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Sammanfattning 
 
Prestationsanalys av granulerat aktivt kol (GAC) – en jämförelse mellan två etablerade 
GAC-typer 
Tyra Morell Bonin 
 
Vattenverket Görväln i Järfälla planerar ett nytt vattenverk i framtiden, lokaliserat intill nuvarande 
vattenverk. Idag är den kemiska barriären, granulerat aktivt kol, ur funktion och utvärderas i det här 
projektet för att effektivisera processen. Den här studien fokuserar på att optimera den kemiska barriären 
genom att jämföra två sorter av granulerat aktivt kol (GAC). Jämförelsen sker genom analysering av 
löst organiskt kol (DOC), totalt organiskt kol (TOC), samt absorbans och fluorescens. Vattnet som 
använts i studien kommer direkt från det sandfiltrerade vattnet i Görvälnverkets reningsprocess. För att 
testa de olika GAC-sorterna konstruerades en kolonnuppsättning med överflödessystem. Syftet var att 
jämföra två olika GAC med kortare samt längre uppehållstid och deras absorberingsförmåga med 
avseende på DOC och TOC. Kolonner med längre kontakttid visade effektivare borttagning av DOC, 
TOC och fluorescerande ämnen oberoende av GAC-sort. Kolonner med FiltraSorb® 400 uppnår 
genombrott ungefär 30 % långsammare än Norit® 830 W för samma bäddvolymer. Skillnaden mellan 
längre kontakttid och kortare kontakttid var inte lika markant som skillnaden mellan GAC-sorterna. 
FiltraSorb® 400 presterade ungefär 30 % bättre vid borttagning av DOC och TOC jämfört mot Norit® 
830 W. Adsorptionskapaciteten för Norit® 830 W försämrades betydligt snabbare än för FiltraSorb® 
400. Det innebär att FiltraSorb® 400 behöver bakspolas mindre ofta och regenereras mer sällan än Norit® 
830 W. FiltraSorb® 400 är därför den GAC-sort som rekommenderas för Görvälnverkets vatten med 
avseende på borttagning av DOC. Den här studien kommer att användas som underlag för 
pilotanläggningen som är stationerad intill kolonnuppställningen. Uppsättningen kommer också att 
användas för framtida kinetik och spårämnesförsök i vattenverket och på andra vattenverk. 

Nyckelord: vattenverk, TOC, DOC, fluorescens, adsorption, absorption 
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Popular science summary 
 
Performance Analysis of Granular Active Carbon (GAC) - a Comparison of Two 
Established GAC types 
Tyra Morell Bonin 
 
There are multiple steps to be done in the drinking water treatment process. The product must obtain 
high quality and to do so, it must reach certain requirements. One of the treatment steps in Görväln water 
treatment plant, Stockholm, is to use granular active carbon (GAC). The GAC function is to filter away 
taste and odor in addition to acting as a chemical barrier, although the latter does not work properly in 
the water treatment plant today.  
    The project´s aim is comparing the performance of two types of GAC, Norit® 830 W and FiltraSorb® 
400, together with the effect of longer (21 minutes) and shorter (7 minutes) contact time (EBCT). The 
contact time (EBCT) is the time, in minutes, that a body of water is in contact with the GAC-filter. A 
longer EBCT, means lower flow, which leads to longer time for the GAC to adsorb contaminants from 
the water.  
    To evaluate the difference between the GAC-types a column-test was constructed. The test allows a 
direct comparison to full scale operations. The water used during this study was taken directly after the 
sand filtration process in Görväln. The water is clear and particles visible to the naked eye are eliminated 
during the sand filtration. However, the small dissolved organic components (carbon) are hard to 
remove, which makes the GAC-filter important.  
    The performance of the GAC was evaluated by the removal efficiency of TOC, DOC and evaluation 
of fluorescence and absorbance capacity. The result indicated a better performance for both GAC using 
a longer contact time. Best effect of the long contact time was seen during the fluorescence 
measurement, where calculated indexes and removal of specific compounds were distinguished.  
    The difference between longer, 21 minutes, and shorter, 7 minutes, contact time was not as significant 
as the difference between the two types of GAC. FiltraSorb® 400 had a significant higher adsorbance 
capacity for DOC and TOC, 30 % better than Norit® 830 W, at the same bed volume. Norit® 830 W 
reached breakthrough much faster (~80 %) than FiltraSorb® 400 (~50%) at around 4700 bed volumes.  

Keywords: water treatment plant, DOC, TOC adsorption, absorption, fluorescence.  

Degree Project E1 in Earth Science, 1GV025, 30 credits 
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1. Introduktion 
I Sverige finns det omkring 1750 kommunala vattenverk där dricksvattnet huvudsakligen tas ifrån 

ytvatten, så som åar och sjöar. Reningen av råvatten för att kunna producera dricksvatten sker genom 

flera steg hos lokala vattenverk (Svenskt Vatten, 2016). Kvalitén på ytvattnet varierar över landet och 

skiljer sig beroende på årstid. Vattenkvalitén avgör vilka beredningssteg som måste genomföras innan 

vattnet kan nå konsumenten (Svenskt Vatten, 2016).  

    Oönskade organiska mikroföroreningar (OMP), t.ex. bekämpningsmedel, och flyktiga organiska 

föreningar är vanligt förekommande ämnen i ytvattnen. Mikroföroreningar har en negativ påverkan på 

både djur, människor och miljön. Mikroföroreningar (OMP) ökar i våra vatten och en av de stora 

källorna till detta är felhanterade läkemedel (Summers et al. 2014). Föroreningarna bidrar till en 

försämrad ytvattenkvalité, och kan vara svåra att eliminera i reningsprocessen. För att möta den ökande 

mängden föroreningar utvecklas befintliga och nya metoder i vattenverken.  

    Granulerat aktivt kol (GAC) är en etablerad produkt i vattenreningssammanhang som bland annat tar 

bort lukt och smak, samt organiska och oorganiska föroreningar i råvattnet. Fördelen med att använda 

GAC i vattenverk är att GAC fungerar både som ett filtrationssystem och adsorptionssystem. Granulerat 

aktivt kol har en porös struktur, vilket även medför en stor kontaktyta för adsorption av 

mikroföroreningar. Ytan på GAC skapar även gynnsamma förutsättningar för bakterietillväxt. Denna 

bakterietillväxt kan bidra till en minskning av exempelvis DOC i vattnet, då bakterierna konsumerar 

mikroföroreningarna och därmed minskar föroreningshalteten i vattnet (Chowdhury et al. 2013, s. xxvi).  

    Tillverkningen av GAC sker i en syrefri miljö genom upphettning av råmaterial till temperaturer 

mellan 500 och 800 °C. Upphettningen skapar en kristall-liknande, granulerad, struktur på kolet, där 

egenskaperna beror på det ursprungliga råmaterialet. Det kristallina kolet hettas sedan upp i en syrerik 

miljö, med exempelvis koldioxid närvarande, på temperaturer mellan 850 och 1000 °C. Det sistnämnda 

steget, aktiveringen, skapar en jämn porstruktur som ökar porstorleken vilket skapar de goda 

adsorberande egenskaperna för GAC (Chowdhury et al. 2013, s. 3).  

    För att uppnå den mest kostnadseffektiva dricksvattenproduktionen måste varje vattenverk anpassa 

beredningsprocessen efter råvattnets kvalité. Produktionen av dricksvatten från råvatten med högre halt 

organiskt kol är mer kostsamt än vattnen med lägre halt organiskt kol (Köhler & Lavonen, 2015a). 

Svensson et al. (2009) påvisade att kunskapen för att rena dricksvatten från läkemedel och andra 

föroreningar behöver ökas. I och med ökad mängd kända och okända föroreningar i råvattenkällor bör 

även kunskapen för reningsprocessen öka. För vattenverket Görvälnverket i Järfälla, Stockholm, 

övervakas dessa föroreningar genom regelbundna kontroller i form av vattenprover. Kontrollerna har 

visat att löst organiskt kol (DOC) varit ungefär likvärdig med totalt organiskt kol (TOC) halten i vattnet. 

Löst organiskt kol kan inte avskiljas genom exempelvis sandfiltrering. Det är känt att GAC kan användas 

för att minska DOC mängden i vattnet genom adsorption (Köhler & Lavonen, 2015a). Längre kontakttid 

mellan vattnet och GAC-filtret gör att mer DOC kan adsorberas.  
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    Användandet av GAC som adsorptionsfilter gör att DOC kan brytas ner biologiskt. 

Adsorptionskapaciteten minskar när andelen adsorberade föroreningar ökar på GAC-filtret. Det gör att 

mer föroreningar släpps igenom filtret ju äldre GAC blir. När för stor andel av porerna blivit blockerade 

behöver kolen bakspolas. Efter en längre användningstid (månader till år) försämras egenskaperna hos 

GAC och de är inte längre tillräckligt att bakspola filtret. Istället måste GAC återaktiveras, regenereras, 

hos tillverkaren för att återfå dess egenskaper. Svårigheten är att hitta en regenereringsmetod som 

samtidigt bevarar biofilmen som bildats ovanpå GAC-filtret.  För att undersöka adsorptionsförmågan 

hos enskilda GAC genomförs ofta s.k. snabba småskaliga kolonntester (RSSCT). I dessa tester 

undersöks relationen mellan kontakttiden (EBCT) och en mindre mängd GAC i syfte att uppnå 

genombrottspunkten (sorption) snabbare. Kontakttiden (EBCT) är tiden vattnet är i kontakt med GAC, 

på engelska; ”Empty Bed Contact Time” (EBCT). Fördelen med RSSCT-test är att resultaten är direkt 

jämförbara med pilotförsök och fullskaliga försök. Den goda jämförbarheten skapas av att samma 

storlek, alltså exakt samma kol, kan användas i de små kolonnförsöken som i de fullskaliga försöken. 

