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SAMMANFATTNING 

Mineralbaserade filtermaterial har tidigare visats kunna avskilja fosfor från avloppsvatten, något som kan 
utnyttjas i hållbara småskaliga avloppssystem. Den verksamma mekanismen är främst utfällning som 
kalciumfosfater. Fosforn i använda material kan sedan återföras till brukad mark. Dock har de flesta 
tidigare studier studerat fosforavskiljning i laboratorieskala, med små belastningar och med fosfatsalter 
istället för avloppsvatten. 

Syftet med detta projekt var att studera fosforavskiljningsförmågan i fältförhållanden för fyra olika 
mineralbaserade filtermaterial; Filtra P (Nordkalk Oyj Abp), Polonite (Bioptech AB), hyttsand (SSAB 
Merox AB) samt wollastonit (Aros Mineral AB). Materialen placerades i kolonner inuti en container, 
vilken matades kontinuerligt med avloppsvatten vid en relativt hög belastning (1 m/dygn), som är en 
realistisk nivå då kompakta system används. Försöket lades upp som två delförsök där avloppsvattnets 
BOD-värde varierades. 

Resultaten visar att materialen Filtra P och Polonite ur ett rent kemiskt perspektiv klarar av 
fältförhållandena relativt väl eftersom de avskiljer fosfor effektivt trots ett högt BOD-värde och en hög 
belastning (> 80 % genomsnittlig avskiljning). Däremot uppvisade Filtra P stora problem med 
igensättning p.g.a. disintegration och kalcitutfällning, särskilt i försöket med högt BOD-värde, och dessa 
kolonner fick därför stängas av i förtid. Hyttsand och wollastonit var däremot ineffektiva som 
fosforavskiljande material under de rådande förhållandena (< 40 % genomsnittlig avskiljning). I samtliga 
fall visade resultaten att avskiljningen fungerade klart bättre då BOD-värdet är lågt. 

Projektet visar att det är stor skillnad mellan förhållanden i laboratorieskala och tuffa förhållanden i fält. 
Såväl BOD-värde som hydraulisk belastning tycks vara viktiga faktorer som påverkar effektivitet och 
livslängd för filtermaterialen. För att ha en bra fosforavskiljning kan det vara viktigt att ställa krav på en 
effektiv förbehandling av avloppsvattnet i slamavskiljare och mark/biobädd.  Detta bör beaktas i den 
vidare utvecklingen av material för småskalig avloppsrening.   
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SUMMARY 

Mineral-based filter media have been shown to be capable of removing phosphorus from wastewater. This 
process can be utilized in sustainable small-scale wastewater treatment systems. The main mechanism is 
precipitation as calcium phosphates. The phosphorus in used filter media can then be recovered to 
agriculture. However, most previous studies have studied phosphorus removal on a laboratory scale, with 
small loads and with phosphate salts instead of wastewater.  

The purpose of this project was to study the phosphorus removal capacity under field conditions for four 
different mineral-based filter media; Filtra P (Nordkalk Oyj Abp), Polonite (Bioptech AB),  water-cooled 
blast furnace slag (SSAB Merox AB) and wollastonite (Aros Mineral AB). The materials were placed in 
columns inside a container. Columns were fed continuously with wastewater at a relatively high load (1 m 
/ day), which is a realistic level when compact systems are used. The experiment was designed as two sub-
experiments where wastewater BOD values were different.  

The results show that Filtra P and Polonite were capable, from a purely chemical perspective, of removing 
phosphorus reasonably well despite a high BOD value and a high hydraulic load (> 80 % average P 
removal). However, Filtra P had major problems with clogging due to disintegration and calcite 
precipitation, especially in the experiment with high BOD values, and these columns had to be shut down 
prematurely. Blast furnace slag and wollastonite were ineffective as phosphorus-removing media under 
the present conditions (<40 % average P removal). In all cases, results showed that the removal was 
significantly better when the BOD value was low.  

