5

14.5

12.5

10.5

8.5

0.014

0.0118

0.012

0.125

0.0116

0.25

0.0114

0.008

Miljö

Miljö [p.e.]

0.01

1.25 0.5 1.08 1 0.9

0.006

0.0112
0.011

0.004

0.0108
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0.0106

0

0
20
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1
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34

Recirkulation

N-tot red [mg/L]

e. Recirkulation (1 = normalt receirkulationsflöde, dvs. 1.86) (♦ Kostnad, ■ Besparing, ▲ Vinst)
N-tot ut [mg/L]
40

30

20

10

0

0.014

Luftade
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2
2
2
2
3
3
3

0.012

Miljö [p.e.]

0.01
0.008
0.006
0.004
0.002
0
0

10

20

30

DO setpoints
0.5
0.63
0.75
0.88
1
1.14
1.29

Antal
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4
4.5
5.1
5.9
7
8.6
11.2

Slamavdrag
2
1.75
1.5
1.25
1
0.75
0.5

Recirk
0
0.25
0.5
0.75
1
1.25
1.25

40

N-tot red [mg/L]

f. Kombination av luftade zoner, DO börvärde, antal bassänger, slamavdrag och recirkulationshastighet.
(♦ Kostnad, ■ Besparing, ▲ Vinst)
Figur A5- 7. Simuleringsresultat som visar hur ett antal operationer påverkar miljövinsten av reningen och
kvävehalt i utgående vatten. Plottarna visar hur miljövinsten beror av kvävehalten och
kvävereduktionen i utgående vatten för respektive inställning på antal luftade zoner (a), DO
börvärde (b), antal bassänger (c), slamavdrag (d), recirkulationshastighet (e) samt en
kombination av de ovanstående inställningarna (f). Inställningarna visas som siffror för
respektive punkt. Normalvärden har märkts ut med en siffra skriven i rosa.
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COD/BOD
I BOD/COD-fallet simulerades olika kombinationer av fällningskemikaliedoser i förfällningen och
driftsalternativ i biosteget. Resultaten illustreras i Figur A5- 8. De olika simuleringarna visade att
störst miljövinst görs vid 13 mg/L kombinerat med de normala driftsinställningarna på biosteget.
Den beräknade medelvärdet på BOD-halten i utgående vatten var under dessa betingelser 2,2
mg/L, vilket är klart under dagens krav på 8 mg/L. Detta stämmer bra överens med dagens värde
på BOD i utgående vatten, som är ca 2 mg/L. En ytterligare reduktion av BOD beräknades leda till
en mindre miljövinst.
BOD ut [mg/L]
250

200

150

100

50

0

0.012

Miljövinst [p.e.]

0.010
0.008
0.006
0.004
0.002
0.000
Ingen bio

Inget N- el COD-krav

Inget N-krav

Normal bio

Högre BOD-krav

BOD ut [mg/L]
8

6

4

2

0

0.012

Miljövinst [p.e.]

0.010
0.008
0.006
0.004
0.002
0.000
Inget N-krav

Normal bio

Högre BOD-krav

Figur A5- 8. Simuleringsresultat som visar hur olika Fe-doser (punkter i respektive kurva, från vänster:
25, 17, 13, 9 och 0) kombinerat med olika driftsalternativ för biosteget (kurvor enligt färgkod)
påverkar miljövinsten vid reningen. Kurvorna i blåa nyanser visar motsvarande miljöbesparing
orsakad av reduktion och kurvorna i rosa nyanser visar motsvarande miljökostnad för
reningsprocessen. Nedre bilden visar en uppförstorad del av miljövinsten vid 0 – 8 mg/L
BOD i utgående vatten.
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Miljöpåverkan av införandet av kväverening på
Henriksdal
I mitten av 1990-talet infördes biologisk kväverening på Henriksdal. Genom att jämföra
koncentration av föroreningar, reningsgrad, flöde och elförbrukning före och efter införande av
kväverening gjordes en utvärdering av kvävereningens miljöpåverkan. Data som kunde hittas i
Stockholm Vattens miljörapporter från 1995 och 2005 presenteras i Tabell A5- 11 och data
angående energiförbrukning och luftning från Stockholm´s energy saving through process control
and optimization (B. Björlenius, M. Ekman) presenteras i Tabell A5- 12.
Tabell A5- 11.