Vanligen genomförs RSSCT-försök innan pilotförsök, då resultaten produceras snabbare. Resultaten för 

RSSCT-försöken används sedan för att dimensionera pilotförsök och verifiera resultatet (Summers et 

al. 2014). I det här projektet kommer kolonntester att användas. Resultatet från den här studien kommer 

ligga till grund för framtida pilotanläggningsförsök stationerat på samma plats som kolonnerna. I 

pilotanläggningen kommer det bäst presterande kolet från kolonntestet att användas.  

2. Syfte 
Målet med det här projektet är att 1) ta fram en kolonnuppsättning, 2) bestämma vilket GAC material 

som presterar bäst med avseende på borttagning av DOC, 3) ta reda på vilken EBCT som är lämpligast 

för respektive GAC, samt 4) utvärdera DOC karaktär med avseende på GAC-sort, dvs. om elimineringen 

av DOC skiljer sig mellan GAC-materialen. Målet är att ha en kontakttid (EBCT) på ungefär sju minuter, 

vilket motsvarar nuvarande EBCT i Görvälns vattenverk, samt 21 minuter. EBCT 21 minuter testas för 

att utvärdera skillnaden vid längre kontakttid.  
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3. Bakgrund  
I det här avsnittet beskrivs användningsområdet för GAC och vilka egenskaper som skiljer olika GAC-

sorter åt. Här sammanfattas även forskningsområdet för GAC med fokus på betydelsefulla 

publikationer, samt vad som fortfarande efterfrågas inom forskningsområdet för GAC.   

3.1 Användningsområde GAC 
Det finns flera metoder för att rena vattnet från OMP och flyktiga organiska föreningar (VOC). En vanlig 

metod är GAC. GAC har egenskaper som används i syftet att eliminera lukt och smak, samt att GAC 

fungerar som en kemisk barriär. VOC kan avlägsnas genom en kombination av GAC och exempelvis 

en lufttrappa. Kostanden för GAC-filter beror bland annat på hur mycket GAC som behövs i 

reningsprocessen, samt hur ofta GAC behöver regenereras (Summers et al. 2014). Mängden DOC som 

bryts ner med hjälp av GAC är beroende av (Crittenden et al. 2012): 

• Ingående DOC koncentration 

• Typ av mikroföroreningar (OMP) i ingående vatten 

• Storleksfördelningen på porerna i GAC 

• Laddning på partikelytan för GAC 

• pH 

• Temperatur på vattnet  

    Tidpunkten när sorptionsförmågan hos GAC har förbrukats avgörs utifrån genombrottspunkten, 

flödeshastigheten, samt adsorptionstiden. Genombrottspunkten (fig. 1) sker när koncentrationen av 

mikroföroreningar (OMP) är högre än rekommenderad halt efter att vattnet har passerat GAC filtret.  

 

Figur 1. Beskrivning av genombrottspunkten. Vid 100 % genombrott är koncentrationen av DOC lika hög som 
ingående vattens DOC koncentration. 

    I detta projekt definieras genombrottspunkten som när det utgående vattnet ur kolonnerna motsvarar 

det ingående vattnet till kolonnerna. Genombrottspunkten innebär att porsystemet blockeras och att alla 
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porer inte längre är tillgängliga för sorption. Det innebär att när en mängd vatten passerat kolonnerna 

under en tid (BV) kommer mer och mer DOC släppas igenom då adsorptionskapaciteten hos GAC 

minskar när porerna blivit blockerade. När det sker behöver filtret bakspolas eller regenereras för att 

återfå sin adsorberande effekt och för att rena porerna i GAC filtret. Kontakttiden, EBCT, är tom-bädds-

volym, ”empty bed volume”, dividerad med flödet genom GAC filtret. För att få en längre kontakttid 

(EBCT) kan bäddvolymen ökas, eller flödeshastigheten genom filtret minskas (fig. 2). EBCT och 

utformningen av flödeshastigheten avgör mängden GAC som måste ingå i adsorptionsprocessen 

(Summers et al. 2014, Water Treatment Database 2016). Genom att förlänga EBCT kan också 

genombrottspunkten ske senare, vilket i sin tur gör att GAC behöver regenereras mer sällan (Water 

Treatment Database 2016).  

    För att få ett jämförbart resultat av EBCT vid användande av RSSCT-metoden används ofta omald 

GAC. Den GAC som används vid pilotförsök är av samma kornstorlek som den GAC som används vid 

fullskaliga försök. Det gör att genombrottspunkten uppnås efter samma tid vid ett pilotförsök som ett 

fullskaligt försök om samma EBCT används. Att utföra försök med samma genombrottstid som vid 

fullskaligt blir för dyrt, då det kan ta upp till år innan punkten är nådd. Därför har en laborationsmetod 

kallad ”Rapid small-scale column test” (RSSCT) utvecklats. RSSCT står för snabbt småskaligt kolonn 

test, och är försök där GAC är av mindre storlek för att minska försökstiden med en faktor 10. RSSCT 

har använts länge för att undersöka adsorptionsförmågan för löst organiskt material (DOM). Genom att 

använda mald GAC i RSSCT-experiment kan fler försök genomföras under en kortare tid då mängden 

GAC som behövs för att uppnå 100 % genombrott är mindre. Det gör att fler GAC-material kan jämföras 

under samma tid som om omald GAC använts. 

    Undersökningar har visat att närvaro av DOM i kombination med mikroföroreningar orsakar 

svårigheter att bedöma åtgången av GAC samt adsorptionsförmågan för mikroföroreningar. Detta gör 

att RSSCT ofta begränsas till vilken typ av GAC som används vid försöket (Summers et al. 2014). Water 

Treatment Research (Summers et al. 2014) har producerat en rapport inom området för GAC användning 

i vattenreningsverk. I sin rapport kommer de fram till att mer noggrann utvärdering av olika typer av 

GAC behövs. De undersökte även hur mycket DOC koncentrationen och EBCT påverkas vid RSSCT 

Figur 2. Beskrivning av kontakttid 
(EBCT) i förhållande till volym GAC. 
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försök, särskilt med fokus på flyktiga organiska föreningar (VOC) eftersom de bara utvärderade en typ 

av vatten. De efterfrågar också fler undersökningar i uppskalningsmodeller.  

    I detta projekt användes en typ av vatten för två olika typer av GAC, för att undersöka deras 

adsorptionskapacitet med hjälp av kolonntest. Det här projektet är en del av ett pågående projekt i 

Sverige, där bland annat en mall ska utformas för vattenverken för att underlätta valet av filter (Stephan 

Köhler, SLU, vid samtal hösten 2016).  

3.2 Gränsvärden i svenska vatten 
Kranvattnet som produceras i våra svenska vattenverk måste följa Livsmedelsverkets föreskrifter för 

dricksvatten. Där föreligger att utgående vatten från vattenverken ska ha egenskaper som faller inom 

ramen för dricksvatten. Det innebär att beredningsprocessen för dricksvattnen inte får tillföra oönskade 

ämnen och egenskaper. Begränsningar för DOC, TOC, OMP etc. finns beskrivet i Livsmedelsverkets 

föreskrifter för dricksvatten (SLVFS 2001:30). Gränsvärdet för totalt organiskt kol (TOC), som 

analyseras i den här studien, fastställs individuellt för varje vatten med avseende på dess 

oxideringskapacitet och grundas på kontinuerliga undersökningar över en två års period (SLVFS 

2001:30). I Görvälnverket, Järfälla, är referensvärdet för ingående DOC efter sandfiltrering ca 4 mg/L, 

vilket mätvärdena från den här studien kan jämföras emot (Köhler & Lavonen 2015a). 

3.3 Tidigare studier 
Det finns olika typer av granulärt aktivt kol (GAC). I en studie gjord av Summers et al. (2014) jämfördes 

tre olika typer av GAC i en pilotanläggning med en EBCT på 11 minuter. Kolen var bituminöst kol, 

brunkol samt kokosnötsbaserad kol. Resultatet av den studien visade att kokosnötsbaserad GAC var 

mest effektiv vid mätningar av VOC. Summers et al. (2014) fann att effektiviteten varierade mellan 

regenererad GAC och färsk GAC beroende på VOC. Från Summers et al. (2014) studie konstaterade de 

att bakspolningen endast hade en mycket liten effekt på resultatet av GACs adsorptionsförmåga 

(Summers et al. 2014, s. 25). Summers et al. (2014) kom också fram till att GACs adsorptionskapacitet 

för VOC blev märkbart överestimerad när upp-skalning från RSSCT till pilotförsök genomfördes, vilket 

även påverkade EBCT. Förklaringen till tidsskillnaden för genombrottspunketen är att GAC är 

partikelstorleksberoende vilket medför att filtret blir igentäppt på grund av mängden adsorberat 

organiskt material. För att kunna hantera igentäppningshastigheten för pilotförsöken tillämpade 

Summers et al. (2014) en tillväxtfaktor, vilken är ett mått på mättnad av aktivt kol. Tillväxtfaktorn beror 

på de hydrofobiska egenskaperna och sker när porerna på GAC blir igentäppta och livslängden på GAC 

därmed förkortas. När porerna på GAC är helt igentäppta kan kolet återaktiveras igen.  