The project shows that there is a substantial difference between conditions in the laboratory and harsh 
field conditions. Both the BOD and the hydraulic load seem to be important factors affecting the 
efficiency and life-span of filter media for P removal. In order to have an efficient phosphorus removal it 
may be important to ensure an effective pretreatment of wastewater in septic tanks that reduces the BOD 
value. This should be considered in the further development of materials for small-scale wastewater 
treatment.  
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1. INLEDNING 

1.1. Bakgrund 

Mineralbaserade filtermaterial har rönt stort intresse under senare år för deras förmåga att binda fosfor i 
avloppsvatten och även för att de kan fungera som gödselmedel när de är fosformättade (Johansson & 
Gustafsson, 2000; Cucarella et al., 2009). Filtermaterialen kan anpassas för markbäddar och speciella 
filterbrunnar i enskilda avlopp (Renman & Renman, 2010). De senare är attraktiva ur 
återvinningssynpunkt då avsikten är att regelbundet byta ut filtermassan. Kommunerna kräver idag mer än 
bara slamavskiljning vid tillståndsprövning av enskilda avlopp, och förbättringar har gjorts men reningen 
är trots detta ofta bristfällig vad avser avskiljningen av näringsämnena kväve (N) och fosfor (P). Hårdare 
krav ställs efter det att Naturvårdsverket gett ut nya allmänna råd för enskilda avlopp. Vid s k hög 
skyddsnivå krävs att tekniklösningen förmår att avskilja syretärande ämnen (BOD) med 90%,  Ntot med 
50% och Ptot med 90%. Krav på återföring av näringsämnen och avloppsfraktioner har också blivit 
normgivande. Intresset är stort för bra och användarvänliga lösningar för rening av spillvatten från de 
enskilda avloppen. Förutom de hittills allmänt använda systemen med infiltration och markbädd kan också 
fyra nya tekniklinjer rörande enskilda avlopp urskiljas; urinavskiljning, svartvattenavskiljning, kemisk 
fällning samt sorption till reaktiva filter. I det arbete som redovisas här har den sistnämnda tekniken 
studerats, särskilt med avseende på mineraliska material som kan användas som filtermassa.  I MinBaS I 
studerades också filtermaterial med avseende på kväve- och fosforavskiljning i laboratoriebaserade 
kolonnförsök med syntetiskt avloppsvatten (Gustafsson & Renman, 2005). 

Resultaten från dessa kolonnförsök visade att hyttsand, Filtra P och Polonite® gav bäst fosforavskiljning 
(PO4-P) med över 96 % för två testade flödesregimer (mättat ,MF, resp. intermittent mättat flöde, IMF). 
Wollastonit hade en relativt bra avskiljning med 67 % för MF  och 58% vid IMF. Skakförsök resulterade i 
att för Filtra P, hyttsand och Polonite® sorberades all tillsatt fosfat. Förekomst av lättvittrade Ca-
silikatföreningar (Polonite®, hyttsand, wollastonit) eller Ca-oxid/hydroxid (Filtra P) förmodas ha bidragit 
till den relativt höga fosfatavskiljningen. Vid försök med tillsättning av både fosfat och ammonium i 
samma lösning till hyttsand och wollastonit, noterades endast avskiljning av fosfat. Modelleringen i Visual 

MINTEQ visade att kalcit sannolikt bildats i Filtra P och Polonite®. Kalcit fälls ut vid pH > 10, ett 
förhållande som rådde under försöket med dessa två material. Vidare visade modelleringen att 
hydroxyapatit var en trolig utfällning i kontakten med wollastonit.  

Undersökningen med kolonner i MinBaS I pågick under en kortare period och tendens till genombrott och 
mättnad i materialen kunde inte dokumenteras. Detta gav en positiv bild av möjligheten att anpassa 
materialen till fullskaleanläggningar med spillvatten. Förekomsten av organiska ligander i hushållens 
avloppsvatten antogs dock avsevärt förkorta livslängden för ett filtermaterial.  

Erfarenheterna från MinBaS I togs med in i det nya projektet och det var en självklarhet att riktigt 
avloppsvatten skulle användas för test av filtermaterialen. Vidare var frågan om det organiska materialets 
betydelse för P-sorption och livslängd hos filtermaterialen av central betydelse. 

I MinBaS II projektet placerades därför ett mobilt laboratorium i anslutning till en enskild 
avloppsanläggning. Avsikten har varit att analysera olika materials reningskapacitet under en tvåårsperiod. 
Materialen karaktäriserades noggrant innan och efter försöket för att belysa löslighet av P, mineralfaser 
m.m. Genom att hela systemet studerats med förbehandlingssteg, snarare än filtermaterial isolerat, 



 6 

möjliggör detta en unik studie av olika systems kapacitet för att avskilja N, P, samt BOD. I ett annat 
projekt finansierat av Formas (Aktiva filter för avskiljning av fosfor; doktorand David Eveborn, KTH/JTI) 
har samma material studerats med avseende på kemiska former av ackumulerad P. MinBaS-projektet har 
också kunnat samordnas med ett nystartat Formas-projekt, också det vid KTH. I detta projekt undersöker 
doktorand Charlotte Nilsson bakterier i kolonnmaterialen, hur organiskt material påverkar P 
fastläggningen samt hur materialen kan förbättras med avseende på livslängd, P-bindande förmåga och 
växttillgängligt P. 

