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Förord	  
	  
Spridning	  av	  släckvattenpartiklar	  -‐En	  studie	  på	  spridning	  av	  partiklar	  genererade	  från	  
brand	  är	  ett	  15	  Hp	  projektarbete	  i	  Civilingenjörsprogrammet	  i	  Miljö-‐	  och	  vattenteknik,	  
300	  Hp.	  	  
	  
Intresset	  för	  projektet	  väcktes	  då	  jag	  under	  vårterminen	  2013	  gjorde	  en	  litteraturstudie	  
på	  partiklar	  från	  släckvatten	  och	  spridningen	  av	  dessa,	  som	  självständigt	  arbetet	  i	  miljö	  
och	  vattenteknik	  (motsvarande	  kandidatarbete).	  Projektet	  var	  ett	  uppdrag	  från	  
Myndigheten	  för	  samhällsskydd	  och	  beredskap,	  MSB.	  Under	  hösten	  2013	  utvecklades	  
projektet	  av	  Ulrika	  Iverfelt	  som	  gjorde	  ett	  examensarbete	  med	  djupare	  litteraturstudier	  
samt	  inledande	  transportförsök	  av	  släckvattenpartiklar.	  	  
	  
Eftersom	  kunskap	  fortfarande	  saknades	  och	  fler	  studier	  behövdes	  för	  att	  kunna	  förstå	  
transportbenägenheten	  av	  släckvattenpartiklarna	  var	  ett	  projekt	  som	  tog	  vid	  där	  
Iverfelts	  examensarbete	  slutade,	  av	  intresse.	  	  
	  
Jag	  vill	  tacka	  Prabhakar	  Sharma	  som	  hjälpt	  mig	  med	  handledning	  och	  utformning	  av	  
projektet	  i	  labbet	  och	  min	  handledare	  Fritjof	  Fagerlund.	  
	  
Tack	  till	  Clas-‐Håkan	  Karlsson,	  MSB,	  finansiering.	  	  
	  
	  
	  
	  	  
	  
	  
	   	  



	   	   	  

Sammanfattning	  
	  
	  
Vid	  brand	  genereras	  en	  stor	  mängd	  partiklar	  och	  hälsoskadliga	  ämnen	  som	  exempelvis	  
Polycykliska	  aromatiska	  kolväten,	  PAH	  och	  toxiska	  metaller.	  Dessa	  ämnen	  har	  
egenskapen	  att	  partikelbinda,	  och	  kan	  därför	  vid	  släckning	  av	  branden	  spridas	  med	  det	  
så	  kallade	  släckvattnet	  till	  mark	  och	  grundvatten.	  	  
	  
För	  att	  kunna	  förstå	  transporten	  av	  dessa	  partiklar	  har	  tidigare	  studier	  gjorts	  där	  
partiklarnas	  egenskaper	  karakteriserats	  och	  kolonnförsök	  där	  transporten	  av	  
släckvattenpartiklar	  ≤	  11	  μm	  samt	  ≤100	  μm	  genom	  kiselsand	  studerats.	  Studierna	  
visade	  på	  att	  partiklarna	  innehöll	  stora	  mängder	  av	  både	  PAH	  och	  metaller.	  
Zetapotentialen	  hos	  partiklarna	  visade	  sig	  vara	  negativ.	  Kolonnförsöken	  visade	  att	  de	  
större	  partiklarna	  immobiliserats	  på	  grund	  av	  att	  deras	  transport	  påverkats	  av	  silning	  
eller	  fysiokemiska	  partikel-‐	  och	  ytinteraktioner.	  
	  
För	  att	  få	  en	  mer	  heltäckande	  bild	  över	  spridningen	  av	  dessa	  partiklar	  gjordes	  flera	  
transportförsök	  där	  parametrarna	  kornstorlek,	  partikelstorlek,	  jonstyrka	  och	  pH-‐värde	  
undersöktes	  systematiskt.	  Släckvattenpariklar	  i	  storleksintervallet	  ≤11	  μm	  och	  ≤100	  μm	  
användes.	  Resultaten	  visade	  att	  det	  mindre	  kornstorleksintervallet	  inte	  påverkades	  av	  
silning,	  medan	  transporten	  hos	  det	  större	  kornstorleksintervallet	  påverkades.	  När	  pH-‐
värdet	  sänktes	  visade	  resultaten	  däremot	  på	  att	  en	  del	  av	  partiklarna	  ≤11	  μm	  
immobiliserats.	  Detta	  ansågs	  bero	  på	  att	  zetapotentialen	  hos	  partiklarna	  sänktes	  vilket	  
möjligjorde	  fysiokemiska	  partikel-‐	  och	  ytinteraktioner.	  
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1.	  Inledning	  	  
	  
Vid	  brand	  genereras	  många	  hälsoskadliga	  föroreningar	  och	  partiklar	  som	  vid	  släckning	  
kan	  transporteras	  med	  det	  så	  kallade	  släckvattnet	  till	  mark	  och	  grundvatten.	  Vad	  som	  
brinner,	  val	  av	  släckmedel,	  förbränningsgraden	  samt	  kontakttiden	  med	  släckmedlet	  styr	  
dess	  sammansättning	  (Norberg	  and	  Lithner,	  2013).	  Fysiska	  och	  kemiska	  egenskaper	  så	  
som	  storlek	  på	  släckvattenpartiklarna,	  partiklarnas	  ytladdning,	  partikel-‐och	  
ytinteraktioner	  samt	  släckvattnets	  pH	  och	  salthalt	  är	  viktiga	  att	  fastställa	  för	  att	  kunna	  
förstå	  dess	  spridning	  i	  mark	  och	  grundvatten.	  	  
	  
Analyser	  av	  släckvatten	  har	  visat	  att	  bland	  annat	  polyaromatiska	  kolväten	  (PAH)	  bildas	  i	  
nästan	  alla	  bränder	  och	  att	  metaller	  ofta	  förekommer	  i	  höga	  halter.	  Dessa	  ämnesgrupper	  
visar	  stor	  benägenhet	  till	  partikelbindning	  och	  många	  av	  dem	  har	  toxiska	  egenskaper,	  
därför	  är	  det	  intressant	  att	  ta	  reda	  på	  hur	  släckvattenpartiklarna	  sprider	  sig	  i	  mark	  och	  
grundvatten(Blomqvist	  et	  al.,	  2004).	  	  
	  
Det	  här	  projektet	  är	  en	  vidareutveckling	  av	  Ulrika	  Iverfelts	  (2014)	  examensarbete	  
Släckvattenpartiklars	  spridning	  i	  mark	  och	  grundvatten	  -‐En	  studie	  av	  brandgenererade	  
partiklars	  egenskaper	  och	  påverkan	  på	  föroreningsspridning.	  Iverfelt	  karakteriserade	  
partiklar	  i	  ett	  givet	  släckvatten	  med	  avseende	  på	  de	  parametrar	  som	  anses	  styra	  den	  
partikelburna	  föroreningstransporten	  i	  mark	  och	  grundvatten.	  Iverfelt	  utförde	  några	  
inledande	  kolonnförsök	  på	  transport	  av	  ett	  släckvatten	  genom	  en	  kiselsand.	  	  
	  
För	  att	  få	  en	  mer	  heltäckande	  bild	  över	  hur	  olika	  egenskaper	  hos	  partiklarna,	  marken	  
och	  släckvattnets	  kemi	  påverkar	  föroreningstransporten	  måste	  fler	  kolonnförsök	  
utföras	  där	  dessa	  parametrar	  varieras.	  Vidare	  är	  partiklarnas	  ytladdning,	  som	  beskrivs	  
av	  den	  s.k.	  zetapotentialen,	  en	  viktig	  egenskap	  för	  ytinteraktioner	  med	  det	  fasta	  mediet	  
och	  som	  därmed	  kan	  påverka	  transporten.	  Hur	  zetapotentialen	  beror	  av	  vattenkemin	  
och	  hur	  den	  varierar	  i	  olika	  släckvatten	  är	  därför	  intressant	  att	  undersöka	  systematiskt.	  	  

1.1	  Syfte	  och	  frågeställningar	  
	  
Syftet	  med	  detta	  projektarbete	  var	  att	  undersöka	  hur	  olika	  mark-‐	  och	  
partikelegenskaper	  påverkar	  transporten	  av	  släckvattenpartiklar	  i	  mark	  och	  
grundvatten.	  De	  specifika	  frågeställningar	  som	  undersöktes	  var:	  

	  
• Hur	  påverkas	  transporten	  av	  släckvattenpartiklarna	  av	  vattenkemin?	  

	  
• Vilken	  betydelse	  har	  jordens	  kornstorleksfördelning	  på	  transporten	  av	  partiklar	  

från	  släckvatten?	  
	  

• Hur	  påverkar	  storleken	  hos	  släckvattenpartiklarna	  transporten	  genom	  kolonnen?	  
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1.2	  Avgränsningar	  
	  
Transportegenskaperna	  för	  släckvattenpartiklarna	  kommer	  att	  undersökas	  i	  
vattenmättade	  förhållanden.	  Eventuell	  påverkan	  på	  partikeltransport	  från	  hjälpämnen	  i	  
släckvattnet	  kommer	  inte	  att	  utredas.	  Med	  hjälpämnen	  avses	  ytaktiva	  ämnen	  som	  
exempelvis	  salter	  eller	  skumvätskor	  som	  gör	  att	  vattendroppstorleken	  ökar.	   	  
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2.	  Bakgrund	  
	  
Under	  Iverfelts	  examensarbete	  genomfördes	  analyser	  på	  ett	  släckvatten	  insamlat	  från	  
en	  brand	  som	  inträffade	  i	  en	  butiks-‐	  och	  lagerlokal	  för	  kakel	  och	  diverse	  verktyg,	  i	  
Uppsala	  under	  hösten	  2013.	  Iverfelt	  samlade	  in	  fyra	  prover,	  från	  olika	  platser	  i	  den	  
brandhärjade	  lokalen.	  Störst	  mängd	  släckvatten	  samlades	  in	  från	  golvet	  utanför	  den	  
brandpåverkade	  lokalen,	  prov	  nummer	  2.	  I	  den	  här	  studien	  används	  därför	  detta	  prov	  i	  
samtliga	  transportförsök.	  	  
	  
Iverfelt	  undersökte	  partikelstorleksfördelning,	  koncentrationen	  av	  PAH	  och	  metaller	  i	  
släckvatten	  samt	  hur	  koncentrationen	  av	  PAH	  och	  metaller	  varierade	  med	  
partikelstorleken.	  Utifrån	  tidigare	  presenterad	  litteratur	  ansågs	  storleksfördelningen	  
samt	  zetapotentialen	  vara	  viktiga	  parametrar	  för	  partikeltransport,	  varför	  dessa	  
egenskaper	  också	  undersöktes.	  Efter	  analyserna	  genomförde	  Iverfelt	  ett	  
transportexperiment	  på	  det	  insamlade	  släckvattnet,	  för	  att	  utreda	  hur	  ovan	  nämnda	  
partikelegenskaper	  påverkade	  transportbenägenheten.	  	  	  