    Raposo et al. (2009) jämförde tre olika typer av vanligt förekommande (GAC) vid vattenverk. GAC 

typerna var Filtrasorb 400, Norit och Picacarb. Adsorptionskapaciteten (mg g-1) av metylenblått (MB) 

utvärderades, samt förhållandet mellan GAC, MB och EBCT för samtliga GAC. Högst adsorberande 

egenskaper för MB hade Filtrasorb 400 (319 mg g-1), följt av 280 mg g-1 för Norit och 260 mg g-1 för 

Picacarb. Vid en medelpartikelstorlek på 1 mm och en kontakttid på 24 timmar visade Filtrasorb 400 en 
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adsorptionskapacitet på 255 mg g-1, Norit 222 mg g-1 och Picacarb 160 mg g-1. Det GAC som användes 

av Raposo et al. (2009) torkades i ugn i 150°C i en timme.  

    Resultat från en studie gjord av Vahala (2002), där han jämförde olika typer av GAC, visade att 

Picaboil, precis som för Raposo et al. (2009), hade mycket låg adsorptionsförmåga gällande naturligt 

organiskt material (NOM). 

    Greenewald et al (2015) analyserade skillnader mellan sex kokosnötsbaserade GAC och fem 

bitumenbaserade GAC på olika vattentyper. Genom att hålla pH mellan 9,3–10,0 för respektive GAC 

neutraliserades de ytkemiska skillnaderna hos de utvärderade GAC-typerna. Ingående TOC 

koncentrationen låg på 1,9–2,5 mg L-1. Den kokosnötsbaserade kolen hade en linjär korrelation till 

xylenol orange IDC med R2 på 0,85 för ingående TOC koncentration på 1,9 mg L-1 och R2 på 0,95 för 

vatten med ingående TOC koncentration på 2,2 mg L-1. Den bituminösa kolen hade en linjär korrelation 

med R2 på 0,94 vid en ingående TOC koncentration på 2,5 mg L-1. Den kokosnötsbaserade kolen visade 

alltså en bättre korrelation vid högre koncentration av TOC (Greenewald et al. 2015). 

3.4 Vetenskaplig relevans & samhällsbetydelse 
GAC används idag för att öka vattenkvalitén i många vattenverk. Flertalet studier har gjorts i syfte att 

optimera adsorptionsförmågan hos GAC. Bristande information finns för vilken typ av GAC som bäst 

lämpar sig till en viss typ av vatten. Summers et al. (2014) efterfrågade redan år 2014 en grundlig 

utvärdering av olika typer av GAC och dess inverkan. De ville undersöka hur ”inflödeskoncentrationen 

av DOC samt EBCT för RSSCT och pilotförsök påverkas, särskilt med avseende på VOCs då de endast 

testade ett vatten” (Summers et al. 2014). Summers et al. (2014) saknar också ”validering av de 

utvecklade uppskalningsmetoderna, inklusive de som använder sig av numeriska modeller och de 

direkta uppskalningsstrategierna”, egen översättning. Det som gör den här studien särskilt betydelsefull 

ur ett vetenskapligt perspektiv är att olika typer av kol använts på vatten som sedan kommer jämföras i 

storskalig pilotanläggning. I framtiden planerar Norrvatten att bygga ett nytt, större vattenverk, i 

anslutning till nuvarande. Den här studien är ett av flera steg i avgörandet för reningsprocessen i det 

framtida vattenverket. För att avgöra vilken typ av humuskaraktär som eliminerats med de olika GAC-

sorterna används fluorescensmätningar. Resultaten från den här studien kommer att användas som en 

del i underlag för framtida experiment hos vattenverket i Görväln.   
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4. Metod & material 
I det här avsnittet behandlas transportering och förvaring av vattenprover, konstruktion av 

kolonnuppsättning samt prepareringen av kolonnerna. Kolonnuppbyggnaden genomfördes först på 

SLU, där kolonnerna testades med mald GAC och omald GAC. Till dessa uppsättningar användes 

pumpar för att skapa en jämn flödeshastighet. Flödet gick in underifrån och pumpades ut ovanifrån i ett 

slutet system för att minimera uppkomsten av luftbubblor. Detta system frångicks, för att istället montera 

kolonner direkt på vattenverket med ett överflöde in i kolonnerna ovanifrån. Den sistnämnda 

kolonuppsättningen är den som beskrivs nedan. De förstnämnda kolonuppsättningarna, kopplade till 

pumpar, bortsågs från det här arbetet på grund av tids-, vatten-, och materialbrist. 

4.1 Vattenprover 
Vattenproverna som använts i det här projektet kommer ifrån vattenverket Görväln, Järfälla. Vattnet 

från Görväln har koagulerats med aluminiumsulfat och därefter passerat ett sandfilter. DOC halten 

varierar beroende på vilket filter vattnet behandlats med. Sandfilterbehandlade vattnet innehåller 4-5 mg 

L-1 DOC, sandfilter och nano filtrerade vatten innehåller 0,5 till 1,0 mg L-1 (Köhler & Lavonen 2015a). 

Proverna förvarades i ett mörkt kylrum, för att bevara halten DOC. Generellt bör vattenprover analyseras 

inom ett par dagar från provtagningstillfället, då nedbrytningsgraden under långtidsförvaring förväntas 

öka med förvaringstid. Peacock et al. (2015) bevisade i sin studie att nedbrytningsgraden för DOC är av 

första ordningens exponentiella funktion. De fann även att halveringstiden för DOC är ungefär tre år. 

Slutligen fann de att nedbrytningen av DOC går att upptäcka först efter ett par månader (Peacock et al. 

2015). Vattenproverna till det här projektet analyserades, med hänsyn till ovanstående rekommendation, 

så snart som möjligt efter provtagningstillfället.  Dock gick rekommendationen inte alltid att möta och 

en del vattenprover fick stå i över en vecka innan de analyserades. Den möjliga nedbrytningsgraden som 

kan ha skett under förvaringstiden anses i det här projektet vara försumbar då den bedömdes befinna sig 

inom ramen för detekteringsgränsen för DOC (fig. 8 & 9). 

4.2 Kolonntester 
Syftet med laborationsförsöken var att skapa en konstruktion som sedan skulle flyttas till vattenverket 

för att testas under en längre tidsperiod med konstant flöde. Eftersom konstruktionen för de småskaliga 

försöken inte höll måtten under längre tid, konstruerades istället en ny uppställning till vattenverket 

(RSSCT-metoden), där omald kol användes. Huvudprojektet riktar sig mot den framtagna RSSCT-

metoden, vilken är presenterad här i rapporten.  

    Metoden för projektet är uppbyggt från idé till utveckling i laborationsskala till att sedan testas med 

RSSCT-metod på vattenverket. Konstruktionen för laborationsskaleförsöken utmanades tidsmässigt då 

malning av kol visade sig vara mer tidskrävande än beräknat. Kolonnerna för laborationsskaleförsöken 

klarade inte trycket som skapades under den konstanta pumphastigheten för försökstiden och avbröts 

därför.  
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4.2.1 Försöksuppställning RSSCT-metoden 
Vid preparering av GAC till kolonnerna är det viktigt att beakta risken för sidoflöde längs väggarna på 

kolonen vid genomförande av småskaliga tester med konstant flöde (fig. 2). För att avgöra lämplig 

kornstorlek för kolonner används ett s.k. aspektförhållande (ekv. 1).  

𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 𝑓𝑓ö𝑟𝑟ℎå𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝐴𝐴 (𝑙𝑙𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 𝑟𝑟𝑙𝑙𝐴𝐴𝑟𝑟𝑟𝑟𝑙𝑙) = 𝑑𝑑𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘
𝑑𝑑𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑘𝑘_𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘

  (Ekvation 1) 

    Varav dkolonn är diametern på kolonnen och dmedel_korn är medelstorleken på GAC kornen. 

Aspektförhållandet bör vara högre än 15, dvs. antal korn över kolonnens diameter bör vara fler än 15 

(fig. 2) för att undvika sidoflöde längst insidan av kolonnens väggar (Stephan Köhler, samtal januari 

2017, Summers et al. 2014). Eftersom aspektförhållandet var mindre än 15 vid användning av omald 

GAC för vätske-kromatografikolonnerna (laborationsskaleförsöken) krävdes det att malen GAC 

användes. För RSSCT-metoden kunde vanlig omald GAC användas.  

    Åtta kolonner bestående av polyvinylklorid (PVC) med en inre diameter på 3,5 cm och höjd på 50 

cm. Kolonnerna stationerades ut på vattenverket i Görväln, där omald GAC användes med obegränsat 

inflöde. Inloppet till kolonnerna kommer direkt från det sandfiltrerade vattnet i vattenverket. 

Kontakttiden (EBCT) reglerades genom en ventil vid utflödet på kolonnerna. Ventilen fixerades på en 

spruta med Luerkoppling© som fixerades i kolonnen med hjälp av tätningsringar (fig. 3). Kolonnerna 

monterades på en plåtskiva, ca en meter ovanför marken. Under utloppet monterades en ränna för 

avledning av överflödigt- och utgående vatten till en avloppsbrunn. Ovanför kolonnerna installerades 

två vattendelare med fyra utgångar vardera. Vattendelarna kopplades till en Y-formad vattendelare, 

kopplad till inloppet. Detta vatten användes för att kunna fånga upp den DOC, med hjälp av GAC, som 

inte sandfiltret kan få bort. Kolonnerna preparerades med sand i botten för att minska dödvolymen och 

skapa en plan yta. Glasull användes för att undvika mixning av GAC och sand. I det här projektet 

användes två typer av granulerat aktivt kol; FiltraSorb® 400 och Norit® 830W. Idag används Norit 830W 

Figur 3. Schematisk bild över preparering av kolonnerna. 
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på vattenverket i Görväln, FiltraSorb 400 är en väletablerad GAC sort på marknaden. De som skiljer de 

olika GAC sorterna åt är främst den inre porositeten och den yttre strukturen på GAC kornet. Norit 

830W är en kokosnötsbaserad kolsort och FiltraSorb 400 är baserad på bituminöst kol. I tabell 1 finns 

egenskaperna, baserat på produktblad, för respektive GAC sort preciserat. Viktigt att tänka på vid valet 

är dess likhet gällande laddning, molekylär vikt samt kemisk struktur. 