Data från Stockholm Vattens miljörapporter 1995 och 2005.
1995

N-tot [mg/L]

2005

In

Ut

In

Ut

33

19

42

7,4

NH4-N [mg/L]

22

12

28

1,2

P-tot [mg/L]

5,3

0,27

6,7

0,13

PO4-P [mg/L]

0,09

COD [mg/L]

410

38

BOD [mg/L]

160

6

SS [mg/L]

240

6

Q [m3/d]

257000

Vattenmängd [m3]

0,08
230

2

300

2

237000

93600000

86300000

Slam (borttransporterat och avvattnat [ton])

48200

53800

TS (borttransporterat och avvattnat [ton])

13500

15100

3

0,14

0,18

Slam(TS)/m3 ([kg/m ])*
*Beräknat

Tabell A5- 12.

Data från ”Stockholm´s energy saving through process control and optimization”.
1995

2005

Luftningsenergi [kWh/d]

22849

23069

Luftningsenergi [kWh/m3]*

0,089

0,097

Syresättningseffektivitet [kgO2/kWh]

1,6

2,8

Syreförbrukning [kg/d]

36875

63693

Total energi [kWh/d]

76164

83888

0,30

0,35

Total energi [kWh/m3]*
*Beräknat

Den relativt lilla skillnaden i luftningsenergi mellan 1995 och 2005 beror på att nya och effektivare
luftare installerats under tiden och bassängerna gjordes djupare, vilket omöjliggör en direkt
jämförelse av energin mellan de två åren. Därför gjordes i beräkning en korrigering genom att ta
hänsyn till syresättningseffektiviteten.
Baserat på siffrorna från miljörapporterna kunde reningsgraden beräknas. Från 1995 (d.v.s. före
införande av kväverening) till 2005 (d.v.s. efter införande av kväverening) ökade reningsgraden för
N, P och BOD (se Tabell A5-12) medan både energiförbrukningen och slamproduktionen ökade.
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Reduktionsgrad, energiförbrukning och slamproduktion under 1995 och 2005
1995
42
95
96
0,26*
0,14

N-tot red [%]
P-tot red [%]
BOD red [%]
Energiförbrukning [kWh/m3]
Slamproduktion [kg TS/m3]

2005
82
98
> 99
0,35
0,18

* korrigerat för den lägre syresättningseffektiviteten, i.e. multiplicerat med 1,6/2.8.

Genom att applicera reduktionsgraderna på standardkoncentrationerna i inkommande vatten (se
Tabell A5- 3) och även kombinera ovanstående data med miljöpåverkansfaktorerna (se Tabell A52) kunde miljöpåverkan av kvävereningen beräknas. Enligt beräkningarna (Tabell A5- 14) var
effekten av kväverening positiv. Precis som i simuleringsfallen hade reduktionen av föroreningarna
den i särklass största effekten, vilket medförde att den ökade energiförbrukningen och
slamproduktionen i princip drunknade i den positiva effekten av reduktionen.
Tabell A5- 14. Miljöpåverkan orsakad av införande av kväverening på Henriksdal. Tabellen baseras på
skillnaden mellan 1995 och 2005 och visar alltså inte nettomiljöpåverkan utan enbart
effekten av kvävereningen.
EP
kg O2/m3

AP
mol H+/m3

GWP
kg CO2/m3

Total miljöpåverkan
p.e./m3

Effekt

N-tot red

0,347623

0

0

0,002021

pos

P-tot red

0,032543

0

0

0,000189

pos

BOD red

0,006683

0

0

3,89E-05

pos

El förbrukn

8,65E-05

0,001204

0,005828

- 3,14E-06

neg

Slam prod

0,002367

0,000154

0,050026

- 2,5E-05

neg

S:a

0,002221

Miljöpåverkan on-line
Det finns ett antal LCA-modeller som installerats på Henriksdal och som ger on-line-värden för
eutrofieringspotential, försurningspotential samt klimatpåverkanspotential för de förhållande som
råder i verket för stunden. Precis som i simuleringarna ovan baseras beräkningarna på
elförbrukning, slamproduktion och förbrukning av fällningskemikalie. Dessa modeller ger
alltså värden på processens miljöpåverkan on-line. Modellerna gjordes i LCA-programmet GaBi
och exporterades sedan till MatLab som var programmeringsmiljön som användes för on-line
prototypen.
Genom att processoperatören har LCA-modellerna tillgängliga on-line kan han/hon se vilken effekt
processändringar får på processens miljöpåverkan. Man kan exempelvis se om en minskad luftning i
biosteget var negativ ur ett miljömässigt perspektiv eller om höjningen av dosen fällningskemikalie
verkligen var miljömässigt försvarbar. I Figur A5- 9 visas ett exempel på hur resultaten från
modellerna kan presenteras för operatören.
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Övergödningspotential, kg O2-ekv./m3