 

1.2. Syfte 

Projektets mål var att genom fältbaserade försök studera reningsförmågan, särskilt avskiljningen av fosfor, 
hos fyra filtermaterial (Filtra-P, hyttsand, Polonite®, wollastonit). Vidare har projektet syftat till att utreda 
olika betingelser som ska gälla för att de enskilda materialen ska kunna fungera i små avloppslösningar.  

 

1.3. Projektgrupp  

Projektet har letts av Jon Petter Gustafsson och Gunno Renman (KTH) i samverkan med referensgrupp 
bestående av följande personer: Pär Odén (tidigare Axel Alm), Nordkalk; Claes Thilander, Bioptech AB, 
Therese Stark / Camilla Ytterby, Merox AB, samt Paul Hammergren, AROS Mineral AB . Firma Fann 
AB har också varit involverade i delar av projektet. Ett examensarbete har genomförts som en del av 
projektet (Kai Guo; Organic matter accumulation and phosphorus sorption in reactive bed filter columns). 
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2. UTFÖRANDE 

2.1. Använda material 

I projektet användes Nordkalk Filtra P (Nordkalk), Hyttsand (Merox AB), Polonite
® (Bioptech AB) samt 

Wollastonit (AROS Mineral AB / Tricorona AB). Materialens sammansättning framgår av Tabell 1, 2 och 
för två av materialen har även XRD-analyser gjorts inom ramen för detta arbete. Två olika varianter av 
Filtra P har använts i försöken; en nyare, som är vit, i försök 1, samt en äldre, som är röd (p.g.a. ett större 
innehåll av Fe) i försök 2. 

 

Tabell 1.  Använda filtermaterial i kolonnförsöket och deras sammansättning av viktigare grundämnen (g 
kg-1 torrsubstans) 

 Filtra P Polonite® Hyttsand Wollastonit 

Si 14.6 241 155 276 

Al 11.1 27 69.7 54.6 

Ca 312 245 216 151 

Fe 41.3 16.5 3.11 21.5 

K 4.89 9.15 6.18 26.2 

Mg 4.68 4.4 97.6 13.3 

Mn 0.32 0.12 4.69 0.89 

Na 1.46 1.46 4.28 12.3 

P 1.44 0.34 < 0.1 < 0.1 

 

2.2. Plats för försöket 

Försöket har pågått i Ösby, Brottby (ca 35 km NO Stockholm). Här finns ett nytt reningsverk (Biovac, 
SBR teknik) som betjänar 10-15 personer. Vi fick tillstånd av ägaren (Ösby Samfällighetsförening) att ta 
avloppsvatten från deras anläggning och utnyttja detta i våra försök. I försök 1 har vi pumpat 
avloppsvatten från slamavskiljaren till en markbädd som anlades speciellt för ändamålet (Fig. 1) och i det 
andra försöket har avloppsvatten använts som först renats i SBR-anläggningen.  
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Figur 1. En markbädd anlades enligt föreskrift från tillverkaren av indrän-moduler och spridarrör (Fann 
AB). Avloppsvatten från slamavskiljaren distribuerades över bädden och det filtrerade vattnet samlades 
upp i den blåa tanken som syns till vänster. Detta vatten pumpades under försök 1 till kolonnerna 
(samtliga foton, Gunno Renman). 

Tabell 2. Mineralsammansättning, initialt pH och kornstorlek för de fyra filtermaterialen. 

Material pH Mineralsamman-
sättning 

Kornstorlek (mm) Referens 

Filtra P 12,5 Gips, 
kalciumhydroxid, 

ettringit, kalcit 

2-16 Detta arbete 

Hyttsand  9,4 Amorfa silikater, 
gehlenit / 

åkermanit, 
monticellit, spinell. 

0,5-4 D. Duthie, MLURI, Aberdeen, 
opubl. 1999, samt uppgift från 

producent 

Polonite®  12,4 CaCO3, tridymit, 
CaO,  wollastonit, 

2-6 Detta arbete 

Wollastonit 9,4 (Ca, K, Na)- 
fältspat, wollastonit, 

kvarts,diopsid 

1-3 Uppgift från producent 
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            Figur 1. XRD-mönster för Nordkalk Filtra P. Gips (CaSO4×2H2O) och portlandit (Ca(OH)2) har 
identifierats. 