    GAC fylldes enligt tabell 1 där även EBCT är specificerat. Ovanpå GAC placerades ytterligare glasull 

för att skapa en jämt inflöde i kolonnerna och undvika att GAC rör sig uppåt på grund av tryckskillnad 

i inkommande vattenflöde. Bild på kolonnuppsättningen visas i figur 4. Kolonnfyllnaden visas i tabell 

1. 

    GAC har porös yta och spröd struktur vilket tillåter att mycket små partiklar, så som dammpartiklar 

av GAC, att fastna i hålrummen. För att rena de verksamma GAC-partiklarna från dammpartiklarna 

tvättades varje GAC-sort. Tvättningen genomfördes genom sedimentation. En transparant bägare fylldes 

med GAC och sedan destillerat vatten. De partiklar som inte sedimenterat inom en halv till en minut 

eliminerades från tunnan. Detta upprepades tills de fina partiklarna filtrerats bort och endast rent GAC 

fanns kvar. GAC förvarades i 4 °C och blötlades i MilliQ-vatten 24 timmar innan experimentinstallering. 

Kolonnerna bestod av polypropenrör med en inre diameter på 35mm och höjd 50mm. I den nedre delen 

monterades en kapad spruta med ventil för reglering av utgående flöde. Sprutan fixerades med hjälp av 

två tätningsringar och våtrumssilikon. Sprutan monterades olika långt in i kolonnerna, där skillnaden 

mellan kolonnerna jämnades ut med hjälp av sand för att undvika dödvolym. Mellan sanden och sprutan 

placerades glasull, vilket förhindrade att sand eller GAC äntrade sprutan och ventilen. Ovanpå sanden 

Figur 4. Till vänster; Bild på försöksuppställning för RSSCT-metoden. Till höger; 
Utlopp från en av kolonnerna på vattenverket. 
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placerades ytterligare ett lager glasull för att förhindra att sanden och GAC mixades under försöket. 

Glasull placerades även ovanpå GAC för att undvika upplyftning av GAC då det kan lämna systemet 

genom övre delen av kolonnen vid mer turbulent flöde. Kolonnerna preparerades enligt tabell 1 och 

figur 3. 

    Sanden som användes i kolonnerna är samma sand som används i vattenverket idag för sandfiltrering. 

Eftersom sanden använts under en längre tid i vattenverket tvättades den med destillerat vatten. De fina 

partiklarna som flöt på ytan avlägsnades och nytt destillerat vatten tillsattes. Detta upprepades tills all 

sand sedimenterat till botten. En kolonn, kolonn Blank, fylldes med enbart sand, med glasull under och 

över, för att se om sanden eventuellt påverkade resultatet. Sanden blötlades i MilliQ-vatten 24 h innan 

den placerades i kolonnerna. Ovanför varje kolonn monterades en ventil kopplad till fyrdelad 

vattendelare. Två fyrdelade vattendelare användes, som kopplades till en y-koppling. Y-kopplingen 

monterades till en trädgårdsslang, som kopplades på en ventil till vattnet direkt från sandfiltret i 

vattenverket. Under kolonnerna monterades en ränna, där utgående vatten från kolonnerna samt 

överflödigt vatten samlades ihop. Rännan ledde sedan till ett ditmonterat avrinningssystem, där vattnet 

avleddes till avloppet. Från början var tanken att hålla en konstant vattennivå i kolonnerna, vilken 

övervakades med hjälp av att en slang monterades på insidan av kolonnen, under den tänkta vattennivån, 

och fästes sedan på utsidan för att kunna se vattennivån inne i kolonnen. På grund av ojämnt tryck i 

ledningen i vattenverket skapades stora variationer i inflödet, vilket gjorde att systemet fick användas 

med överflöde in i kolonnerna för att undvika att GAC skulle bli torr. 

 

Tabell 1. Kolonnfyllnad och egenskaper för respektive GAC. Norit 830 W har en något mindre 
medelkornstorlek vilket gör att aspektförhållandet blir något större. Norit har alltså fler korn över kolonnens yta 
och det behövs mindre gram GAC för att fylla upp samma volym i kolonnen, vilket ger en större tillgänglig area 
för adsorption. De ytkemiska egenskaperna för de olika typerna av GAC Norit (Norit 2005) och Filtrasorb 
(Calgon 2004) är baserade på tillverkares produktblad. 

Kolonn N7 N7 N7 N21 F7 F7 F21 Blank 

GAC typ Norit 
830W 

Norit 
830W 

Norit 
830W 

Norit 
830W 

FiltraSorb 
400 

FiltraSorb 
400 

FiltraSorb 
400 Sand 

Medelkornstorlek [cm] 0,085 0,085 0,085 0,085 0,086 0,086 0,086 - 
EBCT [min] 7 7 7 21 7 7 21 21 
Höjd GAC [cm] 15 15 15 15 15 15 15 0 
Diameter kolonn [cm] 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 
Volym GAC [cm3] 144 144 144 144 144 144 144 0 
Flöde [cm3/min] 21 21 21 7 21 21 7 21 
Aspektförhållande 41,2 41,2 41,2 41,2 40,7 40,7 40,7 - 
Vikt GAC [g] 73 73 73 73 75 75 75 0 
Area tillgänglig [cm2/g] 0,150 0,150 0,150 0,150 0,147 0,147 0,147 - 
Skrymdensitet [mg/L] 0,51 0,51 0,51 0,51 0,52 0,52 0,52 - 
Sand GAC [cm] 6,5 5,5 3,5 4,5 3,5 3 3,5 3,5 
Vattenvolym [cm3] 274 284 303 293 303 308 303 447 
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Volym GAC är totala volymen av tomrum och partiklar över en given höjd och bredd (ekv. 2). 

Kontakttiden (EBCT) beräknades genom ekvation 3. Vikten GAC som behövdes beräknades enligt 

ekvation 4. 

𝑉𝑉𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺 = 𝜋𝜋 ∗ 𝑟𝑟2 ∗ ℎ     (Ekvation 2) 

𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸 = 𝑉𝑉𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺
𝑄𝑄

     (Ekvation 3) 

𝑚𝑚𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺 = 𝑉𝑉𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺 ∗ 𝜌𝜌    (Ekvation 4) 

    Varav VGAC är volym GAC i kolonnen, r är inre radien på kolonnen, h är höjden GAC i kolonnen, Q 

är flödet genom kolonnen, mGAC är massan GAC som behövs till varje kolonn och ρ är skrymdensiteten 

given från tillverkaren. 

4.3 Analyser 
Avskiljningen som sker mäts med hjälp av fluorescensmätare och spektroskopi. Halten DOC mäts 

med hjälp av Shimadzu TOC analysator. Flödet ut från kolonnerna kontrollerades vid varje 

provtagning för att övervaka eventuella skillnader. En schematisk tidslinje över provtagningar och 

analyser under provtagningsperioden finns presenterad i figur 5. 

 

Figur 5. Schematisk bild över provtagningar och flödesmätningar under projektets gång. Blå punkter indikerar 
dagar då flödesmätningar gjordes. Aqualog mätningar gjordes i början, mitten och i slutet av projektet då 
absorbans och fluorescensmätningar gjordes. TOC/DOC indikerar prover som analyserats för TOC och DOC.
  

4.3.1 Fluorescens 
Fluorescens undersöktes med modellen Aqualog Horiba Scientific tillsammans med Autosampler ASX-

260. Aqualog använder sig av Raman spektroskopi för att analysera både fluorescens och absorbans 

inom UV och NIR våglängder. Autosamplern gör att proverna kan förberedas innan och sedan 

analyseras automatiskt i den ordning som förberetts. Fluorescensmätningar ger detaljerad information 

över vilken typ av organiskt material som finns i vattenprovet. Vanligen identifieras löst organiskt 

material på våglängden 254 nm med hjälp av UV-ljus (Vera et al. 2017). De ämnen som fluorescerar tar 
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emot en kortare våglängd än vad de avger. Genom att använda fluorescens kan mycket små partiklar 

upptäckas. Det gör fluorescens särskilt bra lämpad för dricksvattenanalyser, där vattnet redan är mycket 

rent. En kinetisk matchning mellan absorption och fluorescens sker vid användande av Aqualog 

eftersom de båda parametrarna mäts samtidigt. Det gör också att provet inte exponeras för onödigt ljus 

och därmed skyddas de uppmätta siffrorna från uteliggande ljus. Resultatet från fluorescensmätningar 

uttrycks bland annat i en Emission-Exitations-Matrix (EEM) graf i 3D. Grafen består at 

färgkombinationer, där ämnen kan identifieras vid olika emission och excitation intensitet.  

    Humusliknande ämnen upptäcks vanligen vid maxvärdet vid excitation 330-350 nm och maxvärdet 

vid emission 420-480 nm. Humusliknande ämnen kan även upptäckas vid maxvärdet för excitation 

mellan 250-260 nm och maxvärdet för emission vid 380-480 (α). Humusliknande ämnen i marin miljö 

identifieras vid maxvärdet för excitation mellan 310-320 nm och emission 380-420 nm (Parlanti et al. 

2000). Varje fluorescensmätning korrigeras i Aqualog-programmet för ”Inner filter effect” och 

”Rayleigh masking” under fliken ”Sample-blank”. Korrigeringen för ”Inner filter effect” korrigerar 

rådata för signalen som inte släpps igenom provet pga absorption av strålning i provet som inte når ut 

till detektorn. Denna effekt beror på provets absorbansvärden. Genom att korrigera data för Rayleigh 

masking, ersätts de värden som anses vara avvikande, i form av brus, med 0.  