2.1	  Teori	  för	  partikeltransport	  i	  marken	  	  
	  
När	  partiklar	  eller	  föroreningar	  rör	  sig	  genom	  marken	  eller	  ett	  annat	  poröst	  medium	  
påverkas	  deras	  transport	  av	  många	  mekanismer,	  både	  fysikaliska	  och	  kemiska.	  Vilken	  
typ	  av	  partikel	  som	  transporteras,	  dess	  form,	  sammansättning	  och	  laddning	  är	  exempel	  
på	  egenskaper	  som	  kan	  styra	  transportbenägenheten.	  Nedan	  diskuteras	  de	  mekanismer	  
som	  är	  av	  störst	  betydelse	  när	  partikeltransport	  studeras.	  	  
	  
När	  man	  talar	  om	  föroreningstransport	  i	  marken	  brukar	  marken	  delas	  in	  i	  ett	  
trefassystem	  där	  föroreningen	  fördelar	  sig	  mellan	  en	  immobil	  solid	  fas,	  en	  mobil	  
vattenfas	  och	  en	  mobil	  solid	  fas,	  som	  kan	  bestå	  av	  kolloidal-‐	  eller	  partikulär	  storlek	  av	  
exempelvis	  lermineral	  eller	  organiskt	  material.	  Föroreningen	  kan	  binda	  till	  den	  
immobila	  solida	  fasen	  och	  tillfälligt	  eller	  permanent	  immobiliseras	  eller	  transporteras	  
med	  den	  mobila	  vattenfasen,	  antingen	  själv	  eller	  bunden	  till	  den	  mobila	  solida	  fasen	  	  
(McGechan	  och	  Lewis,	  2002).	  
	  

2.1.1	  Advektion	  och	  hydrodynamisk	  dispersion	  
För	  en	  ickereaktiv	  lösning	  kan	  transporten	  av	  lösta	  ämnen	  beskrivas	  med	  advektion	  och	  
hydrodynamisk	  dispersion.	  Advektion	  innebär	  att	  ett	  ämne	  eller	  en	  partikel	  rör	  sig	  med	  
grundvattenflödet	  genom	  markens	  porsystem	  (Paula,	  n.d.).	  Transporten	  med	  porvattnet	  
styrs	  av	  den	  hydrauliska	  gradienten,	  porositeten	  och	  permeabilitetsfördelningen	  (Keller	  
and	  Auset,	  2007).	  

Den	  hydrodynamiska	  dispersionen	  kan	  delas	  in	  i	  mekanisk	  dispersion	  och	  molekylär	  
diffusion	  och	  beskriver	  hur	  vattnet	  med	  partiklar	  rör	  sig	  i	  olika	  flödesriktningar.	  
Dispersionen	  uppkommer	  på	  grund	  av	  hastighetsskillnader	  i	  grundvattenströmningen	  
vilka	  orsakar	  mekanisk	  omblandning	  av	  partiklarna.	  Dispersionen	  är	  beroende	  av	  
markens	  geometri	  och	  heterogenitet.	  

Den	  mekaniska	  dispersionen	  kan	  delas	  upp	  i	  en	  longitudinell	  och	  en	  transversell	  
komponent.	  Den	  transversella	  komponenten	  ger	  omblandning	  i	  riktningar	  vinkelräta	  
mot	  huvudflödesriktningen	  medan	  den	  longitudinella	  dispersionen	  ger	  omblandning	  
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längs	  med	  flödesriktningen.	  Det	  är	  den	  longitudinella	  dispersionen	  som	  gör	  att	  vissa	  
partiklar	  rör	  sig	  snabbare	  och	  några	  partiklar	  långsammare	  än	  det	  genomsnittliga	  
grundvattenflödet	  (Larsson,	  2003).	  Detta	  leder	  till	  att	  koncentrationen	  jämnas	  ut	  men	  
också	  att	  en	  föroreningsplym	  med	  partiklar	  kan	  sprida	  sig	  snabbare	  än	  vattnets	  
medelhastighet(Keller	  and	  Auset,	  2007).	  Det	  snabba	  flödet	  i	  porerna	  kan	  förklaras	  med	  
hjälp	  av	  två	  mekanismer,	  effekten	  av	  hydrodynamisk	  kromatografi	  och	  
storleksexkluderingsmekanismen	  (size	  exclusion	  mechanism).	  

Effekten	  av	  hydrodynamisk	  kromatografi	  är	  en	  mekanism	  som	  kan	  likställas	  med	  
transport	  i	  ett	  kapillärrör.	  För	  laminär	  strömning	  i	  ett	  rakt	  cirkulärt	  rör	  med	  konstant	  
snittyta	  uppstår	  maxhastigeten	  i	  rörets	  mitt,	  på	  grund	  av	  att	  friktionen	  är	  större	  
närmare	  kanterna.	  En	  partikel	  tvingas	  på	  grund	  av	  sin	  storlek	  att	  färdas	  en	  bit	  ifrån	  
porväggen	  vilket	  gör	  att	  dess	  hastighet	  blir	  högre	  än	  medelhastigheten	  i	  poren.	  	  

”Size	  exclusion	  mechanism”	  innebär	  att	  partiklar	  transporteras	  genom	  mer	  permeabla	  
porsystem	  än	  vattnet,	  vilket	  beror	  på	  att	  de	  minsta	  porerna	  utestänger	  partiklarna	  
(Panfilov	  et	  al.,	  2006).	  Vattnet	  kan	  tränga	  igenom	  de	  minsta	  porerna	  och	  stagnanta	  
zonerna	  vilket	  inte	  partiklarna	  kan	  vilket	  resulterar	  i	  att	  de	  rör	  sig	  snabbare	  än	  vattnets	  
medelhastighet	  (Rumynin,	  2011).	  

Diffusion	  är	  en	  transportmekanism	  som	  beror	  på	  att	  det	  finns	  en	  
koncentrationsgradient,	  som	  uppkommer	  på	  grund	  av	  partiklarnas	  termokinetiska	  
energi.	  Det	  betyder	  att	  partiklar	  transporteras	  från	  områden	  med	  hög	  koncentration	  till	  
områden	  med	  lägre	  koncentration.	  	  Diffusionen	  sker	  till	  skillnad	  från	  dispersionen	  utan	  
inverkan	  från	  vattenflöde,	  viket	  betyder	  att	  partiklar	  kan	  transporteras	  även	  i	  
stillastående	  vatten,	  eller	  vid	  låga	  eller	  inga	  flöden	  i	  marken.	  Diffusionen	  är	  i	  regel	  
betydligt	  mindre	  än	  dispersionen	  (Larsson,	  2003).	  

2.1.2	  Silning	  
För	  att	  partiklar	  ska	  transporteras	  fritt	  i	  jorden	  måste	  de	  vara	  mindre	  än	  porerna	  där	  
vattnet	  flödar	  igenom.	  Är	  partikeln	  större	  än	  poren	  fastnar	  den,	  varför	  denna	  mekanism	  
beror	  av	  storleksfördelningen	  hos	  både	  partiklarna	  och	  markens	  porsystem	  (McGechan	  
and	  Lewis,	  2002).	  	  
	  
För	  att	  utvärdera	  om	  silning	  har	  betydande	  påverkan	  på	  transporten	  kan	  ekvation	  (1)	  
användas.	  	  Ekvationen	  utvecklades	  av	  Matthes	  och	  Pekdeger	  1985	  och	  var	  avsedd	  för	  
bakterietransport	  i	  sediment	  (Silliman,	  1994;	  Harvey,	  1991).	  När	  den	  geometriska	  
suffusionsfaktorn	  ηNG	  	  som	  ges	  av	  ekvationen,	  är	  större	  än	  1,5	  kan	  silning	  antas	  vara	  en	  
betydande	  transportmekanism.	  Suffusion	  kan	  förenklat	  beskrivas	  som	  rörelsen	  av	  
partiklar	  genom	  jordskelettet,	  ett	  mått	  på	  silning.	  	  
	  
𝜂!" =

!!
!!!!

	   	   	   	   	   (1)	  
	  
Fs	  är	  en	  transitfaktor	  av	  suffusion	  och	  ett	  mått	  på	  heterogenitet	  hos	  mediet,	  som	  antas	  
vara	  0,6,	  dm	  är	  partikeldiameter	  och	  dk	  en	  parameter	  om	  ges	  av	  ekvation	  (2):	  
	  
𝑑! = 0,455𝑈

!
!𝑒𝑑!"	   	   	   	   (2)	  
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där	  U	  är	  enhetlighetsfaktorn	  för	  mediet	  (d60/d10)	  och	  e	  är	  hålrumsförhållandet,	  som	  ges	  
av	  ekvation	  (3),	  där	  ε	  är	  porositeten:	  
	  
𝑒 = !

!!!
	  	   	   	   	   	   (3)	  

	   	  
	  
d60,	  d10,	  d17	  representerar	  kornstorlekarna	  för	  vilka	  60	  %,	  10%	  och	  17	  %	  av	  massan	  är	  
av	  mindre	  korndiameter.	  
	  

2.1.3	  Filtrering	  	  
Filtrering	  innebär	  olika	  processer	  där	  en	  partikel	  interagerar	  med	  den	  immobila	  solida	  
fasen,	  och	  beroende	  på	  laddning	  retarderas	  eller	  binds	  elektrostatiskt	  eller	  med	  London-‐
Van	  der	  Waalskrafter.	  Sorption	  kallas	  bindningsprocessen,	  och	  diskuteras	  senare.	  För	  
att	  partikeln	  ska	  kunna	  fastna	  på	  ytan	  till	  den	  solida	  fasen	  måste	  partikeln	  avvika	  från	  
strömningslinjen,	  då	  spelar	  några	  mekanismer	  roll:	  Brownsk	  diffusion,	  sedimentation	  
och	  avskärning	  (eng.	  interception).	  Gemensamt	  för	  alla	  tre	  mekanismer,	  är	  att	  storleken	  
på	  partikeln	  är	  en	  avgörande	  faktor	  (McGechan	  och	  Lewis,	  2002).	  

2.1.4	  Avskärning	  
När	  partikeln	  passerar	  närmare	  än	  en	  partikelradie	  från	  en	  annan	  yta	  kommer	  
elektrostatiska	  krafter	  att	  inverka	  vilket	  gör	  att	  partikeln	  kan	  binda	  eller	  retarderas,	  
beroende	  på	  laddning	  (McGechan	  och	  Lewis,	  2002).	  

2.1.5	  Brownsk	  diffusion	  
Brownsk	  rörelse	  är	  en	  slumpmässig	  rörelse	  som	  finns	  hos	  mycket	  små	  partiklar	  som	  
svävar	  i	  en	  fluid.	  Rörelsen	  uppkommer	  som	  ett	  resultat	  från	  kollisioner	  med	  vätskans	  
molekyler	  och	  är	  snabbare	  ju	  mindre	  partiklarna	  är.	  (Einstein,	  1926,	  Intaglietta,	  n.d.)	  
Brownsk	  rörelse	  ger	  upphov	  till	  diffusionen	  som	  tidigare	  förklarats.	  På	  grund	  av	  
Brownsk	  rörelse	  krockar	  partiklarna	  med	  den	  immobila	  solida	  fasen	  vilket	  möjliggör	  
interaktion	  (McGechan	  och	  Lewis,	  2002).	  