   

 

             Figur 2. XRD-mönster för Polonite®. Kvarts (SiO2), kalcit (CaCO3), tridymit (SiO2), och 
wollastonit (CaSiO3) identifierades. 
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2.3. Containern och försöksuppställningen 

Försöket har inrymts i en container som tillhandahållits av Bioptech AB. Containern har invändiga måtten 
L=1700, B=1800, H=1900 och ytan 3 m2. Den är  i kraftigt utförande och isolerad.  Försöksuppställningen 
framgår av Figur 3a-3c. Åtta liter avloppsvatten pumpades varje dygn till varje kolonn som är fyllda till 
0,5 m höjd och har en diameter av 0,1 m. Volymen filtermaterial blir då ca 4 liter. Materialen har därvid 
utsatts för hög ytbelastning dvs. motsvarande något över 1 m3/ m2 per dygn. Pumpningen till kolonnerna 
har skett tre gånger per dygn, kl 08.00 (3 l) 12.00 (2 l) och 18.00 (3 l). Pumphastigheten var ca 60 
mL/min.  

 

 

Figur 3. Försöksuppställningen med 12 kolonner, 3 kolonner per material. Vid försök 2 användes inte 
wollastonit. Bild (a) visar containerns interiör och kolonnerna med pumpar, styr- och reglerutrustning. 
Figurer (b) och (c) visar detaljer i kolonnerna.

Utlopp 

Filter material 

Inlopp 

a b 

c 



 11 

2.4. Bakgrunden till försöken och genomförandet  

Försöken har gått ut på att testa materialen under hög hydraulisk belastning och med två olika belastningar 
av organiskt material (enligt BOD-värdet). Bakgrunden är den att ett enskilt avlopp med ett passivt system 
som filterbäddar kan utgöra, utsätts för varierande genomspolningar av avloppsvatten och det kan 
innehålla varierande koncentrationer av organiskt material (partikulärt och löst). Ett enskilt avloppssystem 
består nästan alltid av en slamavskiljare som förbehandlar avloppsvattnet före t ex infiltration eller 
markbädd. En otillräcklig slamavskiljning kan innebära igensättning av markbaserade filter. Viss mängd 
av organiskt material inklusive bakterier behövs för att det ska bildas en biohud som är en del av de 
markbundna reningsprocesserna. I reaktiva filter får inte biohud utvecklas och gör det knappast då pH är 
högt och avdödar bakterier. Även om detta inte inträffar så transporteras lösta organiska ämnen med 
avloppsvattnet och går in i det reaktiva materialet.  Vår hypotes är att lösta organiska ämnen hindrar 
fastläggningen av fosfor och minskar filtermaterialens livslängd. En hög hydraulisk belastning innebär en 
hård test av materialens uthållighet och deras möjlighet att användas i s k kompakta filter. 

Försök 1 genomfördes under perioden augusti 2009 till juni 2010. På grund av den stränga vintern och att 
vi inte hann förbereda oss inför de svåra förhållandena  tvingades vi stänga ner anläggningen från 
december till april. Kolonnerna var alltså i drift 5 månader med ett längre uppehåll. Kolonnerna fyllda 
med hyttsand och wollastonit stängdes dock efter ca 3 månaders drift eftersom genombrott (Pin = Put) 
kunde konstateras. Den genomsnittliga organiska belastningen, beräknad som BOD5, var 120 mg/l. Ett 
lägre värde hade förväntats efter den förbehandling som avloppsvattnet genomgick i den nyanlagda 
markbädden. Kolonnerna togs till KTH och materialen ”skopades” ur i skikt av 5 cm. Dessa prover har 
hittills analyserats på innehåll av organiskt material men fler analyser ska göras senare (se nedan). Då 
filtren varit i drift olika länge blir den totala pumpade volymen också olika. Vissa driftstörningar och 
ändringar i pumpad volym p g a tryckmotstånd har också bidragit till olika volymer. I tabell 3 redovisas 
volymerna av avloppsvatten som passerat filtermaterialen. Kalkslam läckte från Filtra P kolonnerna och 
samlades i utloppsslangar och rör vilket innebar att dessa manuellt fick rensas varje vecka. Kolonnerna 
med Filtra P skulle annars inte ha kunnat drivas längre än 2-3 månader.  Filtra P, kolonn 1 fick svår 
igensättning och inget vatten kunde passera. 