    För att kontrollera att korrigeringarna gjorts på korrekt vis kan intensiteten för excitationen vid 

exempelvis 254 nm plottas. Idealt ska inte finnas någon tydlig signal vid 250 nm och 500 nm på kurvan 

för emission om korrigeringarna gjorts på korrekt sätt (Köhler & Lavonen 2015b).  

4.3.2 TOC & DOC 
Totalt innehåll av organisk kol (TOC), samt löst organiskt kol (DOC) analyserades med hjälp av 

Shimadzus TOC analysator. Instrumentet kalibrerades mot K-Phtalat. Efter vart tionde prov 

kontrollerades precisionen i mätningen, bestående av en MilliQ-vatten, en EDTA 10 mg L-1 och sedan 

en MilliQ-vatten igen. Detta gjordes för att kontrollera att mätvärdena var korrekta för proverna. MilliQ-

värdet befann sig mellan 0,25 och 0,47 mg L-1 vilket är acceptabelt. EDTA bör ha en kolhalt på 10.00 

mg L-1. Reproducerbarheten för TOC-instrumentet ligger runt 0,25 mg L-1. Oorganiskt kol elimineras 

genom att tillsätta HCL, vilket gör att kolsyra bildas som sedan transporterar bort det oorganiska kolet 

från vattenprovet i form av koldioxid (CO2). Metoden som användes heter NPOC, ”non-purgeable 

organic carbon”, för låg kalibreringskurva. Tillvägagångssättet vid användande av TOC analysatorn 

heter NPOC bygger på att syra tillsätts proverna som sedan oxideras vid uppvärmning till 680 °C. I 

samband med omrörningen skapas CO2 som stiger ut ur provet i form av luftbubblor som då tar med sig 

den oorganiska kolen ut. Resterande vatten injiceras i ugnen där det oxiderar till CO2. Den här metoden 

gör att det endast är organiskt kol som mäts i provet (Shimadzu, 2014). Vid samtliga 

analyseringstillfällen genomfördes en kalibrering för låga värden med hjälp av MilliQ-vatten (0 mg L-

1) och kalium vätefalat (KHFtalat) (2, 5, 10 och 20 mg L-1). Alla analyser genomfördes enligt manualen 

framtagen för SLUs forskningslabbs TOC-analyser. 
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4.3.3 Absorbans 
Absorberingskapaciteten utvärderades även med hjälp av AvaSpec-UV3648, som använder sig av 

våglängder mellan 200-1100 nm (Avantes). Kuvetten som användes för analyserna var av storleken 5 

cm, för att ge bättre precision. Absorbansen för DOC mäts vid 254 nm (Peacock et al., 2014). Både 

fotospectrometern och Aqualog mäter absorbans. Skillanaden mellan de är att i fotospectrometern är 

kuvetten endast fullt transparant på två sidor, och frostad på de andra två. 

4.4  Begränsningar 
Vattenproverna förvarades i kylen för att bevaras längre. En del prover stod längre tid i kylen än andra 

innan de analyserades, vilket kan ha inverkat på resultatet. Fraktning av vattenprover skedde med hjälp 

av kylbox med frysklampar i för att bevara vattenprovet. En viktig funktion GAC har är eliminering av 

lukt och smak, vilket i det här projektet inte har undersökts. Aspektförhållandet som beräknats för 

kolonnerna kan ifrågasättas, då kornstorleken inte är bekräftad genom egna mätningar efter rengöring. 

Det gör att sidoflöden längs väggarna på kolonnerna inte går att utesluta helt, då inget spårämnesförsök 

genomförts med kolonnerna. Ingen hänsyn har tagits till vilken typ av ämne som adsorberats bäst. Fokus 

i den här studien har varit TOC, DOC och adsorption totalt sett. I framtiden kan en utvärdering av detta 

vara av intresse för framtida försök. Vattnet som analyserades är bara från våren. Försöken bör 

genomföras för alla årstider för att få en övergripande bild över hela året för de olika GAC typerna. 

4.5 Beräkningar 
Beräkning av freshness-index görs genom ekvation 4. Freshness-index ger en indikation om vilken typ 

av kol som finns i vattenprovet. Ett högre freshness-index betyder att andelen nedbruten kol (β) är hög, 

och ett lägre freshness-index indikerar att det finns en större mängd nyproducerad alloktont kol (α). 

Beräkning av fluorescensindex (FI) görs med ekvation 5. Fluorescensindex ger en indikation av andelen 

markbundna (terrester) ämnen (β520) och mikrobiella ämnen (β470) i vattenprovet. Ett högre 

fluorescensindex indikerar en högre halt av mikrobiella ämnen och en lägre halt markbundna ämnen. 

Beräkning av SUVA görs med ekvation 6. Den specifika absorbansen vid 254 nm kan relateras till DOC 

koncentrationen i vattenprovet. SUVA beskriver hur stor del av materialet i vattenprovet som består av 

autoktont (kol som produceras i vattnet t.ex. i en sjö) och alloktont ( som härrör från marken) material 

Mätfelet vid användning av DOC är ungefär 0,25 mg L-1, vilket gör att ett litet mätfel kan orsaka stora 

variationer i SUVA-värdet om DOC halten är låg (< 1 mg L-1). Därmed bör SUVA-värdet betraktas 

kritiskt då mätfel kan influera SUVA-värdet i hög grad. Genombrott % av inloppsvatten 

(”breakthrough”) beräknas enligt ekvation 7 och indikerar hur mycket, exempelvis, DOC som inte tas 

upp av GAC-filtret. Mer mängd DOC förväntas passera vid kolonnens utlopp i slutet av försöksperioden 

än i början (Köhler & Lavonen 2015b). 

𝐹𝐹𝑟𝑟𝐴𝐴𝐴𝐴ℎ𝑙𝑙𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 𝑟𝑟𝑙𝑙𝑙𝑙𝐴𝐴𝑖𝑖 (𝛽𝛽:𝛼𝛼) = 𝛽𝛽
𝛼𝛼

   Ekvation 4 
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    Där β är intensiteten för emission vid våglängden 380 nm och α är maximala intensiteten beräknad 

genom våglängden 420-435 nm för excitationsvåglängden 310 nm. 

𝐹𝐹𝑙𝑙𝐹𝐹𝑟𝑟𝑟𝑟𝐴𝐴𝐴𝐴𝐹𝐹𝐴𝐴𝑙𝑙𝐴𝐴𝑟𝑟𝑙𝑙𝑙𝑙𝐴𝐴𝑖𝑖 (𝐹𝐹𝐹𝐹) = 𝛽𝛽470
𝛽𝛽520

   Ekvation 5 

    Där β470 är emissionsintensiteten vid våglängden 470 nm och β520 är emissionsintensiteten vid 

våglängden 520 nm för excitationsvåglängden 370 nm. 

𝑆𝑆𝑆𝑆𝑉𝑉𝐴𝐴 =
𝐺𝐺𝐴𝐴𝐴𝐴[254][ 1𝑚𝑚]

𝐷𝐷𝐷𝐷𝐺𝐺 [𝑚𝑚𝑚𝑚
𝐿𝐿 ]

    Ekvation 6 

    Där Abs är absorbansen vid våglängden 254 och DOC är halten DOC halten i mg L-1. 

𝐺𝐺𝐴𝐴𝑙𝑙𝑟𝑟𝑚𝑚𝐺𝐺𝑟𝑟𝑟𝑟𝐴𝐴𝐴𝐴 (% 𝑙𝑙𝑎𝑎 𝑟𝑟𝑙𝑙𝑙𝑙𝑟𝑟𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴ℎ𝑙𝑙𝑙𝑙𝐴𝐴𝐴𝐴𝑙𝑙) = 𝐺𝐺𝐴𝐴𝐴𝐴𝑝𝑝𝑘𝑘𝑘𝑘𝑝𝑝
𝐺𝐺𝐴𝐴𝐴𝐴𝑖𝑖𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑝𝑝𝑝𝑝

∗ 100  Ekvation 7 

    Där Absprov är uppmätt absorbansvärde för provet, och Absinlopp är absorbansen som är uppmätt för 

ingående vatten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Resultat & diskussion 
I det här avsnittet presenteras de resultat som är mest relevanta från kolonnuppsättningen samt en 

diskussion kring dessa. Koncentrationen för DOC var nästan identisk med TOC koncentrationen och 

därför fokuseras resultatdiskussionen på skillnaden mellan kolonnerna i avseende på DOC 
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koncentration. Fluorescens- och absorbansmätningar genomfördes inte för samtliga vattenprover vid 

varje mätning, och därför baseras index på olika mängd mätdata.  

5.1 Flödesvariation  
Flödesvariationen under försökstiden är presenterad i figur 6. Variationen i flödet kan bero på 

tryckskillnader som uppstod i vattenverket under dricksvattenproduktionen. Vattnet in till kolonnerna 

togs direkt från ledningarna i vattenverket. Bakspolning av sandfiltren i vattenverket kan ha orsakat en 

tryckskillnad i ledningen. Då vattnet flödade genom en slang från ledningen, över golvet och sedan upp 

i taket, kan tryckskillnaden gjort att vattnet flödade in i kolonnerna med för lågt tryck underifrån. 

Tryckskillnaden kan även ha föranlett att de fyrdelade vattendelarna inte fylldes upp jämt med vatten. 

Därmed kan en kolonn fått ett lägre inloppsflöde och alltså riskerat att alla porer inte varit vattenfyllda 

under hela försöksperioden. Det ojämna flödet bidrar även till en skillnad i volym vatten som passerat 

GAC-filtret. Mängden vatten som passerat filtret beräknas genom att ta flödet multiplicerat med tid 

dividerat med volymen på GAC-filtret.  

