
 Preliminär projektplan för undersökning av UV/TiO2 för reduktion av 

NOM 

Bakgrund 

     Naturligt organiskt material (NOM) har stor påverkan på dricksvattenproduktion då dess närvaro 

kan orsaka problem med i) oönskad färg, smak och lukt, ii) transport av organiska föroreningar[1] och 

tungmetaller[2], iii) förorening av membran[3] och kolfilter[4], iv)  bildning av 

desinfektionsbiprodukter (DBPs)[5, 6] och v) biologisk tillväxt i distributionssystem[7]. De ökande 

halter NOM  som har setts i många sjöar i norra och centrala Europa samt Nordamerika under de 

senaste decennierna[8-13] kan därför ha stor påverkan på dricksvattenkvalitén. Flertalet ytvattenverk i 

Sverige har uttryckt oro inför de ökande NOM-halterna. I projekten GenoMembran[14] och Color of 

Water (CoW)[15] undersöks för närvarande alternativa reningstekniker för att komplettera befintlig 

rening (vilket i de flesta fall primärt bygger på kemisk fällning) med mål att förbättra reduktionen av 

NOM.[16] De tekniker som undersöks/undersökts är olika membranprocesser (GenoMembran) samt 

jonbyte med Magnetic Ion Exchange Process (MIEX®) (CoW).  

Syfte/utförande 

Projektet ämnar till att undersöka effekten av UV/TiO2-behandling på  

1) ett begränsat (n < 8) antal råvatten med olika NOM-sammansättning genom användning av 

Wallenius mobile test rig-01 (LP-system). Under dessa försök ska vattnet cirkuleras genom 

tanken för att undersöka effekten av reaktionstid 

2) vatten med olika grad av för- och efterbehandling i Lovö Vattenverks pilothall genom 

användning av Wallenius mobile test rig-01 (LP-system) och/eller ett MP-system. UV/TiO2 

ska då kombineras med fällning med aluminiumsulfat (både före och efter) och även olika 

biosteg, t.ex långsamfilter och aktivt kol som efterhandling ämnas att undersökas. 

Effekten av olika pH bör beaktas men detta är förmodligen av underordnad betydelse i denna studie 

pga de konstant höga pH värden (>7) som uppträder i Mälaren. 
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Bakgrund 

Generellt så är olika reningstekniker selektiva mot specifika fraktioner av NOM. T.ex kemisk fällning 

är särskilt effektiv mot NOM med hög specifik UV-absorbans[17] (SUVA, DOC-normaliserad 

absorbans vid 254 nm) samt komponenter relativt hög dubbelbindningsekvivalens och antal syre per 

kol som är relativt oxiderade.[6] Hög SUVA är karakteristiskt för den så kallade humus-

fraktionen.[18] Jonbyte med MIEX® visade sig under labskaleförsök vara ännu mer selektiv mot den 

humifierade fraktionen jämfört med fällning. Inom projektet CoW finns det nu intresse att undersöka 

avancerade oxidationsprocessers effekt på avskiljning av NOM. UV-bestrålning av en TiO2-yta leder 

till att valenselektroner exciteras genom fotonabsorption vilket resulterar i bildning av oxidativa hål i 

valensbandet där högreaktiva 
•
OH-radikaler genereras från vatten.[19, 20] Nedbrytning av NOM sker 

antingen via reaktion med 
•
OH-radikaler eller genom oxidation av molekyler som har adsorberat på 

TiO2-ytans oxidativa hål.[20] Adsorption på TiO2 har visats öka vid lägre pH då karboxylsyragrupper 

är fortfarande deprotonerade samt att TiO2 ytan är positiv laddad.[19] Huang et al.[21]  visade att 

koncentrationen TOC (totalt organiskt kol) initialt minskade snabbt vid behandling med UV/TiO2 för 

att sedan öka något innan en konstant reduktion uppnåddes. Den initiala minskningen och den 

efterföljande ökningen i TOC tros vara kopplad till adsorption av NOM på TiO2-ytan och bildning av 

intermediärer genom oxidation. De sistnämnda är generellt mer hydrofila än substraten och har lägre 

bindningsaffinitet för TiO2. Den kontinuerliga reduktionen som skedde därefter är en effekt av 

mineralisering av NOM genom fotolytisk oxidation till CO2 och H2O. SUVA minskade under 

behandling vilket indikerar att selektiv adsorption eller oxidation av UV254-absorberande specier. Den 

lilla ökningen i TOC sågs inte för UVA254 vilket tyder på att de intermediärer som bildas inte 

absorberar UV254 i någon signifikant utsträckning. 

Analyser 

I tabell 1 finns en översikt av de analysmetoder som planeras användas. SLU kommer att står för alla 

kostnaderna som rör de kemiska analyserna samt transport av prover. Vi önskar att Wallenius 

leverarar, installerar och samla upp reaktorn efter de två olika experimentfaserna.  

Tabell 1 Analysmetoder för NOM och dess olika fraktioner. Möjligheter för att använda de metoder som är kursiva 

undersöks för närvarande och kan komma att användas inom detta projekt. 

Parameter Metod Instrument Syfte 

Totalt och löst 

organiskt kol (TOC 

och DOC) 

Förbränning av organiskt kol, 

detection av CO2 med NDIR 

(non-dispersive infrared 

detector).  

Shimadzu 

TOC-VCPH 

carbon 

analyzer 

Undersöka effekten på 

TOC och DOC 

Absorbans 
Analys av absorberande ämnen 

i området ca 240-500 nm 

Aqualog 

(Horiba) 

Undersöka om processen är 

selektiv mot specifika UV-

absorberande föreningar 

3DEEM fluorescens 

Analys av fluorescens vid 

excitation från 240-450 nm och 

emission vid ca 210-620 nm. 

Aqualog 

(Horiba) 

Undersöka om processen är 

selektiv mot specifika 

fluorescerande föreningar 

Kapillärelektrofores 

(CE) 

Analys av små organiska syror  Undersöka ifall processen 

leder till bildning av små 

organiska syror (troliga 

intermediärer/produkter av 

ofullständing oxidation) 

och som kan vara 

oönskvärt i dricksvatten 

 



Preliminär tidsplan 

Delprojekt Tidsåtgång Datum 

1. Effekt på ytvatten med olika 

NOM-

sammansättning/undersökning 

av reaktionstid 

Experiment – ca 2 veckor 

Analyser – ca 1 vecka 

Utvärdering av resultat – ca 1 vecka 

Totalt: ca 4 veckor varav tillgång till 

UV/TiO2-anläggning behövs under 2 

veckor 

Ca februari-juli 

2013 

 

2. Kombination av UV/TiO2 med 

olika för- och efterbehandling i 

Lovö VVs pilothall 

Experiment – ca 1 månad 

Analyser – sker löpande/totalt ca 2 

veckors arbetstid 

Utvärdering av resultat – ca 1 vecka 

Totalt: ca 6 veckor varav tillgång till 

UV/TiO2-anläggning behövs under 2 

veckor 
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