Försök 2 startades i juli 2010 men kom i kontinuerlig drift i slutet av augusti. Försöket avbröts i mitten av 
februari 2011. Driftstörningar uppstod vid den kalla väderlek som plötsligt kom i slutet av november men 
innebar endast två veckors avbrott. Den genomsnittliga organiska belastningen var 20 mg/l, alltså en 
avsevärt lägre koncentration än i försök 1. Fosforfällningen stängdes av i reningsverket under försök 2. 
Wollastonit användes inte i försök 2 (p g a dålig avskiljning i försök 1) och en röd variant av Filtra P 
användes, detta beroende på att den vita varianten visade sig vara instabil i försök 1 vilket ledde till kraftig 
igensättning.  

2.5. Provtagningsprogram 

Provtagningsprogrammet har följt svensk Standard, SS-EN 12566-3:2005, så långt det varit möjligt. 

Provtagning har skett manuellt med en frekvens av en gång per vecka. Flödet har registrerats och lagrats i 
datalogger. Kontrollmätningar av vattenmängd utgående från kolonnerna har skett regelbundet.  
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Prover på inkommande (efter slamavskiljning) och utgående vatten har analyserats eller kommer att 
analyseras med avseende på: Tot-P, PO4-P, TOC, DOC, BOD, SS, pH, EC, samt Ca. Av dessa har PO4-P, 
Tot-P och pH analyserats på alla prover som tagits, medan de övriga parametrarna analyseras på vissa, 
utvalda prover. Filtermaterialen har analyserats m a p organiskt innehåll och ytterligare studier görs med 
analysmetoden CNS 2000 torrförbränning (vid SLU). Fasta prover togs även före och efter försöket från 
materialen för att studera fosforlöslighet, växttillgänglighet och bildade fosformineralfaser (Formas-
projekt). Vidare analyseras materialen m a p innehåll av bakterier (E. Coli) och bakteriers roll i 
fastläggningen av fosfor alternativt roll i hindrandet av fosforavskiljningen.  

 

Tabell 3. Volymer av avloppsvatten som passerat genom filtermaterialen (medelvärde för tre kolonner av 
vardera material) 

Material Försök 1 Kommentar Försök 2 Kommentar 

Filtra P 903 
(K1 730 ) 

Kolonn 1 kloggade 
och stängdes av efter 

3 mån 

1248 Driftstörning 2 
veckor 

Polonite® 1100 - 1328 Driftstörning 2 
veckor 

Hyttsand 745 Stängdes p g a P- 
genombrott 

848 Driftstörning 2 
veckor 

Wollastonit 700 Stängdes p g a P-
genombrott 

- Deltog ej i försök 2 
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3. RESULTAT 

 

3.1 Försök 1 – hög organisk belastning 

Slamavskiljaren på platsen hade dålig verkningsgrad vilket innebar att förbehandlingen i markbädden inte 
heller nådde de prestanda man kan vänta sig. Mot slutet fick avloppsvattnet allt svårare att passera genom 
bädden. Den höga organiska belastningen på filtren tjänade dock våra syften.    

Filtra P (den vita varianten) och Polonite® visade bra avskiljning av fosfor (Tabell 4). Kolonnerna med 
Filtra P stängdes dock efter tre månaders drift då utloppsledningar och själva materialet kloggade så att 
inget vatten kunde passera. Den genomsnittliga reduktionen av PO4-P på 98 % gäller därför bara för denna 
korta period. Kolonnerna med Polonite® visade inga tecken på igensättning och i genomsnitt reducerade 
detta material 86 % av fosforn. Hyttsand och wollastonit klarade inte den höga belastningen och visade 
blygsamma 17 % respektive 10 % avskiljning. Dessa senare material visade genombrott mycket tidigt, dvs 
kvoten av P koncentrationen i kolonnernas inkommande och utgående vatten var 1 eller däröver (figur 4). 
Filtra P och Polonite® hade däremot inte nått genombrott när försöket avbröts. Avstängningen av 
kolonnförsöket p g a frysningar i ledningssystem i kombination med slam från Filtra P kolonnerna, gjorde 
att filtermassorna kunde vila. Detta märktes som en återhämtning framförallt hos materialet Polonite® 
(figur 5). Även pH steg under viloperioden i kolonnerna (figur 6). Alla kolonner lämnades vattenmättade 
under vinteruppehållet. 

Tabell 4. Fosforavskiljning (Red) (fosfat-fosfor och totalfosfor) i filtermaterialen under 3-5 månader, 
försök 1. 