 

Figur 6. Flödesvariation för respektive kolonn under försöksperioden 2017-03-28 till 2017-05-02. Streckad linje 
representerar Filtrasorb och heldragen linje representerar Norit. Linjer med symbolen x representerar kolonn med 
en EBCT på 21 min. N7 står för GAC-sort Norit med en kontakttid på 7 minuter, och F7 står för GAC-sorten 
FiltraSorb med EBCT på 7 minuter. 

De tre första kolonnerna (N7) innehåller samma mängd Norit och har samma kontakttid och visade mest 

stabilt flöde över tid (fig. 6 och 7). Flödesmätningarna hade en felmarginal på ± 1 ml, där det optimala 

flödet var 21 ml minut-1. 
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Figur 7. Flödesvariation för kolonn triplikaten innehållande Norit med den optimala kontakttiden 7 minuter. 

Från fig. 7 kan skillnaderna mellan kolonnerna utvärderas (tabell 2). Den tredje kolonnen i N7-serien 

har den högsta spridningen samt den lägsta medianen, vilket även visar den lägsta TOC halten (fig. 8). 

Tabell 2. Flödesskillnader mellan kolonn A, B och C, alla med Norit. 

 N7 N7 N7 

Räckvidd [ml/min] 3,125 14,75 3,833 

Median [ml/min] 21,375 20,25 17,75 

MedianLåg [ml/min] 20,9375 18,1563 17,5 

MedianHög [ml/min] 22 21,4063 18,625 

 

5.1 TOC & DOC 
Den kemiska barriären påverkas av borttagning av TOC och DOC och fungerar i dagsläget inte som 

önskat i Görvälnverket då DOC konkurrerar ut OMP om bindningsplatser på GAC. Analysering av TOC 

och DOC koncentrationer är därför särskilt viktiga då de avgör hur väl den kemiska barriären fungerar.  

    Koncentrationen av TOC är mycket lik koncentrationen för DOC och därav bedöms det mesta av 

kolkoncentrationen i vattenproverna bestå av DOC. Över tid kan en ökning av halten TOC och DOC 

observeras (fig. 8 & 9). Skillnaden i TOC koncentration mellan kolonnerna i figur 8 går att koppla till 
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flödesskillnaderna i figur 6. Värdena för DOC (fig. 9) skiljer sig inte anmärkningsvärt mellan 

kolonnerna, jämfört med värdena för TOC (fig. 8). 

 

Figur 8. TOC i utloppet av kolonnerna. Streckad linje representerar FiltraSorb® 400 och heldragen linje 
representerar Norit® 830 W. Linjer med symbolen x representerar kolonn med en EBCT på 21 min. 

 

 

Figur 9. Förändring av DOC över bäddvolymer (BV). Streckad linje representerar FiltraSorb och heldragen linje 
representerar Norit® 830 W. Linjer med symbolen x representerar kolonner med en EBCT på 21 min. BV står för 
bäddvolym och representerar mängden vatten som passerat kolonnen. 

Från figur 9 kan effektiviteten med hänsyn till borttagning av DOC för varje GAC-filter observeras. 

Kolonnerna N7 har mycket liknande kurva och bedöms likvärdiga då mätfelet för DOC- och TOC- 

koncentrationen ligger på 0,25 mg L-1. Det samma gäller för de två kolonnerna med FiltraSorb med 
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EBCT 7 minuter. Ingående DOC koncentration har ett medelvärde på 4,3 mg L-1 DOC, vilket är 

likvärdigt med koncentrationen för den sand fyllda kolonnen Blank (fig. 9).  Koncentrationsskillnaden 

mellan början av projekttiden och slutet av projekttiden (högre BV) kan bortses då de bedöms befinna 

sig inom ramen av mätfel för kolonn Blank. Värt att notera från figur 9 är att kolonnen med längre 

kontakttid släpper igenom mindre DOC (N21 och F21) jämfört med de med kortare kontakttid (N7 och 

F7). Koncentrationsskillnaden kan även presenteras i form av genombrott % av inloppshalten (fig. 10). 

 

Figur 10. Genombrott % av inloppshalten DOC för respektive kolonn uttryckt i mg L-1 över bäddvolymer (BV). 
Streckad linje representerar FiltraSorb® 400 och heldragen linje representerar Norit® 830W. 

Genombrott nära 100 % betyder att det utgående vattnet ur kolonnen har samma koncentration som det 

ingående vattnet i kolonnen. Det betyder att när 100 % genombrott uppnåtts, så uppmäts 100 % av 

ingående DOC koncentration vid utloppet av kolonnen. Kolonn Blank befinner sig vid 100 % 

genombrott under hela projekttiden, varvid slutsatsen att sanden från vattenverket inte har en betydande 

inverkan på GAC-filtrets prestationsförmåga i kolonnuppsättningen. Från figur 10 kan slutsatsen att 

Norit 830W uppnår genombrott snabbare än FiltraSorb® 400 vid både kortare och längre kontakttid 

konstateras. Att genombrott uppnås långsammare med längre kontakttid för båda GAC-sorterna kan 

också konstateras. Skillnaden mellan längre kontakttid och kortare kontakttid är större för Norit jämfört 

med FiltraSorb vid 2000 BV. Skillnaden bedöms inte att ligga inom ramen för mätfel. Skillnaden påvisar 

att en längre kontakttid skulle vara mer effektiv för borttagning av DOC. Anledningen till att en längre 

kontakttid ger effektivare borttagning av DOC är att det tar längre tid för en volym vatten att passera 

genom filtret och föroreningar får då längre tid på sig att adsorberas till mikroporer och mesoporer i 

GAC-filtret än vid kortare kontakttid. Skillnaden mellan kortare och längre kontakttid är dock inte lika 

stor som skillnaden mellan de båda GAC-sorterna. Vid en bäddvolym på 2000 är skillnaden mellan 
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Norit 830 W och FiltraSorb 400 ungefär 30 procent, både vid jämförelse av de kortare kontakttiderna 

och de länge. Skillnaden på ungefär 30 procent kvarstår även vid större bäddvolymer för den kortare 

kontakttiden. Flödet var 3 gånger snabbare för den korta kontakttiden, men endast 2,5 gånger högre 

koncentration för TOC och DOC (fig. 8 & 9). Skillnaden mellan GAC-sorterna med avseende på 

borttagning av DOC är särskilt intressant då den kemiska barriären inte fungerar som önskat i 

vattenverket idag. Vid byte från Norit® 830W till FiltraSorb® 400 skulle den kemiska barriären troligen 

fungera bättre. Det GAC-filtret som finns i vattenverket idag används även för borttagning av lukt och 

smak, vilket även det kan skilja sig mellan GAC-sorterna, men har inte undersökts i det här projektet. 

Löst organiskt kol (DOC) kan med hjälp av spektroskopi upptäckas vid våglängden 254 nm, där 

absorptionskapaciteten kan analyseras och jämföras mot DOC-koncentrationen. 

5.3 Absorbans 
Fördelen med att mäta absorbans är att relationen mellan absorbans vid 254 nm kan jämföras mot DOC 

koncentrationen. I figur 11 är genombrottet definierat som den procentuella absorbansen jämfört med 

absorbansen för ingående vatten vid 254 nm. Absorbansen förväntas vara lägst i början av försökstiden 

eftersom flest porer i GAC-filtret finns tillgängliga för adsorption av föroreningar. I slutet av 

försöksperioden förväntas mer föroreningar passera GAC-filtret, vilket innebär att fler partiklar finns 

tillgängliga för absorption av UV-ljus vid våglängden 254 nm i slutet av försöksperioden vid kolonnen 

utlopp. Kolonnerna har mycket lägre procentuellt genombrott av absorbans i början av försöksperioden 

(mindre BV) än i slutet (större BV).  

    Eftersom färre mätvärden skapades för absorbans (fig. 11) än för DOC (fig. 10) är inte kurvan för 

absorbans över BV lika tillförlitlig som för DOC. Däremot kan samma trend urskiljas från figur 10 och 

11. Skillnaden mellan dem är att det procentuella genombrottet är något högre för DOC (fig. 10) jämfört 

med absorbansen vid 254 nm (fig. 11). Gemensamt för dem är att Norit® 830W med EBCT sju minuter 

når genombrottet snabbare än vad FiltraSorb 400 gör, men skillnaden mellan GAC-sorterna är inte lika 

stora för absorbansen vid 254 nm. Genombrottskurvan för den längre kontakttiden är lägre än än för den 

kortare kontakttiden vid absorbans 254 nm. Skillnaden mellan GAC-sorterna med hänsyn till längre 

kontakttid är större för absorbansmätningen vid 254 nm (fig.11) jämfört med DOC (fig. 10). Den 

specifika absorbansen vid 254 nm ökar kraftigare för Norit® 830W jämfört med FiltraSorb® 400 vid 

längre kontakttid. Skillnaden kan indikera att en längre kontakttid kan ha större betydelse vid mätning 

av specifik absorbans jämfört med mätning av DOC koncentration. 
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Figur 3. Genombrott % av absorption för inloppet analyserad med spektrofotometer vid våglängden 254 nm. 
Norit® 830 W är specificerad med heldragen linje, FiltraSorb® 400 med streckad linje. De kolonner med EBCT 
21 minuter har ett "x" vid provtagningsdagen, andra med ”.”. Alla prover analyserades inte för absorbans och 
därför finns färre mätvärden. 