2.1.6	  Sedimentation	  	  
En	  partikel	  i	  en	  fluid	  påverkas	  av	  gravitationskraft,	  friktion	  mot	  mogivande	  fluid	  och	  
flytkraft.	  Friktionskraften	  är	  beroende	  av	  partikelns	  hastighet	  i	  fluiden,	  på	  en	  partikel	  i	  
vila	  verkar	  därför	  ingen	  friktionskraft.	  När	  partikeln	  rör	  sig	  verkar	  friktionskraften	  
motsatt	  rörelseriktningen.	  För	  en	  sfärisk	  partikel	  och	  ett	  lågt	  Reynolds	  tal,	  vilket	  innebär	  
laminär	  strömning,	  kan	  sambandet	  mellan	  de	  krafter	  som	  verkar	  på	  partikeln	  samt	  dess	  
hastighet	  beräknas	  med	  Stokes	  lag.	  Grundläggande	  från	  ekvationen	  (4)	  är	  att	  
sedimentationshastigheten	  ökar	  med	  kvadraten	  på	  partikeldiametern	  (Honrath,	  1995).	  
När	  partiklarna	  sedimenterar	  kan	  kontakt	  med	  den	  immobila	  solida	  fasen	  ske	  
(McGechan	  och	  Lewis,	  2002).	  
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𝑆𝑡𝑜𝑘𝑒𝑠  𝑙𝑎𝑔:  𝜈! =
!
!
!!! !!!!!

!
	  	  	   	   (4)	  

	  	  

νs=Sedimentationshastighet,	  r=partikelradien,	  ρp=Partikeldensiteten,	  ρp	  
=Fluidens	  densitet,η=vätskans	  viskositet	  

	  

	  

	  

2.2	  Fysiokemiska	  partikel-‐	  och	  ytinteraktioner	  	  

2.2.1	  Sorption	  
Sorption	  är	  den	  fysiska	  och	  kemiska	  process	  där	  partiklar	  eller	  ämnen	  binder	  till	  
varandra,	  processen	  innefattar	  både	  adsorption	  och	  absorption.	  Adsorption	  innebär	  att	  
partiklar	  fäster	  till	  andra	  partiklar	  eller	  ytor	  hos	  andra	  faser(Huang	  m.fl,	  2003),	  medan	  
absorption	  innebär	  att	  partikeln	  diffunderar	  in	  i	  en	  permeabel	  yta(Huang	  m.fl,	  2003).	  
Omfattningen	  av	  sorptionsprocessen	  varierar	  och	  är	  beroende	  på	  egenskaper	  hos	  såväl	  
ytan	  som	  partikeln.	  	  

I	  jorden	  sker	  sorption	  både	  i	  den	  immobila	  solida	  fasen	  och	  den	  mobila	  solida	  fasen	  	  
(McGechan	  och	  Lewis,	  2002).	  Det	  oorgansika	  materialet	  i	  jorden	  är	  övervägande	  
minusladdat	  vilket	  beror	  på	  att	  negativt	  laddat	  lermineralen	  uppstår	  som	  ett	  resultat	  
från	  vittring.	  De	  viktigaste	  sorbenterna	  i	  jorden	  är	  oxider	  och	  hydroxider,	  och	  organiskt	  
material.	  Oxiderna	  och	  hydroxiderna,	  som	  hör	  till	  det	  oorganiska	  materialet	  i	  jorden,	  har	  
variabla	  laddningar,	  som	  beror	  av	  pH-‐värdet.	  När	  pH	  ökar	  blir	  bindningen	  negativ	  och	  
när	  pH	  minskar	  blir	  bindningen	  positiv.	  	  Det	  organiska	  materialet	  är	  också	  pH-‐beroende	  
och	  blir	  mer	  negativt	  vid	  höga	  pH-‐värden(Gustafsson	  m.fl.,	  2007).	  	  

2.2.2	  Diffusa	  dubbellagret	  
Partiklar	  i	  en	  lösning	  har	  ofta	  en	  negativ	  elektrisk	  laddning	  som	  beror	  på	  
sammansättningen	  hos	  partikeln	  och	  lösningen	  omkring	  den,	  exempelvis	  kan	  kemiska	  
grupper	  bundna	  till	  partikelytan	  jonisera	  och	  skapa	  en	  laddning	  eller	  så	  kan	  joner	  med	  
en	  viss	  laddning	  adsorbera	  till	  partikeln.	  	  

Det	  elektriska	  dubbellagret	  beskriver	  den	  elektriska	  potentialens	  variation	  vid	  ytan	  av	  
en	  partikel	  i	  en	  fluid.	  	  Runt	  en	  partikel	  i	  en	  lösning	  bildas	  ett	  stabilt	  skikt	  med	  motjoner,	  
kallat	  Sternlagret,	  utanför	  detta	  lager	  finns	  ett	  diffust	  lager	  av	  rörliga	  joner	  som	  uppstår	  
på	  grund	  av	  Brownsk	  rörelse	  av	  lösningens	  molekyler.	  Detta	  gör	  att	  motladdningen	  
sprider	  sig	  en	  vis	  sträcka	  från	  partikelns	  yta.	  	  Mellan	  dessa	  ytor	  uppstår	  ett	  skjuvplan,	  
med	  en	  elektrisk	  potential	  kallad	  zetapotential	  (Colloidal	  Dynamics,	  1999).	  	  

Zetapotentialen	  ger	  ett	  mått	  på	  tjockleken	  av	  det	  diffusa	  lagret	  samt	  ytladdningen	  hos	  
partikeln	  och	  kan	  även	  användas	  som	  ett	  mått	  på	  stabiliteten	  hos	  en	  lösning	  med	  

Figur	  1.	  Partikel	  med	  inverkande	  krafter.	  
FG	  tyngdkraft,	  FD	  friktionskraft	  (eng.	  drag	  
force)	  och	  FF	  flytkraft.	  
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partiklar.	  Generellt	  gäller	  att	  ju	  högre	  det	  absoluta	  värdet	  av	  zetapotentialen	  är,	  desto	  
stabilare	  kommer	  systemet	  att	  vara,	  på	  grund	  av	  att	  partiklarna	  kommer	  att	  repellera	  
varandra	  i	  stället	  för	  att	  aggregera	  (Colloidal	  Dynamics,	  1999).	  Olika	  författare	  menar	  att	  
gränsen	  mellan	  en	  stabil	  och	  icke	  stabil	  lösning	  ligger	  på	  absolutbeloppet	  av	  25-‐30	  mV	  
(Malvern	  Instruments,	  2014a;	  Colloidal	  Dynamics,	  1999).	  

Zetapotentialen	  i	  en	  lösning	  påverkas	  av	  både	  pH-‐värdet	  och	  jonstyrkan,	  där	  flera	  
författare	  menar	  att	  effekten	  av	  en	  pH-‐ändring	  är	  större	  (Malvern	  Instruments,	  2014a;	  
Carneiro-‐da-‐Cunha	  m.fl,	  2011;	  Sema	  Salgın	  m.fl,	  2012).	  Hos	  en	  negativt	  laddad	  partikel	  
kommer	  låga	  pH	  värden,	  vilket	  genererar	  mer	  vätejoner	  i	  lösningen,	  att	  skapa	  en	  mer	  
positiv	  zetapotential	  och	  höga	  pH-‐värden	  en	  mer	  negativ	  zetapotential.	  	  

Dubbellagrets	  tjocklek	  kan	  även	  påverkas	  av	  jonstyrkan.	  Högre	  jonstyrka	  ger	  ett	  mer	  
komprimerat	  dubbellager,	  även	  antalet	  valenselektroner	  hos	  jonen	  kommer	  att	  påverka	  
dubbellagrets	  tjocklek	  då	  fler	  valenselektroner	  komprimerar	  lagret	  mer	  (Malvern	  
Instruments,	  2014a).	  Det	  betyder	  att	  generellt	  påverkar	  divalenta	  salter	  zetapotentialen	  
mer	  än	  monovalenta	  salter.	  	  	  

För	  vissa	  lösningar	  kan	  den	  så	  kallade	  isoelektriska	  punkten	  nås,	  det	  är	  en	  punkt	  där	  
zetapotentialen	  når	  värdet	  noll	  och	  en	  lösning	  med	  partiklar	  kan	  antas	  vara	  som	  minst	  
stabil	  (Malvern	  Instruments,	  2014a).	  

Zetapotentialen	  kan	  mätas	  genom	  att	  använda	  metoden	  elektrofores,	  som	  är	  den	  
vanligaste	  metoden	  för	  mätning	  av	  zetapotential,	  då	  den	  är	  både	  enkel	  och	  snabb	  
(Salopek	  m.fl,	  1992).	  Det	  finns	  olika	  typer	  av	  elektrofores,	  Iverfelt	  (2014)	  använde	  sig	  av	  
metoden	  laser	  Doppler	  elektrofores,	  där	  rörelsen	  hos	  de	  laddade	  partiklarna	  i	  ett	  
elektriskt	  fält	  mäts	  (Malvern	  Instruments,	  2014b).	  Mätutrustningen	  kunde	  mäta	  
partiklar	  i	  intervallet	  3,8	  till	  100	  μm	  men	  bygger	  på	  att	  partiklarna	  inte	  sedimenterar	  
utan	  hållas	  flytande	  i	  brownsk	  rörelse.	  För	  att	  mätning	  skulle	  vara	  möjlig	  silades	  därför	  
släckvattnet	  med	  ett	  filter	  i	  storleken	  25	  μm.	  Zetapotentialen	  uppmättes	  till	  -‐5,76	  mV	  
(Iverfelt,	  2014).	  