Växthuspotential, kg CO2-ekv/m3
Figur A5- 9. Miljöpåverkan beräknad av on-line-modellerna från 2006-12-23 kl 05:00 och nästan 5 dagar framåt.
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Genom att använda modellerna på historiska data kan de även besvara frågor såsom:
- Hur stor blir miljöbesparingen om man minskar energiförbrukningen i luftningen med 15%?
Miljöpåverkanskategori
Försurningspotential
(AP) [mol H+]
Övergödningspotential
(EP) [kg O2 behov]
Klimatpåverkanspotential
(GWP) [kg CO2-eq]

Årlig
besparing
18 000
1 300

50
45
40
35

89 000

30
25
20
15
10
5
00

AP [p.e.]

EP [p.e.]

GWP [p.e.]

20

7.6

20

Electr_swe

Modellresultat som visar miljöbesparing
orsakad av en 15-procentig reduktion av
energiförbrukningen i luftningen.

Modellresultat som visar normaliserade värden på miljövinsten
i form av AP, EP och GWP i p.e som orsakas av en 15procentig minskning av energiförbrukningen.

Observera att resultaten enbart baseras på energiförbrukningen i luftningen och inte på förändrad reduktion
av utsläpp, förändrad elförbrukning i andra delprocesser, förändrad slamproduktion eller annat som
minskningen av elförbrukningen i biosteget kan orsaka.

- Hur stor blir miljöbesparingen om man minskar doseringen av fällningskemikalie i
förfällningen med 30 %?
50

Miljöpåverkanskategori
Försurningspotential
(AP) [mol H+]
Övergödningspotential
(EP) [kg O2 behov]
Klimatpåverkanspotential
(GWP) [kg CO2-eq]

Årlig
besparing
35 000
8 200
120 000

45
40
35
30
25
20
15
10
5
0
PrecipChem

Modellresultat som visar miljöbesparing
orsakad av en 30-procentig reduktion av
fällningskemikalieförbrukningen i
förfällningen.

AP [p.e.]

EP [p.e.]

GWP [p.e.]

39

48

27

Modellresultat som visar normaliserade värden på miljövinsten i
form av AP, EP och GWP i p.e. som orsakas av en 30-procentig
reduktion av fällningskemikalieförbrukningen i förfällningen.

Observera att resultaten enbart baseras på minskning av fällningskemikalie och inte på förändrad reduktion av
utsläpp, förändrad elförbrukning i andra delprocesser, förändrad slamproduktion eller annat som minskningen
av fällningskemikalieförbrukningen i förfällningen kan orsaka.
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Diskussion
Det viktigaste som uppnåtts i detta delprojekt är en diskussion kring nyttan av att rena
avloppsvatten, att det inte är självklart att hårdare utsläppskrav leder till en minskad miljöpåverkan.
Generellt kan sägas att den metod som använts inte ger absoluta tal utan är ett nytt synsätt som
man kan angripa utsläppskravsfrågan på. Varje modell kan göras mer specifik, noggrann och
anpassad till det avloppsreningsverk som studeras.