5.4 SUVA & index 
Beräkning av SUVA görs för att se förhållandet mellan koncentration av DOC eller TOC till den 

specifika absorbansen vid 254 nm. Resultatet för beräknad SUVA med DOC respektive TOC 

presenteras i figur 12 respektive figur 13. Koncentrationen för TOC är något högre än för DOC vilket 

skapar skillnad mellan figurerna. Värt att notera för både figur 12 och 13 är att värdet för SUVA är högre 

i början av projektet än i slutet på projektet, vilket det inte bör vara. Det förväntas att ämnen som leder 

till UV binds upp snabbare än DOC. En låg DOC koncentration leder generellt till ett högre SUVA-

värde. Eftersom koncentrationen av både TOC och DOC är lägre i början av projektet (fig. 9) bör även 

SUVA-värdet vara det, vilket inte stämmer överens med figur 12 och 13. På grund av att mätfelet för 

DOC och TOC är relativt högt med hänsyn till de låga koncentrationerna i vattenproverna, kan ett litet 

mätfel orsaka en stor skillnad i SUVA-värdet. Värdet för SUVA är vanligt att beräkna vid bedömning 

av vattenkvalité, men vid väldigt rent vatten ger SUVA ofta ett missvisande värde. I det här projektet 

bör värdet för SUVA inte karaktärisera de olika GAC-sorternas prestationsförmåga till allt för hög grad. 

Därför presenteras SUVA-värdet som ett medelvärde för de två sista absorbansmätningarna i tabell 3. I 

tabell 3 visas även de beräknade fluorescensindex och freshness index för kolonnerna. Ett medelvärde 

för SUVA, freshness index, samt fluorescens index beräknades för respektive kolonn och presenteras 

som ett medelvärde för varje kontakttid och GAC-sort i tabell 3. 
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Figur 4. SUVA beräknat med UV 254 nm och DOC analyserad med spektroskopi. 

 

Figur 5. SUVA beräknat med UV 254 nm analyserad med spektroskopi och TOC. 
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Tabell 3. Medelvärden för SUVA, freshness index (FR) och fluorescens index (FI). * är medelvärden lånade 
från Köhler & Lavonen (2015a) analyserade under år 2015 för Görvälnverket.  

Index SUVA FR FI 

Råvatten* 2,9 0,61 1,48 

Sandfiltrerat* 1,9 0,76 1,68 

Sandfilter+GAC* 1,8 0,71 1,63 

Inlopp (SF) 1,9 0,79 1,64 

Norit 7min 1,6 0,70 1,54 

Norit 21min 1,0 0,63 1,62 

FiltraSorb 7min 1,4 0,66 1,55 

FiltraSorb 21min 0,9 0,64 1,49 

 

Råvattnet* i tabell 3 är det vatten som tas in från Görvälnfjorden för dricksvattenproduktion. 

Sandfiltrerat* är det vattnet som motsvarar vad jag har som inloppsvatten. Sandfiltrerat+GAC* är värdet 

för det vattnet som passerat både sandfiltret och GAC-filtret i vattenverket och motsvarar utloppet av 

kolonnerna. Utloppet på kolonnerna är i tabell 3 specificerade med GAC-sort och kontakttid. SUVA-

värdet för * följer den trend som förväntas, där det mest förorenade vattnet har högst SUVA och det mer 

renare vattnet har lägre SUVA.  

    Från kolonnförsöken är inloppet högst (1,9) och motsvarar det sandfiltrerade vattnet från 2015, vilket 

bekräftar att det värdet bör stämma. Norit med EBCT 7 minuter är närmre inloppsvärdet för SUVA än 

FiltraSorb med EBCT 7 minuter. Detta är rimligt då värdena och index är beräknade på de två sista 

mätningarna som gjordes. En skillnad i genombrott har identifierats tidigare och det är därför Norit 

upplevs ha ett SUVA-värde närmre inloppsvärdet än vad FiltraSorb har. Skillnaden mellan GAC-

sorterna för den längre kontakttiden är inte lika stor och bedöms felaktig då ett litet mätfel i DOC 

koncentration kan orsaka stor skillnad på SUVA. Skillnaden mellan GAC-sorterna för den längre 

kontakttiden bör därför vara större än vad som presenteras i tabell 3, med hänsyn till skillnaden i DOC 

koncentration i figur 9. Att skillnaden i SUVA inte är proportionerlig mot DOC koncentration och den 

specifika absorbansen indikerar att SUVA bör ses som en guidning i vattnets karaktär, men inte 

karaktärisering av vattnets karaktär.  

    Freshness-index (FR), ekvation 4, beskriver kompositionen av kolet i vattnet. En högre andel 

nyproducerad kol ger ett lägre freshness-index. Då FR ökar i det sandfiltrerade* vattnet jämfört med 

ingående råvatten* betyder det att det finns en större andel nedbruten kol än nyproducerad. Efter 

sandfiltret och GAC-filtret* är FR lägre igen vilket indikerar större mängd nyproducerad kol i vattnet. 

Ökningen av FR* kan även bero på att GAC-filtret eliminerat nedbrutet kol effektivare än nyproducerad 
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kol, men mängden nyproducerad kol kan fortfarande vara den samma som vid råvattnet*. Vid inloppet 

till kolonnen har FR ett medelvärde på 0,79 vilket är högre än vid utloppet på alla kolonnerna. Vid 

inloppet till kolonnerna är det alltså större andel nedbruten kol jämfört vid utloppet på kolonnerna. Det 

betyder att kolonnerna tar bort nedbruten kol effektivare än nyproducerad kol. Effektiviteten av 

adsorption av nedbruten kol kan urskiljas från tabell 3, där FiltraSorb med EBCT 7 minuter är effektivare 

än Norit med samma EBCT. Däremot visar Norit en effektivare borttagning av nedbruten kol vid längre 

kontakttid, jämfört med FiltraSorb. På grund av att inga duplikat finns för kolonnerna med längre 

kontaktid går det inte att säkerhetsställa att skillnaden i FR beror på kontakttiden eller skillnad i GAC-

sort. Däremot indikerar skillnaden i FR för Norit 830W att en längre kontakttid, med avseende på 

borttagning av nedbruten kol, är effektivare (Norit 21 min) än kortare kontakttid (Norit 7 min). 

    Fluorescens index (FI), ekvation 5, ger en indikation av hur stor del av vattenprovet som består av 

markbundna respektive mikrobiella ämnen. Ett lågt FR antyder till mer markbundna ämnen och ett högt 

FR indikerar en större andel mikrobiella ämnen. Från Köhler & Lavonen (2015a) i tabell 3 är FI lägst 

för råvattnet*, högst för sandfiltrerat* vatten och sedan lägre igen efter GAC-filtret*. Högst halt 

markbundna ämnen finns alltså i råvattnet*, sedan tar sandfiltret* bort en stor del av dessa vilket för att 

FI ökar. Efter GAC-filtret* minskar andelen mikrobiella ämnen vilket även minskar FI. 

    I det sandfiltrerade inloppsvattnet till kolonnerna är FI högst, vilket stämmer överens med det 

beräknade FI gjort av Köhler & Lavonen (2015a). FiltraSorb® 400 7 min har högre FI än Norit 7 min, 

vilket indikerar att en större andel markbundna ämnen har eliminerats med FiltraSorb® 400 än med 

Norit® 830 W vi kort kontakttid. Vid längre kontakttid är skillnaden mellan GAC-sorterna större. 

FiltraSorb® 400 (1,49) har betydligt lägre FI jämfört med Norit® 830 W (1,62). Därför anses den längre 

kontakttiden ha en stor effekt på borttagning av mikrobiella ämnen samt att skillnaden mellan GAC-

sorterna bedöms betydande. 

5.4.1 Emissions-Excitations-Matrix (EEM) 
Figur 14, 15 och 16 visar flourescens-värden i 3D-format för den första kolonnen med Norit 830W under 

försöksperioden 2017-03-28 (dag 1) till 2017-04-24 (dag 28) och sista vid projektets slut den 2017-05-

02 (dag 36). Skillnaden över tid kan observeras med färgskillnaden mellan dag 1 och dag 24 (fig. 14 och 

15). Resterande 3D-grafter av fluorescens återfinns i appendix 11.1. Vid beräkning av FI och FR (tabell 

3 ovan) uteslöts mätningen som gjordes för samtliga kolonner den första försöksdagen (2017-03-28) då 

de avvek från övriga mätningar. De avvikande värdena kan ses i figur 14, vid jämförelse med figur 15 

och 16. De avvikande värdena kan bero på mätfel vid vatten Raman. En felmätning av vatten Raman 

påverkar alla fluorescensmätningar då de korrigeras mot vatten Raman som uppmäts vid samma dag. 

Om vatten Raman är fel, resulterar det i att alla fluorescensmätningar korrigeras felaktigt och blir då 

missvisande och bör därför uteslutas. Om en stor del av ämnena i provet tas upp av exempelvis 

proteinliknande ämnen kan även det orsaka missvisande fluorescensmätningar. Missvisningen beror då 

på att proteinämnena tar över den fluorescerande effekten för de våglängder som annars visar 

exempelvis humusämnen. Det gör att de humusämnen som finns i provet inte syns i EEM (fig. 14) på 
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grund av att de proteinliknande ämnena dominerar den fluorescerande effekten vid de våglängderna. 

Proteinliknande ämnen återfinns vanligen vid kortare emissions våglängder, det gula i fig. 14, det blå i 

fig. 15 och 16 och humusämnen syns vid det område som är rött i fig. 15 och 16 (Lavonen 2015). Från 

EEM kan slutsatsen att humusliknande ämnen elimineras effektivare i början av experimentet, när alla 

porer i GAC-filtret finns tillgängliga för adsorption, än i slutet av experimentet när maximal sorption 

uppnåtts. Överlappningen av proteinliknande ämnen orsakar en osäkerhet vid kalkylering av index som 

gör indexen tvivelaktiga. En annan möjlig felkälla för figur 14 är att det kan ha funnits en luftbubbla i 

kuvetten vilket orsakar den stora skillnaden i fluorescerande ämnen i första provet. 