2.2.3	  Partikelstorleksfördelning	  
Iverfelt	  (2014)	  uppmätte	  även	  partikelstorleksfördelningen	  i	  de	  fyra	  
släckvattenproverna	  med	  hjälp	  av	  metoden	  laserdiffraktionsanalys,	  där	  partiklar	  i	  
storleksintervallet	  0,01-‐3500	  μm	  var	  möjliga	  att	  mätas.	  Resultatet	  visade	  att	  prov	  
nummer	  två	  som	  studeras	  i	  detta	  arbete	  hade	  två	  lokala	  volymmaximum	  vid	  
partikeldiameter	  1,13	  μm	  och	  12,7	  μm.	  
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3.	  Metod	  
	  
För	  att	  få	  en	  mer	  heltäckande	  bild	  över	  föroreningstransporten	  gjordes	  transportförsök	  
i	  kolonn	  med	  en	  kiselsand	  där	  fyra	  olika	  parametrar	  varierades;	  pH,	  konduktivitet,	  
kornstorlek	  och	  släckvattenpartiklarnas	  partikelstorlek.	  Kiselsand	  silades	  ut	  i	  fyra	  olika	  
kornstorleksintervall	  och	  syra-‐bas	  tvättades	  därefter	  för	  att	  ta	  bort	  orenheter.	  Innan	  
kolonnförsöket	  med	  släckvatten	  genomfördes	  ett	  spårämnesförsök	  för	  samtliga	  
kornstorlekar,	  för	  att	  kontrollera	  försöksuppställningen	  och	  beräkna	  fördröjningstiden	  
hos	  systemet.	  Totalt	  genomfördes	  fem	  försöksserier:	  
	  

[1] Spårämnesförsök,	  	  
[2] Repetition	  av	  Ulrika	  Iverfelts	  transportförsök	  med	  släckvattenpartiklar	  ≤11	  μm,	  	  
[3] Transportförsök	  med	  släckvattenpartiklar	  ≤11	  μm	  i	  flera	  kornstorleksintervall,	  	  
[4] Transportförsök	  med	  släckvattenpartiklar	  ≤100	  μm,	  
[5] Transportförsök	  av	  släckvattenpartiklar	  ≤11	  μm	  i	  olika	  pH-‐intervall	  

	  

3.1	  Kolonnförsökets	  uppställning	  
Ett	  kolonnförsök	  valdes	  som	  metod	  då	  det	  kan	  användas	  för	  att	  undersöka	  en	  lösnings	  
transportbenägenhet	  under	  kontrollerade	  förhållanden.	  	  Metoden	  går	  ut	  på	  att	  en	  
lösning	  transporteras	  genom	  en	  kolonn	  packad	  med	  ett	  genomsläppligt	  material.	  	  
Under	  försöket	  mäts	  både	  initialkoncentration,	  C0	  och	  koncentration	  på	  utgående	  
lösning,	  C,	  med	  jämna	  intervall.	  Kvoten	  mellan	  dessa	  koncentrationer,	  C/C0,	  kan	  sedan	  
plottas	  mot	  mängden	  vatten	  som	  passerat	  kolonnen	  uttryckt	  i	  antal	  porvolymer	  eller	  
mot	  tiden,	  vilket	  ger	  en	  så	  kallad	  genombrottskurva.	  Vid	  homogena	  förhållanden	  där	  
ingen	  reaktion	  sker	  mellan	  vätska	  och	  kolonnens	  medium,	  får	  kurvan	  en	  karakteristisk	  
s-‐form.	  Efter	  att	  1	  porvolym	  har	  passerat	  kolonnen	  ska	  uppmätt	  koncentration	  motsvara	  
0,5	  gånger	  initialkoncentrationen	  (Iverfelt,	  2014).	  Eftersom	  släckvattnets	  ursprungliga	  
koncentration	  av	  partiklar	  var	  okänd	  mättes	  istället	  absorbans,	  som	  är	  direkt	  relaterad	  
till	  koncentration.	  	  

Förhållandena	  i	  kolonnen	  kan	  varieras	  med	  olika	  parametrar	  som	  exempelvis	  pH,	  
konduktivitet,	  flödeshastighet	  och	  materialet	  i	  kolonnen	  (jorden	  eller	  sanden	  genom	  
vilken	  transport	  studeras)	  vilket	  gör	  det	  möjligt	  att	  undersöka	  de	  parametrar	  som	  
påverkar	  transporten.	  
	  
Tranportförsök	  genomfördes	  i	  en	  sandfylld	  plexiglaskolonn	  med	  längden	  15	  cm	  och	  
diametern	  2,5	  cm.	  Kolonnens	  längd	  kunde	  varieras	  tack	  vare	  ett	  justerbart	  lock.	  Då	  fler	  
försök	  användes	  i	  den	  här	  studien	  jämfört	  med	  Iverfelts	  studie,	  minskades	  kolonnen	  till	  
halva	  längden,	  7,5	  cm,	  jämfört	  med	  Iverfelt	  (2014)	  för	  att	  tiden	  för	  projektet	  skulle	  räcka	  
till.	  
	  
Försöksuppställningen	  bestod	  av	  ett	  så	  kallat	  tvåstegs-‐	  och	  trestegs	  system,	  vilket	  
betyder	  att	  kolonnen	  infiltrerades	  med	  två	  respektive	  tre	  olika	  vätskor	  under	  bestämda	  
tidsintervall.	  I	  steg	  ett	  bestod	  vätskan	  av	  en	  så	  kallad	  testvätska,	  det	  vill	  säga	  den	  vätska	  
vars	  transport	  studerades	  genom	  kolonnförsöket.	  I	  denna	  studie	  bestod	  testvätskan	  av	  
ett	  spårämne	  samt	  ett	  släckvatten.	  Vid	  tvåstegsförsöket	  bestod	  vätskan	  i	  steg	  två	  av	  en	  
remobiliseringsvätska	  av	  avjoniserat	  vatten.	  Vid	  trestegs	  försöket	  bestod	  vätskan	  i	  steg	  
två	  av	  en	  bakgrundsvätska	  med	  samma	  egenskaper	  som	  hos	  släckvattnet.	  
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I	  trestegsförsöket	  bestod	  steg	  tre	  av	  en	  remobiliseringsvätska	  av	  avjoniserat	  vatten.	  	  
	  
Vätskorna	  som	  användes	  i	  de	  olika	  experimentstegen	  fördelades	  i	  flaskor.	  Flaskorna	  
anslöts	  till	  kolonnen	  via	  slangar	  och	  ett	  trevägsreglage.	  Se	  figur	  2	  och	  3.	  
Under	  trestegsförsöket	  fick	  experimentet	  stoppas	  under	  en	  kort	  stund	  för	  att	  flytta	  över	  
slangen	  till	  vätska	  tre,	  detta	  på	  grund	  av	  att	  bara	  två	  slangar	  fanns	  i	  
försöksuppställningen.	  	  Med	  hjälp	  av	  en	  pump	  leddes	  vätskorna	  till	  den	  sandfyllda	  
kolonnens	  botten,	  där	  de	  infiltrerade	  sanden	  mot	  kolonnens	  topp.	  	  Vätskan	  leddes	  
därefter	  vidare	  till	  en	  provuppsamlare	  (CF-‐2,	  Spectrum	  Labs)	  som	  var	  inställd	  på	  att	  
fylla	  provrören	  under	  4	  minuter	  för	  varje	  provrör.	  	  
	  
Efter	  försöket	  samlades	  proverna	  in	  och	  absorbansen	  mättes	  manuellt	  i	  en	  
spectrofotometer	  (DR	  5000,	  Hach	  Lange	  AB).	  En	  våglängdsscan	  genomfördes	  på	  
initiallösningen	  i	  UV-‐VIS	  spektret,	  detta	  för	  att	  ta	  reda	  på	  vilken	  våglängd	  som	  passade	  
bäst	  för	  analys.	  	  Den	  våglängd	  som	  gav	  högst	  absorbanstopp	  (en	  stabil	  topp	  med	  några	  
liknande	  värden	  både	  över	  och	  under	  maximum)	  valdes.	  När	  alla	  prover	  analyserats	  
hämtades	  data	  med	  ett	  USB-‐minne	  från	  spectrofotometern	  och	  bearbetades	  därefter	  i	  
Excel.	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

Figur	  2.	  Schematisk	  bild	  över	  kolonnuppställningen	  	  

Figur	  3.	  Kolonnuppställningen.	  Till	  vänster:	  Tre	  faser;	  Släckvatten,	  bakgrundslösning	  och	  
avjoniserat	  vatten.	  Till	  höger:	  Pump,	  kolonn	  fastsatt	  i	  stativ	  samt	  provuppsamlare.	  
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3.1.1	  Kiselsand	  
Kiselsand	  (Baskarp,	  Sibelco)	  silades	  ut	  i	  fyra	  olika	  kornstorleksintervall;	  125-‐177	  um,	  
177-‐250	  um,	  250-‐400	  um	  och	  400-‐500	  um,	  ca	  1	  kg	  vardera.	  Dessa	  representerade	  den	  
immobila	  solida	  fasen,	  som	  kolonnen	  fylldes	  med.	  För	  att	  få	  en	  ren	  kiselsand,	  utan	  
orenheter	  och	  metaller	  som	  kan	  påverka	  resultatet	  syra-‐bas	  tvättades	  sanden	  enligt	  
Huang	  &	  Webers	  metod	  (Huang	  och	  Weber,	  2004).	  
	  
8	  ml	  37%	  saltsyra	  tillsattes	  till	  1	  liter	  vatten.	  1	  kg	  sand	  vägdes	  upp	  och	  tillsattes	  till	  
lösningen	  i	  tre	  omgångar	  under	  skakning.	  Blandningen	  fick	  stå	  under	  minst	  30	  minuter	  
innan	  sanden	  sedan	  sköljdes	  flera	  gånger	  med	  avjoniserat	  vatten.	  	  Därefter	  tillsattes	  1,4	  l	  
avjoniserat	  vatten	  till	  sanden,	  40	  ml	  30%	  väteperoxid	  tillsattes	  sedan	  i	  omgångar	  tills	  
totalt	  160	  ml	  väteperoxid	  tillsats	  lösningen.	  Lösningen	  fick	  stå	  i	  60	  minuter	  där	  
omrörning	  skedde	  var	  tionde	  minut.	  Därefter	  sköljdes	  sanden	  med	  avjoniserat	  vatten	  
flera	  gånger.	  Sanden	  överfördes	  till	  ugnssäkra	  kärl	  innan	  den	  fick	  torka	  i	  ugn	  under	  24	  
timmar	  på	  105	  °C	  (Huang	  och	  Weber,	  2004).	  
	  

3.1.2	  Packning	  av	  kolonn	  
Vid	  packning	  av	  kolonnen	  användes	  en	  så	  kallad	  våtpackningsmetod.	  Vätskan	  i	  steg	  två	  
infiltrerade	  kolonnen	  medan	  sanden	  hälldes	  i,	  hela	  tiden	  låg	  vattenytan	  ca	  1	  cm	  ovanför	  
sandnivån.	  Med	  hjälp	  av	  en	  metallspatel	  knackades	  kolonnens	  yta	  försiktigt	  för	  att	  
sanden	  skulle	  falla	  på	  plats.	  Med	  ett	  lätt	  tryck	  sattes	  den	  justerbara	  korken	  i	  kolonnen.	  	  
Sanden	  nådde	  kolonnens	  markering	  på	  7,5	  cm	  med	  en	  vikt	  på	  ca	  64	  g	  för	  sanden	  i	  
kornstorleksintervallet	  125-‐177	  μm	  och	  177-‐250	  μm	  medan	  ca	  65	  g	  sand	  behövdes	  för	  
kornstorleksintervallet	  250-‐400	  μm	  och	  400-‐500	  μm.	  Kolonnen	  packades	  med	  ny	  sand	  
inför	  varje	  försök.	  