Modellerna
För att beräkna mer exakta modeller för förfällningen bör effekten på fosfor-, kväve- och CODreduktion av olika fällningskemikaliedoser studeras i fullskala och under olika förhållanden då det är
svårt att rekonstruera samma förhållanden i labskala. Då bör även flödet av järn i systemet studeras
för att undersöka både hur mycket järn som finns i tvåvärd respektive trevärd form, hur mycket
järn som går över till biosteget och hur stor andel som järnet som under de olika förhållandena
förbrukas till organiskt material, hydroxider och fosfat. De modeller som användes för denna
rapport har antagit att 51 % av järnet alltid går över till biosteget och att kvoten ”Fe till PO4 : Fe till
hydroxider : Fe till organiskt material” är konstant 6:3:1, vilket förmodligen inte alltid är fallet. Även
mängden organiska material och hydroxider som fälls bör undersökas. I simuleringarna har det inte
tagits någon hänsyn till att det även reduceras en liten mängd kväve i förfällningen och
efterfällningen, en komplettering med denna parameter kan göras.
Simultanfällningen står för en signifikant del av fosforreduktionen på Henriksdal. Som en approximation användes för denna rapport förfällningsmodellen för fosfor med en korrigeringsfaktor för
att beskriva simultanfällningens påverkan på fosfor. Simultanfällningen bör studeras separat under
olika betingelser för att få data att bygga en specifik modell för fosforfällningen i biosteget. Man bör
då också studera hur mycket slam som bildas p.g.a. simultanfällningen, vilket inte togs någon
hänsyn till i detta arbete.
Som nämnts i rapporten var ASM1:an som användes för simulering av biosteget kalibrerad efter
Henriksdal. Dock visade det sig att modellen ändå inte var helt korrekt. Det var tydligt på
kvävehalten ut från bio. Vid simulering av normala förhållanden levererade modellen en kvävehalt
på 13,6 mg/L vilket är 6 mg/L mer än vad som enligt data borde släppas ut under normala
förhållanden. Detta skulle eventuellt kunna bero på en för lågt räknad recirkulation. Dessutom är
kalibreringen gjord enbart på en av de sju parallella biobassängerna, vilket också kan ge en viss
osäkerhet i resultaten från modellerna om man sedan använder dem till att simulera alla de sju
bassängerna.
Det fanns få driftdata tillgängliga om efterfällningen och sandfilterna och därför antogs
förhållandena i dessa vara konstanta, vilken säkerligen inte stämmer överens med verkligheten.
Doseringen av järn är inte konstant, liksom reduktionen av fosfor och biologiskt material och
energiåtgång för pumpar. BOD/COD kvoten från ASM1:an tillsammans med medelvärdet på
BOD ut från bio (från data) användes för att beräkna medelvärdet på COD ut från bio och
därigenom också COD-reduktionen i efterfällningen. Det bör påpekas att BOD/COD-kvoten från
ASM1:an kanske inte är helt korrekt, vilket ger ett inte helt pålitligt värde på COD-reduktionen i
efterfällningen. De ovan nämnda faktorerna visar på att en noggrannare utredning av efterfällning
och sandfilter vore önskvärd.

A5-23

Resurseffektiv avloppsvattenrening.
Samlad rapport över programmet 2002-2007
Appendix 5 - Identifiering av brytpunkter

IVL rapport B1760

Det var tydligt att olika kombinationer av driftinställningar kunde leda till samma utgående halt av
BOD och kväve i utgående vatten. Vilka inställningar som verkligen skulle användas på
avloppsreningsverken för att åstadkomma t.ex. en högre reduktion kan vara svårt att förutsäga.
Intervjuer med aktuella verk skulle bidra med ett mervärde då de själv känner till sitt verk och
vattnet som renas i verket och förmodligen kan ge en bättre uppskattning på vilka inställningar som
skulle kunna fungera som utgångspunkt för simuleringarna.
Under utvärderingen av simuleringarna var det tydligt att kostnaden för reningen i princip var
obetydlig i jämförelse med effekten av reduktionen, och av själva kostnaden var slammet den
överlägset största faktorn. Man kan därför säga att resultaten till allra största delen speglar
reduktionen av kväve, fosfor och COD och till viss del även slamproduktionen.
I allmänhet kunde konkluderas att simuleringarna gav resultatet att dagens inställningar på
Henriksdal inte ligger långt från miljöoptimum. Dagens fosforkrav på 0,3 mg/L ligger i princip på
miljövinstmaximum, men Henriksdal skulle kunna minska mängden fällningskemikalie från 17 till
14-15 mg Fe/L för att komma närmare denna gräns. Under förutsättning att ASM1:an ger
procentuellt alternativt absolut högre värden på utgående halt av kväve från biosteget kan man se
att utsläppskraven för kväve skulle kunna sänkas med ca 3 mg/L till ca 5 mg/L (vilket i den
simulerade skalan motsvarar ca 11 mg/L) för att ge miljömässigt bättre resultat. Om kväverening
används på verket och kvävekraven klaras klarar verket automatiskt BOD-kraven. Enligt
simuleringarna vore optimum runt ca 2,2 mg/L, då klarar verket även kvävekrav på 5 mg/L
(simulerad skala 11 mg/L), men har en fosforhalt på 0,4 mg/L. Alltså bör kvävekraven skärpas med
ca 3 mg/L och kravet på fosfor bör ligga kvar på 0,3 mg/L.
Samtliga simuleringsresultat baserades på miljöpåverkan beräknad i personekvivalenter (p.e.). Det
kan vara möjligt att förfina metoden för att omvandla övergödnings-, försurnings- och
klimatförändringspotential till p.e. genom att t ex ta hänsyn till recipienten. Att bryta ner p.e. till
dess beståndsdelar (övergödnings-, försurnings- och klimatförändringspotential) skulle kunna bidra
till ytterligare information om det studerade systemet. Därför bör även en diskussion föras kring
vilken typ av miljöpåverkan som anses viktigast i det enskilda fallet. Kanske vill man t.ex. enbart ta
hänsyn till klimatpåverkan (CO2-utsläpp), då skulle resultaten bli helt annorlunda än de som
presenteras i denna rapport.
Som tidigare nämnts är detta ett första steg mot en ny syn på utsläppskrav på reningsverk.