 

 

Figur 14. Kolonn A flourescens spektra i 3D för försöksdag 1 (2017-03-28). På y-axeln visas emissions 
våglängd och på x-axeln visas excitations våglängd. 

 

Figur 15. Kolonn A flourescens spektra i 3D för försöksdag 28 (2017-04-24). På y-axeln visas emissions 
våglängd och på x-axeln visas excitations våglängd. 
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Figur 16. Kolonn A flourescens spektra i 3D för försöksdag 36 (2017-05-02). På y-axeln visas emissions 
våglängd och på x-axeln visas excitations våglängd. 

6. Slutsats 
Skillnaden mellan GAC-sorterna är större än skillnaden mellan längre och kortare kontakttid med 

avseende på borttagning av DOC och TOC. Genom att byta från Norit 830W till FiltraSorb 400 skulle 

borttagning av DOC kunna öka med ungefär 25 till 30 procent enligt den här studien, oavsett kontakttid. 

Den här studien har även påvisat att en längre kontakttid skulle ge en mer effektiv borttagning av DOC 

än den kortare kontakttiden som används i vattenverket idag. Däremot anses skillnaden i kontakttid inte 

ha lika stor påverkan på borttagning av DOC som användandet av olika GAC-sorter har. På grund av de 

låga koncentrationerna i vattnet rekommenderas de beräknade SUVA-värdena i den här studien att 

endast användas som en guide i karaktäriseringen av vattenkvalitén. Det potentiella mätfelet på 0,25 mg 

L-1 från TOC-analysatorn orsakar betydande felmarginal vid beräkning av SUVA-värdet. De beräknade 

fluorescens indexen (FI) och freshness-indexen (FR) visar att en längre kontakttid skapar mycket bättre 

förutsättningar för adsorption av mikrobiella, markbundna, nyproducerade och nedbrutna kol-ämnen i 

vattenproven.  

    Framtida försök bör undersöka effekten av prover som förvarats under längre tid innan de analyseras, 

då det är flera prover som producerats, men analyserats efter mer än fem dagar. Kolonnuppsättningen 

som är framtagen fungerar bra och kan monteras ner och upp på annat vattenverk för att jämföra samma 

typ av kol på olika vatten. Vid ett sådant försök bör en kolonn innehållande endast sand också användas 

som referens mot ingående vatten. Den optimala kolonnuppsättningen skulle dock bestå av transparanta 

kolonner för att se vad som händer inne i dem, samt att flödet in i kolonnerna kommer underifrån för att 

minska risken för att luftbubblor bildas i kolonnen och minskar kontaktytan på GAC.  

    Det vore även intressant att övervaka pH under försöksperioden för att se dess inverkan. Filtrasorb® 

400 presterar ungefär 30 % bättre än Norit® 830 W vid både längre och kortare EBCT, med avseende 
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på DOC borttagning. Skillnaden i kontakttid utmärkte sig särskilt vid fluorescensmätningarna, där 

Norit® 830 W visar en markant effektivare borttagning av fluorescerande ämnen vid längre EBCT (Norit 

21 min) än vid kortare EBCT (Norit 7 min), se tabell 3. 

    Filtrasorb® 400 presterar även den mycket bra vid kort EBCT, då genombrott av DOC var lägst av 

alla jämförda kolonner (fig. 10). Generellt visar studien att Filtrasorb® 400 adsorberar DOC mest 

effektivt, samt att en längre kontakttid är att föredra oavsett val av GAC-sort. DOC karaktär är 

effektivast borttagen med Filtrasorb® 400 för både kort och lång kontakttid, även om Norit® 830 W 

visade en stor börbättring i adsorptionskapacitet vid längre kontakttid (tabell 3). 

    När det kommer till avgörande av vilken GAC som bättre lämpar sig för Görvälnverkets vatten, kan 

det konstateras att Filtrasorb® 400 visar klart bättre prestationsförmåga än Filtrasorb® 400. För att 

använda de här resultaten som beslutsunderlag rekommenderas att experimentet med kolonnerna får 

fortgå tills genombrottpunkten nåtts för samtliga kolonner. Genom att göra det kan effektiviteten av de 

olika GAC-sorterna jämföras även vid större bäddvolymer och högre genombrottspunkt. Det vill säga 

att deras effektivitet vid färre tillgängliga porer (äldre GAC) för adsorption kan jämföras. Utifrån det 

kan en direkt jämförelse mellan kolonnerna genomföras och därmed även vilken GAC som fungerar 

bäst för Görvälnverkets vatten avgöras. I framtiden kan det även vara intressant att göra en mer ingående 

undersökning av felmarginaler som kan påverka SUVA, fluorescens index och även freshness index. 

Från det här projektets nuvarande resultat, under de förutsättningar som varit, presterar FiltraSorb® 400 

med EBCT 21 minuter bäst.  

    Värt att utvärdera vid val av GAC är även att större mängd (vikt GAC) behövs för FiltraSorb® 400 

(75 g) jämfört med Norit® 830 W (73 g), se tabell 1. Det gör att större mängd GAC behöver köpas in 

vid användande av FiltraSorb® 400 jämfört med Norit® 830 W. Ett annat alternativ för att jämföra de 

båda GAC-sorterna, och bekräfta den här studiens resultat, kan vara att jämföra GAC-sorterna i 

förhållande till vikt istället för volym GAC för att se om skillnaden är emellan GAC-sorterna blir lika 

stor som vid jämförelse av samma volym GAC. För att bekräfta resultaten från den här studien kan även 

spårämnesförsök och regenereringsförsök genomföras på de befintliga kolonnerna. En viktig del, som 

inte undersökts i det här projektet, är om skillnaden mellan GAC-sorternas prestationsförmåga är lika 

stor vid utvärdering av lukt och smak, då det är en viktig funktion av GAC-filtret i Görvälnverket idag. 
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9. Appendix 1 - Fluorescens-grafer – Aqualog  
Samtliga grafer för fluorescens-mätningar i början och i slutet av försöksperioden presenteras nedan. 

Samtliga prover har här korrigerats för ”inner filter correction” och Raylength. 

 

Figur 17.  Kolonn B flourescens spektra i 3D för försöksdag 1. På y-axeln visas emissions våglängden och på x-
axeln visas excitations våglängden. 
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Figur 18. Kolonn B flourescens spektra i 3D för försöksdag 28. På y-axeln visas emissions våglängden och på x-
axeln visas excitations våglängden. 

 

Figur 19. Kolonn B flourescens spektra i 3D för försöksdag 36 (2017-05-02). På y-axeln visas emissions 
våglängd och på x-axeln visas excitations våglängd. 
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Figur 20. Kolonn C flourescens spektra i 3D för försöksdag 1. På y-axeln visas emissions vålängden (utgående 
våglängd från provet) och på x-axeln visas excitations våglängden (våglängd på ljus in i provet). 

 

Figur 21.  Kolonn C flourescens spektra i 3D för försöksdag 14 (2017-04-10). På y-axeln visas emissions 
våglängd och på x-axeln visas excitations våglängd 
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Figur 22. Kolonn C flourescens spektra i 3D för försöksdag 28. På y-axeln visas emissions våglängden och på x-
axeln visas excitations våglängden. 

 

Figur 23. Kolonn C flourescens spektra i 3D för försöksdag 36. På y-axeln visas emissions våglängd och på x-
axeln visas excitations våglängd. 
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Figur 24. Kolonn D flourescens spektra i 3D för försöksdag 1. 

 

Figur 25. Kolonn D flourescens spektra i 3D för försöksdag 28. 
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Figur 26.  Kolonn D flourescens spektra i 3D för försöksdag 14. 

 

Figur 27. Kolonn E flourescens spektra i 3D för försöksdag 1. 

 

Figur 28. Kolonn F flourescens spektra i 3D för försöksdag 1. 
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Figur 29. Kolonn F flourescens spektra i 3D för försöksdag 28. 

 

Figur 30. Kolonn G flourescens spektra i 3D för försöksdag 2. 
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Figur 31. Kolonn G flourescens spektra i 3D för försöksdag 28. 

 

Figur 32.  Sandfylld kolonn (Blank) flourescens spektra i 3D för försöksdag 2. 
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Figur 33. Sandfylld kolonn (Blank) flourescens spektra i 3D för försöksdag 28. 

 

Figur 34. Inlopp flourescens spektra i 3D för försöksdag 2. 
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Figur 35. Inlopp flourescens spektra i 3D för försöksdag 28. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Examensarbete vid Institutionen för geovetenskaper 
ISSN 1650-6553 


	Tabellbeskrivning
	Figurbeskrivning
	1. Introduktion
	2. Syfte
	3. Bakgrund
	3.1 Användningsområde GAC
	3.2 Gränsvärden i svenska vatten
	3.3 Tidigare studier
	3.4 Vetenskaplig relevans & samhällsbetydelse

	4. Metod & material
	4.1 Vattenprover
	4.2 Kolonntester
	4.2.1 Försöksuppställning RSSCT-metoden

	4.3 Analyser
	4.3.1 Fluorescens
	4.3.2 TOC & DOC
	4.3.3 Absorbans

	4.4  Begränsningar
	4.5 Beräkningar

	5. Resultat & diskussion
	5.1 Flödesvariation
	5.1 TOC & DOC
	5.3 Absorbans
	5.4 SUVA & index
	5.4.1 Emissions-Excitations-Matrix (EEM)


	6. Slutsats
	7. Tackord
	8. Referenser
	9. Appendix 1 - Fluorescens-grafer – Aqualog