3.1.3	  Flödeshastighet	  och	  materialegenskaper	  
Flödeshastigheten	  i	  kolonnen	  valdes	  till	  1	  ml/min	  vilket	  motsvarar	  ett	  linjärt	  flöde	  på	  ca	  
12,2	  cm/h.	  Den	  totala	  tiden	  för	  varje	  steg	  sattes	  till	  90	  minuter,	  detta	  för	  att	  vara	  säker	  
på	  att	  få	  en	  bra	  genombrottskurva.	  För	  att	  ta	  reda	  på	  tiden	  för	  en	  porvolym	  att	  passera	  
kolonnen	  beräknades	  porvolymen	  enligt	  ekvation	  (5)	  där	  V	  är	  kolonnens	  totala	  volym	  
(cm3)	  och	  ε	  är	  porositeten.	  
	  
𝑉! = 𝑉 ∙ 𝜀	   	   	   	   	   (5)	  
	  
Porositeten	  beräknades	  enligt	  ekvation	  (6),	  där	  ρb	  är	  torrskrymdensitet	  (g/cm3)	  och	  ρs	  
är	  partiklarnas	  densitet	  hos	  det	  solida	  materialet,	  sanden.	  Sandkornens	  densitet	  var	  2,65	  
g/cm3.	  Porositet	  och	  övriga	  kolonnparametrar	  presenteras	  i	  Tabell	  1.	  

𝜀 = 1− !!
!!
	  	   	   	   	   	   (6)	  

	  
Torrskrymdensiteten	  beräknades	  enligt	  ekvation	  (7),	  där	  Ms	  är	  massan	  hos	  det	  solida	  
materialet	  och	  Vtot	  är	  den	  totala	  volymen	  för	  kolonnen.	  Massan	  för	  sanden	  var	  64	  g,	  
respektive	  65	  g.	  Medelvikten	  64,5	  g	  användes	  för	  att	  beräkna	  en	  medelporvolym,	  som	  
användes	  då	  samtliga	  spårämnesförsök	  plottades	  i	  samma	  graf,	  för	  att	  bättre	  kunna	  
studera	  likheter	  och	  skillnader,	  se	  figur	  5.	  	  
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𝜌! =
!!
!!"!
	   	   	   	   	   (7)	  

Kolonnens	  volym	  beräknades	  enligt	  ekvation	  (8).	  Där	  h	  är	  kolonnens	  längd,	  7,5	  cm,	  och	  r	  
kolonnens	  radie,	  1,25	  cm.	  	  

𝑉 = 𝜋 ∙ 𝑟! ∙ ℎ	   	   	   	   (8)	  

Tabell	  1.	  Sammanställning	  av	  paramterar	  för	  den	  sandpackade	  kolonnen.	  

Kornstorleksintervall	  (μm)	  
	  
	  
	  
Vikt	  sand	  (g)	  
	  
Porositet	  ε	  (-‐)	  
	  
Torrskrymdensitet	  ρb	  (g/cm3)	  
	  
Kolonnens	  volym	  V	  (cm3)	  
	  
Porvolym	  Vp	  (cm3)	  

Medelvärden	  för	  
samtliga	  
kornstorlekar	  	  
	  
64,5	  	  
	  
0,339	  
	  
1,75	  
	  
36,8	  	  
	  
12,5	  
	  

125-‐177,	  
177-‐250	  
	  
	  
64	  	  
	  
0,344	  
	  
1,74	  
	  
36,8	  	  
	  
12,7	  
	  

250-‐400,	  
400-‐500	  
	  
	  
65	  	  
	  
0,334	  
	  
1,77	  
	  
36,8	  	  
	  
12,3	  
	  

	  

Med	  en	  flödeshastighet	  på	  1	  ml/min	  tog	  det	  i	  genomsnitt	  12,5	  minuter	  för	  en	  porvolym	  
att	  passera	  kolonnen.	  Under	  90	  minuter	  hade	  således	  över	  7	  porvolymer	  infiltrerat.	  
Pumpen	  kalibrerades	  genom	  att	  ställas	  in	  på	  olika	  hastigheter,	  låta	  vatten	  flöda	  under	  en	  
bestämd	  tid	  och	  därefter	  väga	  in	  vattnet.	  En	  kvot	  mellan	  pumpinställning	  och	  
flödeshastighet	  kunde	  därefter	  beräknas.	  1	  ml/min	  motsvarade	  inställning	  0,526.	  

3.1.4	  Stabilisering	  av	  flödet	  och	  kolonnen	  	  
Efter	  våtpackningen	  stabiliserades	  kolonnen	  med	  vätskan	  i	  steg	  två	  under	  30	  min	  med	  
pumpflödet	  2,85	  ml/min,	  motsvarande	  inställning	  1,5	  på	  pumpen,	  och	  30	  min	  på	  
flödeshastighet	  1ml/min.	  Detta	  gjordes	  för	  att	  vara	  säker	  på	  att	  kolonnen	  var	  homogen,	  
utan	  luftbubblor	  eller	  olikheter	  i	  mättnad,	  så	  att	  transportförsöken	  kunde	  ske	  under	  ett	  
jämnt	  flöde.	  Hastigheten	  2,85	  ml/min	  valdes	  eftersom	  en	  högre	  hastighet	  önskades	  för	  
att	  bland	  annat	  luftbubblor	  snabbare	  skulle	  passera	  kolonnen.	  	  

3.1.5	  Filtrering	  av	  släckvatten	  
I	  kolonnförsöken	  med	  släckvatten	  bestod	  steg	  ett	  av	  släckvatten	  med	  partiklar	  ≤11	  μm	  
samt	  partiklar≤100	  μm.	  Båda	  fraktionerna	  filtrerades	  från	  släckvattenprov	  nummer	  2.	  
Innan	  filtreringen	  skakades	  samt	  ultraljudsbehandlades	  prov	  nummer	  2	  för	  att	  frisätta	  
partiklar	  som	  aggregerat.	  Filtreringen	  utfördes	  med	  vakuumslang	  kopplat	  till	  en	  
filtreringsflaska	  med	  filterhållare	  samt	  nylonfilter	  i	  storlekarna	  11	  μm	  respektive	  100	  
μm.	  	  Se	  figur	  4	  och	  5.	  Vid	  filtrering	  av	  partiklar	  ≤11	  μm	  användes	  en	  glasfilterhållare	  från	  
Millipore,	  som	  har	  ett	  genomsläppligt	  lager	  med	  porstorlek	  125	  μm.	  Vid	  filtreringen	  av	  
partiklar	  ≤100	  μm	  användes	  istället	  en	  plastfilterhållare	  med	  större	  porstorlek	  för	  att	  
vara	  säker	  på	  att	  partiklarna	  kunde	  passera.	  	  Efter	  filtreringen	  mättes	  pH-‐värdet	  till	  ca	  
9,8	  och	  konduktiviteten	  till	  3,99	  mS/cm.	  
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3.2	  Transportförsök	  

3.2.1	  Försöksserie	  nummer	  1-‐	  Spårämnesförsök	  
För	  att	  kontrollera	  försöksuppställningen	  och	  identifiera	  eventuella	  fel	  gjordes	  ett	  
spårämnesförsök.	  Det	  betyder	  att	  kolonnförsöket	  görs	  under	  homogena	  förhållanden	  
där	  ingen	  reaktion	  sker	  mellan	  vätska	  och	  solid	  fas.	  	  Ett	  spårämnesförsök	  görs	  också	  för	  
att	  ta	  reda	  på	  den	  tidsförskjutning	  som	  beror	  av	  transportsträckan	  från	  flaska	  med	  prov	  
till	  kolonn.	  	  
	  
Spårämnesförsöket	  genomfördes	  som	  ett	  tvåstegsförsök	  där	  testvätskan	  i	  steg	  ett	  
bestod	  av	  ett	  spårämne,	  vanlig	  röd	  hushållsfärg	  från	  Dr.Oetker.	  Den	  röda	  färgen	  är	  
Karmin	  (E	  120)	  som	  utvinns	  från	  Cochinillusen.	  Färgen	  som	  inte	  reagerar	  med	  
materialet	  i	  kolonnen	  passar	  bra	  som	  spårämne.	  Färgen	  späddes	  med	  avjoniserat	  vatten	  
till	  en	  ljusröd	  nyans.	  
	  
Spårämnesförsök	  gjordes	  för	  samtliga	  kornstorleksintervall.	  Kolonnen	  packades	  med	  
våtpackningsmetod	  och	  stabiliserades	  sedan	  med	  avjoniserat	  vatten	  under	  60	  min.	  	  
Under	  steg	  ett	  infiltrerade	  testvätskan	  kolonnen	  i	  1,5	  h,	  under	  steg	  två	  infiltrerade	  
remobiliseringsvätska	  av	  avjoniserat	  vatten	  kolonnen	  i	  1,5	  h.	  Försöksuppställningen	  
presenteras	  i	  tabell	  2.	  
	  
En	  våglängdsscan	  genomfördes	  på	  initiallösningen	  och	  visade	  att	  absorbansen	  kunde	  
mätas	  vid	  335	  nm.	  Absorbansen	  mättes	  därefter	  på	  initiallösningen	  (A0)	  samt	  alla	  
prover	  (A).	  Därefter	  plottades	  absorbanserna	  för	  vardera	  provrör	  dividerat	  med	  
initialabsorbansen	  (A/A0),	  mot	  antal	  porvolymer.	  Försöket	  upprepades	  två	  gånger	  för	  
vardera	  kornstorlek,	  då	  kunde	  reproducerbarhet	  ses.	  	  	  

Figur	  4.	  Filtrering	  av	  släckvattenprov	  
nr.	  2	  

Figur	  5.	  Från	  vänster:	  Filtrerat	  släckvatten	  från	  
prov	  nr.	  2	  	  <11	  μm	  och	  <100μm	  samt	  prov	  nr	  2,	  
ofiltrerat.	  
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Tabell	  2.	  Försöksuppställning	  för	  försöksserie	  1.	  

Försök	  nr	  1.	  Spårämnesförsök	  med	  hushållsfärg.	  Samtliga	  kornstorlekar.125-‐177	  μm,	  177-‐250	  μm,	  
250-‐	  400	  μm,	  400-‐500	  μm	  
Steg	   Vätska	   Jonstyrka	   pH	   Tid	   Pumpflöde	  
Stabilisering	   Avjoniserat	  vatten	   N.A.	   6,5	   30	  min	  

30	  min	  
>1	  ml/min	  
1	  ml/min	  

Steg	  1	   Spårämne	   N.A.	   6,5	   90	  min	   1	  ml/min	  

Steg	  2	   Avjoniserat	  vatten	   N.A.	   6,5	   90	  min	   1	  ml/min	  

	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	   	  

Figur	  6.	  Spårämne;	  Hushållsfärg	  utspätt	  
med	  avjoniserat	  vatten.	  