Material n 

prov 

PO4-P 

Ink 

(mg/l) 

PO4-P 

Utgående 

(mg/l) 

Red 

(%) 

Tot-P 

Ink 

(mg/l) 

Tot-P 

Ut 

(mg/l) 

Red 

(%) 

Kvot 
Tot-P/ 
PO4 

Filtra P 15 6,76±1,34 0,15±0,36 98 8,00±1,73 0,47±0,56 94 0,96 

Polonite® 15 6,71±1,25 1,25±0,92 80 8,00±1,73 2,5±1,12 75 0,94 

Hyttsand 11 6,25±0,65 5,11±1,42 17 7,12±0,69 5,39±2,28 24 1,4 

Wollastonit 9 6,23±0,72 5,91±1,12 10 6,98±0,68 6,49±1,37 11 1,1 

 

Som väntat förelåg den betydande huvuddelen av fosforn i avloppsvattnet som PO4-P (ca 85%). 
Avskiljningsgraden av total fosfor sjönk något hos Filtra P och Polonite® medan det motsatta gällde för 
hyttsand och wollastonit. 
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Figur 4. Genombrottskurvor för de olika filtermaterialen exemplifierat från fyra kolonner efter pumpning 
av 550 liter avloppsvatten, försök 1. (Po2 = Polonite® kolonn 2, HS2 = hyttsand kolonn 2, Fp1 = Filtra P 
kolonn 1, och Wo3 = wollastonit kolonn 3).  

  

 

Figur 5. Avskiljning av fosfor (Tot-P resp. PO4-P) under försök 1 för kolonner innehållande Polonite®. 
Observera uppehållet under vintermånaderna som medfört en återhämtning hos filtermaterialet (mellan 
09.11.18 och 10.05.13). Observera den stigande P koncentrationen i inkommande (ink) avloppsvatten.   
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Figur 6. Utvecklingen av pH-värdet i samtliga kolonner, försök 1. Observera sammandragningen av 
punkter under det långa vinteruppehållet. 

 

När försök 1 avslutades togs material ut från samtliga kolonner i skikt av 5 cm tjocklek. Ackumulerat 
organiskt material (AOM) bestämdes genom mätning av glödförlusten. Vi förväntade oss högst AOM i 
botten av kolonnerna där avloppsvattnet kom in och en gradvis minskning mot toppen. Detta visade sig 
bara vara tydligt i fallet wollastonit, det finkornigaste materialet. Filtra P visade sig ha högst och ett jämnt 
innehåll av AOM genom filtermassan (se figurer 7-10). När det gäller Filtra P är det dock möjligt att en 
del av det ”organiska materialet” i själva verket är karbonater; kompletterande analyser pågår för att 
belysa detta. Vi försökte kompensera för detta genom att bestämma glödförlusten på prov som inte varit i 
kontakt med avloppsvatten. 
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Figur 7. Innehåll av organiskt material i tre kolonnerna fyllda med Filtra P. Observera den jämna 
fördelningen från botten (inloppet, 45-50 cm) mot ytan och utloppet.  

 

Figur 8. Innehåll av organiskt material i tre kolonner fyllda med Polonite® efter försök 1. Skillnaderna 
mellan kolonnerna är stora vilket delvis kan förklaras med att de inte mottagit samma volymer 
avloppsvatten, dvs flödet har inte varit lika.  
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Figur 9. Innehåll av organiskt material i tre kolonner fyllda med hyttsand efter försök 1. Retentionen av 
organiskt material verkar vara förhållandevis låg och skillnaderna mellan kolonnerna stora. 
Fosforavskiljningen har också varierat stort mellan de tre kolonnerna. 

 

 

Figur 10. Innehåll av organiskt material i kolonner fyllda med wollastonit efter försök 1. Detta material 
kvarhöll relativt sett minst med organiskt material men hade en tydlig ackumulation i bottenlagret (45-50 
cm) där avloppsvattnet pumpades in.
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3.2 Försök 2 – låg organisk belastning 

I försök 2 pumpades avloppsvatten från uppsamlingsbrunnen efter reningsverket. Vattnet var då helt fritt 
från synliga partiklar och hade endast en svagt brun färg och obetydlig lukt. Den kemiska fosforfällningen 
var avstängd men ändå gick P koncentrationen ned mot 2 mg/l under försökets inledning. Den 
genomsnittliga koncentrationen blev därför ca 2 mg/l lägre jämfört med försök 1, vilket ska beaktas vid 
tolkningen av resultaten. Försök 2 kunde dock drivas längre och drabbades inte i samma grad av 
driftstörningar som försök 1. Samma material användes men i samråd med Nordkalk bestämdes det att den 
i tidigare försök använda roströda varianten skulle provas. 