Införandet av kväverening på Henriksdal
Enligt beräkningarna som gjordes på data från miljörapporterna från 1995 (före införandet av
kväverening) och 2005 (efter införandet av kväverening) kunde man se att införandet av
kväverening gav en miljövist på 0,002 p.e./m3 renat avloppsvatten, vilket stämmer väl överens med
simuleringsresultaten från en ökad kväverening (Figur A5- 7 f). Mellan 1995 och 2005 byttes
luftarna på Henriksdal ut mot mer energieffektiva luftare samtidigt som man fördjupade
bassängerna, vilket medförde att den väntade ökade energiförbrukningen i och med införande av
kväverening inte syntes. För att möjliggöra en jämförelse som innefattade skillnaden i
energiförbrukning mellan processen med och utan kväverening användes en korrigeringsfaktor som
baserade sig på syresättningseffektiviteten. Detta kan påverka resultaten något, men är mer
realistiskt än att använda sig av okorrigerade värden vid jämförelsen. Vinsten av att använda
kväverening erhålls i form av minskad övergödning, medan förlusten är en ökad koldioxidemission
(med 50 g CO2/m3 renat avloppsvatten) och en ökad försurning.
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Miljöpåverkan on-line på Henriksdal
I miljöberäkningarna som sker on-line på Henriksdal ses utsläppet av N, P och COD som en
miljöbelastning medan reduktionen i brytpunktsbestämningarna ses som en miljövinst. Detta säger
inte emot varandra, men är olika sätt att visa resultaten. Huvudsyftet med on-line modellerna på
Henriksdal är att driftspersonalen lätt ska kunna följa processens miljöpåverkan i realtid. Tanken är
att detta ska ge en ökad förståelse för den miljöpåverkan som härrör både från resursförbrukning,
t.ex. användning av fällningskemikalier, och från utsläpp till recipient. Med dagens reningsteknik har
utsläppen till recipient en inneboende variation till följd av de variationer som förekommer i det
inkommande avloppsvattnet till reningsverket. En önskvärd konsekvens av införandet av denna typ
av on-line beräkningar är att dessa variationer blir tydligare för driftspersonalen och att det skapas
incitament för förbättring av reningstekniken för att gå mot en totalt sett lägre miljöpåverkan.
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Appendix A
Modell för energiförbrukning på Henriksdals
avloppsreningsverk
Erik Furusjö & Sara Nilsson

Bakgrund
Nedan finns en beskrivning av arbetet som gjorts för att med hjälp av simuleringsmodellen ASM1
estimera den energi som förbrukas vid luftning i biosteget på Henriksdals avloppsreningsverk.
Detta arbete bör kompletteras med experimentella respirationstest för att ge mer korrekta resultat.

Luftflöde-energiförhållandet
I den historiska databasen (WASTE) finns luftflöden för varje luftad zon i vart och ett av de 7
blocken. Även information om energiförbrukningen för de fem kompressorer som används för att
försörja de luftade zonerna med luft, men eftersom det inte finns något direkt förhållande mellan
vilka kompressorer som försörjer vilka zoner med luft kan man inte relatera energiförbrukningen
till specifika block eller zoner. Genom att studera energiförbrukningen av kompressorerna kan man
se att de används intermittent. Från histogrammet i Figur 1 är det tydligt att varje kompressor
används ca 50 % av tiden (20000-26000 observationer av 43680).
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Figur 1. Histogram: kompressorernas elförbrukning 2003-11-01 – 2004-04-30.
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Om summan av energiförbrukningen plottas mor summan av luftflödena erhålls ett relativt bra
linjärt förhållande. En linjär anpassning till 6 månaders data ger förhållandet:
E=0,0352*Qair+85,4.
Där E = energiförbrukningen i kW och Q är luftflödet i Nm3/h.
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Figur 2. Summan av luftflödena som en funktion av summan av kompressorernas energiförbrukning under
perioden 2003-11-01 – 2004-04-30.