Figur	  7.	  Uppsamlade	  prover	  med	  vatten	  och	  
spårämne	  som	  passerat	  kolonnen	  under	  
spårämnesförsöket.	  
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3.2.2	  Försöksserie	  nummer	  2-‐	  Repetition	  av	  Ulrika	  Iverfelts	  transportförsök	  med	  
släckvattenpartiklar	  <11	  μm	  
Iverfelt	  genomförde	  ett	  tvåstegs-‐transportexperiment	  med	  en	  sand	  i	  
kornstorleksintervallet	  250-‐400	  um.	  Testvätskan	  i	  steg	  ett	  var	  släckvatten	  från	  prov	  2	  
med	  partiklar	  <11	  um	  och	  vätskan	  i	  steg	  två	  var	  remobiliseringsvätska	  av	  avjoniserat	  
vatten.	  	  Detta	  experiment	  upprepades	  för	  att	  undersöka	  om	  reproducerbarhet	  kunde	  ses	  
hos	  experimenten.	  	  
	  
Då	  Iverfelt	  använt	  sig	  av	  magnetomrörare	  i	  släckvattnet	  för	  att	  förhindra	  aggregering,	  
testades	  kolonnförsöken	  både	  med	  och	  utan	  magnet.	  På	  så	  vis	  kunde	  eventuell	  inverkan	  
från	  magneten	  på	  partiklarna	  utredas.	  
	  
Kolonnen	  våtpackades	  med	  avjoniserat	  vatten	  under	  1	  h.	  Efter	  stabiliseringen	  
infiltrerade	  testväskan	  kolonnen	  under	  1,5	  h,	  därefter	  infiltrerade	  
remobiliseringsvätskan	  kolonnen	  under	  1,5	  h.	  För	  att	  kontrollera	  reproducerbarheten	  
upprepades	  försöket	  två	  gånger.	  	  
	  
En	  våglängdsscanning	  gjordes	  på	  samma	  vis	  som	  under	  spårämnesförsöket	  och	  
absorbansen	  valdes	  därefter	  att	  mätas	  vid	  334	  nm.	  Därefter	  bearbetades	  data	  i	  excel.	  
	  
	  
Tabell	  3.	  Försöksuppställning	  för	  försöksserie	  2	  

Försök	  nr	  2.	  Transportförsök	  släckvattenpartiklar	  ≤11	  μm.	  Kornstorlek	  250-‐	  400	  μm	  
Steg	   Vätska	   Jonstyrka	   pH	   Tid	   Pumpflöde	  
Stabilisering	   Avjoniserat	  vatten	   N.A.	   6,5	   30	  min	  

30	  min	  
>1	  ml/min	  
1	  ml/min	  

Steg	  1	   Släckvatten	  från	  prov	  2.	  	  
Partiklar	  ≤11	  um	  

60	  mM	   9,8	   90	  min	   1	  ml/min	  

Steg	  2	   Avjoniserat	  vatten	   N.A.	   6,5	   90	  min	   1	  ml/min	  

	  
	  

3.2.3	  Försöksserie	  nummer	  3-‐	  Transportförsök	  med	  släckvattenpartiklar	  <11	  μm	  i	  flera	  
kornstorleksintervall	  
För	  att	  kunna	  undersöka	  inverkan	  på	  transporten	  från	  kornstorleken	  hos	  sanden,	  måste	  
vattenkemin	  i	  kolonnen	  först	  beaktas.	  Eftersom	  zetapotentialen	  hos	  partiklar	  i	  en	  
lösning	  är	  beroende	  av	  såväl	  pH-‐	  och	  jonstyrka	  kan	  dessa	  parametrar	  påverka	  
partiklarnas	  interaktion	  med	  ytor.	  För	  att	  ingen	  förändring	  i	  pH	  och	  jonstyrka	  skulle	  ske	  
när	  släckvattnet	  infiltrerade	  kolonnen,	  utökades	  kolonnuppställningen	  med	  en	  
bakgrundslösning	  med	  samma	  pH-‐värde	  och	  jonstyrka	  som	  släckvattnet.	  Kolonnen	  
mättades	  med	  bakgrundslösningen	  som	  även	  infiltrerade	  kolonnen	  under	  steg	  två	  efter	  
att	  släckvattnet	  passerat.	  När	  ingen	  förändring	  i	  pH	  och	  jonstyrka	  påverkade	  partiklarna	  
kunde	  transporten	  hos	  släckvattnet	  med	  inverkan	  från	  olika	  korstorlekar	  utredas.	  
	  
För	  att	  bereda	  bakgrundslösningen	  behövdes	  kännedom	  om	  jonstyrkan,	  I,	  hos	  
släckvattnet.	  Uppmätt	  konduktivitet	  omvandlades	  därför	  till	  jonstyrka	  med	  Russels	  
ekvation	  (9)	  (University	  of	  Massachusetts	  Amherst,	  2014).	  
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𝐼 = 1,6 ∙ 10! ∙ 𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑓𝑖𝑘𝑎  𝑘𝑜𝑛𝑑𝑢𝑘𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡𝑒𝑡𝑒𝑛  (𝜇𝑚𝑜ℎ ∙ 𝑐𝑚!!)	  	   (9)	  
	  
Konduktiviten	   som	   var	   angiven	   i	   enheten	   mS/cm	   omvandlades	   först	   till	   enheten	  
μmoh/cm	  (1μS	  =	  1	  μmoh).	  	  
	  
3,83	  mS/cm	  =3830	  μmoh	  /cm	  	  
	  
𝐼 = 1,6 ∙ 10! ∙ 3830   𝜇𝑚𝑜ℎ ∙ 𝑐𝑚!! = 0,06128  𝑀 ≈ 60  𝑚𝑀	  
	  
Jonerna	  i	  släckvattnet	  antogs	  vara	  monovalenta	  och	  bestå	  av	  Na+	  -‐	  och	  Cl-‐	  -‐joner.	  För	  att	  
veta	  hur	  mycket	  NaCl	  som	  skulle	  tillsättas	  vattnet	  för	  att	  erhålla	  en	  jonstyrka	  på	  60	  mM,	  
multipliceras	  jonstyrkan	  60	  mM	  (mg/l)	  med	  molvikten	  för	  NaCl,	  58,5	  g/l.	  Detta	  gav	  3,51	  
g	  NaCl/l.	  	  
	  
Två	  liter	  bakgrundslösning	  bereddes.	  7,02	  g	  NaCl	  tillsattes	  till	  2	  l	  avjoniserat	  vatten.	  
Därefter	  uppmättes	  pH-‐värdet	  på	  släckvattet	  till	  ca	  9,8	  och	  det	  avjoniserade	  vattnets	  pH-‐
värde	  till	  ca	  6,5.	  En	  svag	  lösning	  NaOH	  tillsattes	  bakgrundslösningen	  droppvis	  tills	  ett	  
pH-‐värde	  på	  ca	  9,8	  uppnåtts.	  	  
	  
Först	  stabiliserades	  kolonnen	  under	  60	  min	  med	  bakgrundslösningen.	  I	  steg	  1	  
infiltrerade	  testlösningen	  kolonnen	  i	  1,5	  h	  (släckvatten	  med	  partiklar	  <11	  μm).	  I	  steg	  2	  
infiltrerade	  bakgrundslösningen	  kolonnen	  under	  1,5	  h	  och	  under	  det	  tredje	  steget	  
infiltrerade	  remobiliseringsvätskan	  (avjoniserat	  vatten)	  kolonnen.	  Se	  tabell	  4.	  
Absorbansen	  mättes	  och	  mätdata	  plottades	  på	  samma	  vis	  som	  under	  tidigare	  försök.	  
För	  varje	  kornstorlek	  upprepades	  försöket	  två	  gånger,	  så	  att	  reproducerbarhet	  kunde	  
kontrolleras.	  	  
	  
Tabell	  4.	  Försöksuppställning	  för	  försöksserie	  nr	  3.	  

Försök	  nr	  3.	  Transportförsök	  släckvattenpartiklar	  	  ≤11μm.	  Samtliga	  kornstorlekar:	  
125-‐177	  μm,	  177-‐250	  μm,	  250-‐400	  μm,	  400-‐500	  μm	  

Steg	   Vätska	   Jonstyrka	   pH	   Tid	   Pumpflöde	  

Stabilisering	   Bakgrundslösning	  

	  

60	  mS	   9,8	   30	  min	  
30	  min	  

>1	  ml/min	  	  
1	  ml/min	  

Steg	  1	   Släckvatten	  från	  prov	  2.	  	  
Partiklar	  ≤11	  μm	  

	  

60	  mS	   9,8	   90	  min	   1	  ml/min	  

Steg	  2	   Bakgrundslösning	  

	  

60	  mS	   9,8	   90	  min	   1	  ml/min	  

Steg	  3	   Avjoniserat	  vatten	   N.A.	   6,5	   90	  min	   1	  ml/min	  

	  

3.2.4	  Försöksserie	  nummer	  4-‐	  Transportförsök	  med	  släckvattenpartiklar	  ≤100	  μm	  
För	  att	  vidare	  studera	  hur	  släckvattenpartiklars	  storlek	  påverkar	  transportmekanismen	  
silning,	  gjordes	  ett	  trefasförsök	  på	  samma	  vis	  som	  ovan,	  men	  med	  en	  större	  
partikelfraktion	  i	  släckvattnet;	  ≤100	  μm.	  Kolonnen	  packades	  med	  sanden	  i	  
kornstorleksintervallet	  250-‐400	  μm.	  	  
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Då	  de	  större	  partiklarna	  i	  släckvattnet	  sedimenterade	  snabbt,	  behövdes	  en	  
magnetomrörare	  för	  att	  hålla	  lösningen	  homogent	  fördelad.	  
	  
För	  att	  kunna	  mäta	  initialabsorbansen	  i	  släckvattenprovet	  med	  partiklar	  ≤100	  μm	  
späddes	  provet	  först	  med	  avjoniserat	  vatten,	  eftersom	  absorbansen	  på	  provet	  var	  högre	  
än	  mätkapaciteten	  hos	  spektrofotometern.	  	  Absorbansen	  mättes	  vid	  334	  nm.	  	  
	  
När	  mätdatat	  plottades	  beräknades	  ursprungskoncentrationen	  genom	  förhållandet	  (10)	  	  
	  
C1V1=C2V2	  	   	   	   	   	   (10)	  
	  
	  
Tabell	  5.	  Försöksuppställning	  för	  försöksserie	  4	  

Försök	  nr	  4.	  Transportförsök	  med	  släckvattenpartiklar	  ≤100	  μm.	  Kornstorlek	  250-‐400	  μm	  

Steg	   Vätska	   Jonstyrka	   pH	   Tid	   Pumpflöde	  

Stabilisering	   Bakgrundslösning	  

	  

60	  mS	   9,8	   30	  min	  
30	  min	  

>1	  ml/min	  	  
1	  ml/min	  

Steg	  1	   Släckvatten	  från	  prov	  2.	  	  
Partiklar	  ≤100	  μm	  

	  

60	  mS	   9,8	   90	  min	   1	  ml/min	  

Steg	  2	   Bakgrundslösning	  

	  

60	  mS	   9,8	   90	  min	   1	  ml/min	  

Steg	  3	   Avjoniserat	  vatten	   N.A.	   6,5	   90	  min	   1	  ml/min	  

	  
	  

3.2.5	  Försöksserie	  nr	  5-‐	  Transportförsök	  av	  släckvattenpartiklar	  ≤11	  μm	  i	  olika	  pH-‐intervall	  	  
Zetapotentialen	  är	  ett	  mått	  på	  både	  det	  diffusa	  dubbellagrets	  tjocklek	  samt	  lösningens	  
stabilitet	  och	  påverkas	  av	  fram	  för	  allt	  pH-‐värdet.	  Släckvattnets	  zetapotential	  på	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
-‐5,76	  mV	  är	  betydligt	  lägre	  än	  absolutbeloppet	  av	  25-‐30	  mV	  som	  enligt	  teorin	  om	  det	  
diffusa	  dubbelskiktet	  (Malvern	  Instruments,	  2014a)	  är	  gränsen	  för	  att	  en	  partikulär	  
lösning	  är	  instabil	  eller	  stabil	  och	  därmed	  går	  att	  påverka	  med	  faktorer	  som	  pH	  och	  
jonstyrka.	  Släckvattenpartiklarnas	  negativa	  laddning	  skulle	  alltså	  kunna	  sänkas	  genom	  
att	  sänka	  pH	  värdet,	  vilket	  skulle	  leda	  till	  att	  de	  lättare	  aggregerar	  samt	  attraherar	  till	  
den	  solida	  fasen.	  	  
	  