Resultatet framgår av sammanställningen i tabell 5. Filtra P och Polonite® uppvisade åter sin förmåga att 
avskilja PO4-P. För Polonite® gällde även detta för Total-P (figur 11). Ett annat resultat fick vi dock för 
Filtra P, denna gång beroende på att vi behandlade proverna på ett annat sätt. Genom att först skaka dessa 
så att uppslamningen som nästan alltid följde med vid provtagning också kom med i analysen av Total-P 
fick vi vetskap om att minerogent bundet P läckte ut ur kolonnerna. I försök 1 tillät vi partiklarna 
sedimentera och endast vattenfasen analyserades.  

Hyttsanden visade ett betydligt bättre resultat under försök 2 med 36% avskiljning av PO4-P. Mätningarna 
av pH på utgående vatten från kolonnerna pekar på en jämnare utveckling över tiden jämfört med försök 1 
(Jfr fig. 6 och fig. 12).  Hyttsanden i kolonn 1 och 2 uppvisade emellertid egendomliga svängningar i pH. 
Poloniten är anmärkningsvärd denna gång då pH sjunker betydligt långsammare än i försök 1. Detta beror 
förmodligen på att upplösning av wollastonit, som förekommer i en mycket reaktiv form i Polonite®, är en 
effektiv buffert mot vidare sänkning av pH-värdet (Gustafsson et al., 2008). 

 

Tabell 5. Fosforavskiljning (Red) (fosfat-fosfor och totalfosfor) i filtermaterialen under 4-6 månader, 
försök 2. 

Material n 

prov 

PO4-P 

Ink 

(mg/l) 

PO4-P 

Utgående 

(mg/l) 

Red 

(%) 

Tot-P 

Ink 

(mg/l) 

Tot- 

Ut 

(mg/l) 

Red 

(%) 

Kvot 
Tot-P/ 
PO4 

Filtra P 16 4,59±2,06 0,36±0,48 93 5,91±2,65 19,95±41,8 47 0,50 

Polonite® 16 4,59±2,06 0,13±0,1 97 5,91±2,65 0,2±0,1 96 0,98 

Hyttsand 12 3,74±1,77 2,31±1,77 36 4,72±2,41 3,76±2,68 24 0,66 
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Figur 11. Avskiljning av fosfor i filtermaterialet Polonite® under sex månaders belastning med 
avloppsvatten, försök 2. 

 

 

Figur 12. pH-utveckling i kolonnerna under försök 2. 
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4. DISKUSSION OCH IMPLIKATIONER 

4.1. Viktigare slutsatser och implikationer 

I dessa försök har vi använt en förhållandevis hög hydraulisk belastning, vilket kan förväntas leda till 
sämre fosforavskiljning än i flera tidigare försök med lägre belastningar. Markbäddar belastas med 30-60 
l/m2 per dygn. Kolonnerna belastades med ca 1000 l/m2 per dygn. Man kan också uttrycka det som två 
bäddvolymer eller som 5 porvolymer per dygn. Den höga belastningen är ett realistiskt scenario endast för 
kompakta system. Baserat på resultaten kan vi dra följande slutsatser: 

1. Jämfört med de pilotskaleförsök på laboratorium (då ”riktigt” avloppsvatten inte användes) som 
gjordes i MinBaS I och som finns rapporterade av Gustafsson & Renman (2005) och Gustafsson et 
al. (2008) visar fältförsöken, som väntat, på en generellt sett sämre avskiljning av fosfor. 

2. Resultaten visar vidare att halten organiskt material i inkommande vatten sannolikt har stor 
betydelse för den långsiktiga fosforavskiljningen. Därför är en effektiv avskiljning av BOD från 
avloppsvattnet en förutsättning för en bra fosforavskiljning med reaktiva filter. 

3. Av de undersökta materialen visade Filtra P och Polonite® den klart bästa avskiljningsförmågan för 
fosfor medan avskiljningen med hyttsand och wollastonit var otillfredsställande. Lägre BOD 
verkade dock ha betydelse för hyttsandens avskiljningsförmåga och troligen också livslängd. 

4. Viloperioder, då filtermaterialen temporärt kopplas bort, tycks vara bra för avskiljningsförmågan 
av fosfor – detta gäller speciellt för Polonite®. 