Luftflöde-KLa-förhållandet
Det har gjorts ett antagande att KLa (d.v.s. syreöverföringen) är en linjär funktion av luftflöde.
Eftersom det är svårt att estimera KLa utan vare sig experiment (respirationstest eller off-gas analys)
eller designade experiment i luftningen har en simulerings approach för estimering av KLa använts.
KLa-värden kan erhållas som outputs från ASM1-simuleringar, och i detta fall användes den ASM1modell som kalibrerats för Henriksdal. Resultat från korrelationen mellan beräknade KLa-värden
och luftflödena i zon 4 och 5 visas i Figur 3 och 4. Zon 6 användes inte eftersom KLa svängde
signifikant och motsvarande svängningar inte kunde uppvisas i de uppmätta luftflödena.
Modellen har inte kalibrerats med avseende på flödesdynamik och följaktligen är uppehållstiderna i
zonerna inte helt korrekt och det behövs mindre tidsjusteringar mellan experimentella och
beräknade data. Data laggades för att åstadkomma maximal korrelation mellan luftflöde och
beräknat KLa före förhållandet mellan dessa bestämdes. Förhållandet skiljer sig signifikant mellan
de två zonerna. KLa för zon 4 = 0,0815 Qair medan KLa för zon 5 = 0,0606 Qair.. Man kan inte
bestämma om denna skillnad orsakas av skillnader i syreöverföringsegenskaper, t.ex. skillnader i
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membranslitage eller sammansättning av vattnet, eller om den beror på att av att modellen inte
motsvarar verkligheten. Det är viktigt att framhålla den approximativa beskaffenheten av denna typ
av beräkning, därför används medelvärdet av de två förhållandena:
Ù
Qair.= 14,1 KLa
KLa = 0.071 Qair.
KLa and ait flow for zone 4
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Figur 3. Zon 4
Överst t.v.: KLa från modell och uppmätt luftflöde i zon 4, block 4 under kalibreringsperioden.
Överst t.h.: Korskorrelationsfunktion mellan luftflöde och KLa. Maximal korrelation återfinns vid 25
observationer, vilket motsvarar 0,1 dag = 2.4 h.
Nederst t.v.: Beräknat KLa som en funktion av luftflöde för osynkroniserad data.
Nederst t.h.: Beräknat KLa som en funktion av luftflöde för synkroniserad data med en tidslag enligt
korskorrelationen.
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KLa and ait flow for zone 5

Sample Cross Correlation Function (XCF)
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Figur 4. Zon 5
Överst t.v.: KLa från modell och uppmätt luftflöde i zon 5, block 4 under kalibreringsperioden.
Överst t.h.: Korskorrelationsfunktion mellan luftflöde och KLa. Maximal korrelation återfinns vid 15
observationer, vilket motsvarar 0,054 dag = 1,3 h.
Nederst t.v.: Beräknat KLa som en funktion av luftflöde för osynkroniserad data.
Nederst t.h.: Beräknat KLa som en funktion av luftflöde för synkroniserad data med en tidslag enligt
korskorrelationen.

Följande metod används för att estimera energiförbrukningen från luftningen i ASM1-simulering.
1. För varje zon används KLa (som är en output från simuleringsmodellen) i uttrycket:
Qair.= 14,1 KLa
för att beräkna luftflödet för den zonen.
2. Luftflödet för alla sju zoner i ett block adderas till ett totalt luftflöde för blocket.
3. Det totala luftflödet från blocket används i förhållandet
E=0,0352*Qair+85,4.
för att beräkna energiförbrukningen för luftningen i det aktuella blocket.
Alltså, den resulterande modellen ser ut som följer:
8

8

zon =1

zon =1

E = 85.4 + 0.0352 *14.1 ∑ ( K L a) zon = 85.4 + 0.496 ∑ ( K L a ) zon
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