För	  att	  studera	  detta	  fenomen	  gjordes	  ett	  tre-‐stegsförsök,	  där	  testvätskan	  i	  steg	  ett	  
bestod	  av	  släckvattenpartiklar	  ≤11	  um	  med	  justerat	  pH,	  vätskan	  i	  steg	  två	  bestod	  av	  en	  
bakgrundslösning	  med	  justerat	  pH	  och	  salthalt,	  och	  remobiliseringsvätskan	  i	  steg	  tre	  
bestod	  av	  avjoniserat	  vatten.	  
	  
I	  försök	  5.1	  sänktes	  pH-‐värdet	  hos	  testvätskan	  (släckvattnet)	  till	  samma	  pH-‐värde	  som	  
remobiliseringsvätskan	  (avjoniserat	  vatten)	  i	  steg	  tre	  genom	  att	  droppvis	  tillsätta	  en	  
svag	  HCl-‐lösning	  tills	  pH	  nådde	  ca	  6,5.	  Bakgrundslösningen	  i	  steg	  två	  bereddes	  på	  
samma	  vis	  som	  tidigare	  nämnt	  men	  denna	  gång	  höjdes	  inte	  pH	  värdet.	  I	  försök	  5.2	  
sänktes	  pH-‐värdet	  hos	  testvätskan	  i	  steg	  ett	  och	  bakgrundslösningen	  i	  steg	  två	  till	  pH	  3.	  	  
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Bakgrundslösningen	  bereddes	  liksom	  tidigare	  försök	  till	  samma	  jonstyrka	  som	  
släckvattnet.	  	  För	  både	  försök	  5.1	  och	  5.2	  var	  remobiliseringsvätskan	  i	  steg	  3	  avjoniserat	  
vatten	  med	  ett	  pH-‐värde	  på	  ca	  6,5.	  Försöksuppställningen	  presenteras	  i	  tabell	  6.	  
	  
Försöken	  genomfördes	  på	  samma	  vis	  som	  försöken	  ovan,	  men	  bara	  på	  sanden	  i	  
kornstorleksintervallet	  250-‐400	  μm.	  Absorbansen	  valdes	  även	  här	  att	  mätas	  vid	  334	  nm.	  
	  
Tabell	  6.	  Försöksuppställning	  för	  försöksserie	  5.1	  

Försök	  nr	  5.1	  Transportförsök	  med	  släckvattenpartiklar	  ≤11	  μm.	  pH	  6,5	  
Kornstorlek	  250-‐400	  μm	  

	  
Steg	   Vätska	   Jonstyrka	   pH	   Tid	   Hastighet	  

Stabilisering	   Bakgrundslösning	  

	  

60	  mS	   6,5	   30	  min	  
30	  min	  

>1	  ml/min	  	  
1	  ml/min	  

Steg	  1	   Släckvatten	  från	  prov	  2.	  	  
Partiklar	  ≤11	  μm	  

	  

60	  mS	   6,5	   90	  min	   1	  ml/min	  

Steg	  2	   Bakgrundslösning	  

	  

60	  mS	   6,5	   90	  min	   1	  ml/min	  

Steg	  3	   Avjoniserat	  vatten	   N.A.	   6,5	   90	  min	   1	  ml/min	  

	  
Tabell	  7	  Försöksuppställning	  för	  försöksserie	  5.2	  

Försök	  nr	  5.2	  Transportförsök	  med	  släckvattenpartiklar	  ≤11	  μm.	  pH	  3	  
Kornstorlek	  250-‐400	  μm	  

	  
Steg	   Vätska	   Jonstyrka	   pH	   Tid	   Hastighet	  

Stabilisering	   Bakgrundslösning	  

	  

60	  mS	   3	   30	  min	  
30	  min	  

>1	  ml/min	  	  
1	  ml/min	  

Steg	  1	   Släckvatten	  från	  prov	  2.	  	  
Partiklar	  ≤11	  μm	  

	  

60	  mS	   3	   90	  min	   1	  ml/min	  

Steg	  2	   Bakgrundslösning	  

	  

60	  mS	   3	   90	  min	   1	  ml/min	  

Steg	  3	   Avjoniserat	  vatten	   N.A.	   6,5	   90	  min	   1	  ml/min	  
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4.	  Resultat	  
	  
I	  detta	  kapitel	  presenteras	  resultaten	  från	  samtliga	  kolonnförsök.	  	  

4.1	  Resultat	  för	  transportförsök	  med	  spårämne	  

4.1.1	  Försöksserie	  nummer	  1-‐	  Spårämnesförsök	  
För	  att	  kontrollera	  försöksuppställningen	  och	  identifiera	  transporttiden	  genom	  
systemet	  genomfördes	  spårämnesförsök	  för	  samtliga	  kornstorlekar.	  Eftersom	  ett	  
spårämne	  som	  inte	  interagerar	  med	  sanden	  i	  kolonnen,	  vid	  en	  porvolym	  ska	  erhålla	  
absorbansen	  0,5,	  kunde	  transporttiden	  från	  provflaska	  fram	  till	  kolonn	  beräknas.	  Den	  
genomsnittliga	  fördröjningstiden	  för	  samtliga	  kornstorlekar	  var	  13,8	  minuter,	  vilket	  
subtraherats	  från	  all	  data	  som	  presenterats	  i	  rapporten.	  	  
	  
För	  samtliga	  försök	  plottades	  relativ	  absorbans	  som	  funktion	  av	  porvolym	  där	  
kornstorlekarna	  125-‐177	  µm	  och	  177-‐250	  μm	  hade	  en	  porvolym	  på	  12,66	  ml,	  250-‐400	  
och	  400-‐500	  um	  hade	  en	  porvolym	  på	  12,29	  ml.	  
	  	  	  

	  	  

Figur	  8.	  	  Spårämnesförsök	  med	  hushållsfärg	  i	  fyra	  olika	  kornstorleksintervall.	  a)	  125-‐177	  μm,	  b)	  177-‐250	  
μm,	  c)	  250-‐400	  μm,	  d)	  400-‐500	  μm.	  Relativ	  absorbans	  i	  utgående	  vatten	  som	  funktion	  av	  porvolym.	  
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Figur	  9.	  Spårämnesförsök,	  medelvärde	  samtliga	  kornstorlekar.	  

	  

4.2	  Resultat	  för	  transportförsök	  med	  släckvatten	  
	  
För	  att	  undersöka	  transportbenägenheten	  hos	  släckvattnet	  gjordes	  transportförsök	  på	  
släckvattenprov	  nummer	  två,	  där	  olika	  parametrar	  varierades	  systematiskt	  för	  att	  
kunna	  utreda	  vilka	  faktorer	  som	  påverkar	  transporten.	  	  

4.2.1	  Försöksserie	  nummer	  2-‐	  Repetition	  av	  Ulrika	  Iverfelts	  transportförsök	  med	  
släckvattenpartiklar	  ≤11	  μm	  
För	  att	  undersöka	  om	  reproducerbarhet	  kunde	  nås	  med	  Iverfelts	  tidigare	  studier	  på	  
samma	  släckvatten,	  gjordes	  ett	  nytt	  transportexperiment	  med	  samma	  förutsättningar.	  
Resultatet	  visade	  att	  släckvattnets	  genombrottskurva	  hade	  ett	  nästan	  identiskt	  beteende	  
med	  spårämnets	  genombrottskurva,	  se	  figur	  10.	  	  
	  
Iverfelt	  erhöll	  en	  maximal	  relativ	  absorbans	  som	  översteg	  ett	  vid	  två	  porvolymer.	  Denna	  
topp	  kunde	  inte	  ses	  i	  dessa	  försök.	  	  Bortsett	  från	  toppen	  liknade	  Iverfelts	  
genombrottskurva	  den	  genombrottskurva	  som	  erhölls	  från	  försöket.	  	  
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Figur	  10.	  	  Kolonnförsök	  med	  släckvattenpartiklar	  <	  11μm.	  Kornstorlek	  250-‐400	  μm	  
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Iverfelt	  använde	  magnetomrörare	  i	  släckvattnet	  för	  att	  förhindra	  sedimentation.	  För	  att	  
undersöka	  eventuell	  inverkan	  på	  partiklarna	  från	  magneten	  upprepades	  därför	  
kolonnförsöket	  med	  en	  magnet	  i	  släckvattenprovet.	  Ingen	  skillnad	  kunde	  utläsas	  från	  
resultaten	  då	  magnetomrörare	  använts	  i	  släckvattenprovet,	  se	  figur	  11.	  Eventuell	  
påverkan	  från	  magneten	  anses	  därför	  försumbar.	  
	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

4.2.2	  Försöksserie	  nummer	  3-‐	  Transportförsök	  med	  släckvattenpartiklar	  ≤	  11	  μm	  i	  flera	  
kornstorleksintervall	  
För	  att	  utvärdera	  betydelsen	  av	  sandens	  kornstorlek	  för	  transporten	  av	  släckvattnet	  
genomfördes	  kolonnförsök	  i	  fyra	  olika	  kornstorleksintervall.	  	  Resultatet	  från	  försöket	  
visade	  liknade	  genombrottskurvor	  för	  samtliga	  kornstorlekar	  där	  mycket	  liten	  eller	  
ingen	  påverkan	  från	  skillnaden	  i	  kornstorlek	  kunde	  utläsas,	  se	  figur	  12	  a-‐d	  och	  13.	  
Största	  skillnaden	  mellan	  spårämne	  och	  släckvatten	  sågs	  hos	  genombrottskurvorna	  i	  
figur	  12	  b.	  
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Figur	  12.	  	  Transportförsök	  med	  släckvattenpartiklar	  <11	  μm	  i	  fyra	  oika	  kornstorleksintervall.	  a)	  125-‐177	  μm,	  
b)	  177-‐250	  μm,	  c)	  250-‐400	  μm,	  d)	  400-‐500	  μm.	  Relativ	  absorbans	  i	  utgående	  vatten	  som	  funktion	  av	  porvolym.	  
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Figur	  13.	  	  Kolonnförsök	  med	  släckvattenpartiklar	  ≤	  11μm.	  Medelvärde	  av	  två	  körningar	  för	  
varje	  kornstorlek.	  
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4.2.3	  Försöksserie	  nr	  4-‐	  Transportförsök	  med	  släckvattenpartiklar	  ≤100	  μm	  
För	  att	  vidare	  undersöka	  om	  släckvattnet	  påverkades	  av	  transportmekanismen	  silning	  
gjordes	  ett	  kolonnförsök	  med	  en	  större	  fraktion	  av	  släckvattnets	  partiklar,	  ≤100	  um.	  
Resultaten	  visade	  att	  färre	  partiklar	  i	  storleken	  ≤	  100	  μm	  passerade	  kolonnen	  än	  
partiklar	  ≤11	  μm,	  se	  figur	  14	  a	  och	  14	  b.	  
	  