5. I vissa material (särskilt Filtra P) uppstår lätt igensättning efter en tids filtrering vilket förhindrar 
effektiv behandling. Ett prioriterat utvecklingsbehov måste vara att stabilisera materialet för att 
reducera dessa tendenser. Den strukturella nedbrytningen av materialet visade sig också leda till 
stor uttransport av fosfor, vilket i sig är allvarligt. 

En mer detaljerad vetenskaplig utvärdering kommer att kunna dras när fler analyser finns tillgängliga. 
Ännu saknas vissa resultat som t.ex. TOC-värden för fasta och lösta prover och löst kalcium. 

Ändå har resultaten vissa viktiga implikationer. En sådan är att hyttsand och wollastonit tyvärr inte kan 
upprätthålla en acceptabelt stor fosforavskiljning under höga hydrauliska belastningar. Det utesluter dock 
inte att dessa material, då belastningen är betydligt mindre per viktsenhet material än vad som var fallet i 
våra försök, ändå kan fungera väl. Avloppsvattnets förbehandling är också avgörande för en god 
fosforbindande funktion hos materialen. 

Det är slutligen uppenbart att halten organiskt material i avloppsvattnet är av stor betydelse för 
avskiljningen av fosfor. Detta har förut konstaterats i vissa laboratorieförsök (van der Houwen et al., 2003; 
Alvarez et al., 2004). En tänkbar orsak är att närvaron av organiska ligander hämmar utfällning av 
kalciumfosfat, vilket sannolikt är den mest betydelsefulla fosforavskiljningsmekanismen för flera av 
materialen (Gustafsson et al., 2008; Eveborn et al., 2009). 
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4.2. Osäkerheter och begränsningar 

Som ofta är fallet i fältförsök har förhållandena inte varit i alla avseenden optimala. Projektet har omfattat 
två försök där avsikten varit att studera inverkan av mängden organiskt material som tillförts via 
avloppsvattnet på fosforns fastläggning i materialen. Resultaten kommer dock inte att bli helt jämförbara 
p.g.a. flera omständigheter. Avsikten var att köra samma uppställning av båda försöken och bara ändra 
avloppsvattnets innehåll av organiska, syretärande ämnen (BOD). Det bestämdes även att Filtra P av den 
äldre typen skulle testas och att wollastonit skulle utgå i försök 2. Vidare kunde koncentrationen av fosfor 
inte hållas vid samma höga nivå i det senare försöket. Vi försökte styra förbehandlingen i SBR-
anläggningen men det lyckades bara när det gäller låg koncentration av BOD. Vi måste därför behandla 
data från de båda försöken som separata delar men vissa jämförelser kommer att kunna göras. Ett annat 
problem har varit att likformigt styra flödet till alla kolonner så att belastningen varit 8 liter/dygn. Detta 
har berott på tekniska orsaker samt på förändringar i själva filtermaterialen som ökat pumpmotståndet.  

 

5. REFERENSER 

Alvarez, R., Evans, L.A., Milham, P.J., Wilson, M.A., 2004. Effects of humic material on the precipitation 
of calcium phosphate. Geoderma 118, 245-260. 

Cucarella, V., Mazurek, R., Zaleski, T., Kopec, M., Renman., G. 2009. Effect of Polonite used for 
phosphorus removal from wastewater on the properties and fertility of a mountain meadow. 
Environmental Pollution 157, 2147-2152. 

Eveborn, D., Gustafsson, J.P., Hesterberg, D., Hillier, S. 2009. XANES speciation of P in environmental 
samples: An assessment of filter media for on-site wastewater treatment. Environmental Science and 

Technology 43, 6515-6521. 

Gustafsson, J.P., Renman, G., 2005. Avskiljning av fosfor och ammoniumkväve i reaktiva filtermaterial. 
MinBaS projekt nr 2,14 Filtermaterial vid vattenbehandling , rapport nr 2:11. 

Gustafsson, J. P., Renman, A., Renman, G., Poll, K. 2008. Phosphate removal by mineral-based sorbents 
used in filters for small-scale wastewater treatment. Water Research 42, 189–197. 

Johansson, L., Gustafsson, J. P. 2000. Phosphate removal using blast furnace slags and opoka-
mechanisms. Water Research 34, 259–265. 

van der Houwen, J. A. M., Cressey, G., Cressey, B. A., Valsami-Jones, E. 2003. The effect of organic 
ligands on the crystallinity of calcium phosphate. Journal of Crystal Growth 249, 572–583. 

Renman, A., Renman, G., 2010. Long-term phosphate removal by the calcium-silicate material Polonite in 
wastewater filtration systems. Chemosphere 79, 659-664. 

 

 