	  

4.2.4	  Försöksserie	  nr	  5-‐	  Transportförsök	  av	  släckvattenpartiklar	  <11	  μm	  i	  olika	  pH-‐intervall	  	  
Två	  kolonnförsök	  genomfördes	  där	  pH-‐värdet	  på	  släckvattnet	  och	  bakgrundslösningen	  
sänkts	  till	  pH	  3	  respektive	  6,5.	  	  Resultaten	  visade	  att	  färre	  partiklar	  passerade	  kolonnen	  
under	  båda	  försöken	  jämfört	  med	  kolonnförsöken	  med	  släckvattnets	  normala	  pH-‐värde	  
på	  9,8,	  se	  figur	  16	  a	  och	  16	  b.	  Något	  fler	  partiklar	  passerade	  kolonnen	  vid	  pH	  6,5	  än	  vid	  
pH	  3,	  se	  figur	  15	  a	  respektive	  15	  b.	  	  	  
	  

	  

Figur	  14.	  a)	  Transportförsök	  med	  släckvattenpartiklar	  <100	  μm	  i	  kornstorleksintervallet	  250-‐400	  μm.	  b)	  
Jämförelse	  av	  transportförsök	  med	  släckvattenpartiklar	  <11	  μm	  respektive	  <100	  μm,	  i	  kornstorleksintervallet	  
250-‐400	  μm	  .	  

Figur	  15.	  a)	  Transportförsök	  5.1:	  Partiklar	  ≤11μm	  i	  kornstorleksintervallet	  250-‐400	  μm,	  pH	  6,5.	  b)	  
Transportförsök	  5.2:	  Partiklar	  ≤11μm	  i	  kornstorleksintervallet	  250-‐400	  μm,,	  pH	  3.	  Kornstorlek	  250-‐400	  μm.	  
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5.	  Diskussion	  
	  
I	  det	  här	  kapitlet	  presenteras	  tolkningar	  samt	  diskussion	  kring	  resultaten.	  
	  

5.1	  Försöksserie	  nummer	  2-‐	  Repetition	  av	  Ulrika	  Iverfelts	  transportförsök	  med	  
släckvattenpartiklar	  ≤11	  μm	  
	  
Genombrottskurvan	  som	  erhölls	  från	  försöket	  liknade	  Iverfelts	  genombrottskurva	  
bortsett	  från	  en	  topp	  som	  överskred	  den	  relativa	  absorbansen	  ett	  vid	  två	  porvolymer.	  
En	  magnetomrörare	  skulle	  hypotetiskt	  sett	  kunna	  påverka	  släckvattenpartiklarna,	  men	  
resultatet	  visade	  att	  inverkan	  från	  magneten	  var	  försumbar.	  Varför	  de	  två	  studierna	  
skiljer	  sig	  åt	  är	  därför	  okänd.	  	  
	  

5.2	  Försöksserie	  nummer	  3-‐	  Transportförsök	  med	  släckvattenpartiklar	  ≤11	  μm	  i	  flera	  
kornstorleksintervall	  
	  
Släckvattenpartiklarnas	  transport	  påverkades	  inte	  av	  de	  skillnader	  i	  kornstorlek	  som	  
användes	  i	  experimentet.	  Släckvattenpartiklarna	  är	  troligen	  så	  små	  i	  förhållande	  till	  
porstorleken	  hos	  sanden	  att	  de	  därför	  inte	  påverkas	  av	  silning.	  Eftersom	  laddningen	  hos	  
partiklarna	  är	  negativ,	  liksom	  kiselsandens	  laddning,	  förväntades	  det	  inte	  att	  
släckvattenpartiklarna	  skulle	  påverkas	  av	  några	  attraherande	  krafter	  till	  sandkornen.	  
Släckvattnets	  transport	  genom	  kolonnen	  styrdes	  således	  av	  advektions-‐	  och	  
dispersionsmekanismen	  och	  påverkades	  inte	  av	  varken	  silning	  eller	  fysiokemiska	  
partikel-‐	  och	  ytinteraktioner.	  
	  
I	  figur	  12	  b	  sågs	  en	  något	  större	  skillnad	  mellan	  spårämne	  och	  släckvatten.	  Skillnaden	  
bedöms	  vara	  mycket	  liten	  och	  anses	  försumbar.	  	  
	   	  

Figur	  16.	  a)	  Jämförelse	  av	  körningar	  med	  olika	  pH-‐värde	  	  samt	  spårämne	  i	  kornstorleksintervallet	  200-‐400	  μm.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
b)	  Maximal	  relativ	  absorbans	  från	  försöken	  med	  olika	  pH	  värde,	  som	  funktion	  av	  pH	  
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5.3	  Försöksserie	  nr	  4-‐	  Transportförsök	  med	  släckvattenpartiklar	  ≤100	  μm	  
	  
När	  transporten	  av	  släckvattenpartiklar	  ≤100	  μm	  studerades	  visade	  resultaten	  att	  färre	  
partiklar	  passerat	  kolonnen.	  Det	  kan	  därför	  antas	  att	  transportmekanismen	  silning	  har	  
påverkat	  transporten	  av	  partiklarna	  genom	  kolonnen.	  För	  att	  teoretiskt	  undersöka	  om	  
silning	  var	  en	  betydande	  transportmekanism	  beräknades	  suffisionsfaktorn	  med	  
ekvation	  (1).	  	  
	  
Sandens	  d-‐värden	  togs	  från	  tabell,	  sandens	  porositet	  beräknades	  tidigare	  och	  värdet	  för	  
Fs,	  den	  empiriska	  transitfaktorn	  för	  suffision	  antogs	  vara	  0,6	  vilket	  erhölls	  från	  
litteraturen	  (Silliman,	  1994)	  
	  
	  
Tabell	  8.	  Värden	  för	  beräkning	  av	  suffisionsfaktor	  för	  släckvattenpartiklar	  <	  11μm	  och	  <100μm	  

Värden	  för	  beräkning	  av	  suffisionsfaktor	  
Partikeldiameter	  

	  
Korndiameter	  sand	  d60	  

	  
Korndiameter	  sand	  d10	  

	  
Korndiameter	  sand	  d17	  

	  
Fs	  

	  
ε	  

11	  μm	  	  samt	  100	  μm	  

	  
386	  μm	  

	  
235	  μm	  

	  
254	  μm	  

	  
0,6	  

	  
0,33	  

	  
Resultatet	  från	  beräkningen	  gav	  en	  suffisionsfaktor	  på	  1,2	  för	  partiklar	  ≤100	  μm	  och	  
0,13	  för	  partiklar	  ≤11	  μm.	  Båda	  partikelstorlekar	  erhöll	  ett	  värde	  mindre	  än	  1,5	  vilket	  
enligt	  teorin	  skulle	  innebära	  att	  silning	  inte	  skulle	  vara	  en	  signifikant	  
transportmekanism.	  
	  
Resultaten	  från	  transportförsöket	  med	  partiklar	  ≤100	  μm	  visade	  dock	  att	  partiklar	  
fastnat	  i	  kolonnen	  och	  permanent	  immobiliserats.	  Detta	  betyder	  att	  silning	  kan	  påverka	  
transporten	  även	  vid	  en	  något	  lägre	  suffisionsfaktor	  än	  1,5.	  
	  
En	  felkälla	  i	  transportförsöket	  kan	  vara	  metallfiltret	  i	  kolonnen	  som	  upptäcktes	  hålla	  
kvar	  en	  liten	  del	  partiklar.	  Sanden	  var	  mörkare	  efter	  transportförsöket	  med	  partiklar	  
≤100	  μm	  än	  efter	  transportförsöket	  med	  partiklar	  ≤11	  μm,	  vilket	  tyder	  på	  att	  
sandskelettet	  påverkat	  transporten	  i	  högre	  grad	  än	  filtret.	  
	  

5.4	  Försöksserie	  nr	  5-‐	  Transportförsök	  av	  släckvattenpartiklar	  ≤11	  μm	  i	  olika	  pH-‐intervall	  
	  
När	  pH-‐värdet	  sänktes	  visade	  resultaten	  på	  en	  imobilisering	  av	  partiklar	  i	  kolonnen.	  pH-‐
minskningen	  kan	  antas	  sänka	  partiklarnas	  zetapotential,	  så	  att	  antingen	  ett	  mindre	  
negativt	  värde,	  eller	  ett	  positivt	  värde	  uppstått.	  Laddningsskillnaden	  mellan	  sandkornen	  
och	  släckvattenpartiklarna	  har	  således	  minskat	  vilken	  möjliggjort	  partikel-‐	  och	  
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ytinteraktioner.	  Resultatet	  stämmer	  överens	  med	  teorin	  om	  det	  diffusa	  dubbellagret	  och	  
zetapotentialens	  pH-‐beroende.	  

6.	  Slutsats	  
	  
Sandens	  kornstorleksintervall	  hade	  en	  liten	  betydelse	  för	  de	  mindre	  partiklarnas	  (≤11	  
μm)	  transport	  genom	  kolonnen.	  Immobilisering	  kunde	  först	  ses	  då	  släckvattnets	  kemi	  
ändrades.	  	  Ett	  lägre	  pH-‐värde	  sänkte	  den	  negativa	  laddningen	  vilket	  resulterade	  i	  att	  en	  
del	  av	  partiklarna	  kunde	  attraheras	  till	  sandkornen.	  För	  de	  större	  partiklarna	  (≤100	  μm)	  
visade	  resultaten	  däremot	  att	  en	  immobilisering	  skedde	  på	  grund	  av	  silning.	  
	  
I	  dessa	  kornstorleksintervall	  påverkar	  transportmekanismen	  silning	  således	  endast	  
transporten	  av	  större	  partiklar,	  där	  suffisionsfaktorn	  är	  närmare	  1,2.	  Medan	  transporten	  
för	  de	  mindre	  partiklarna	  med	  hög	  mobilitet	  endast	  går	  att	  påverka	  kemiskt,	  genom	  
exempelvis	  en	  förändring	  av	  pH.	  
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