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Sammanfattning 
 
SSAB Tunnplåt AB i Luleå vill kunna styra processerna i masugnen, vid stålverket och koks-
verket på ett sådant sätt att i första hand gränsvärden och i andra hand riktvärden inte ska 
kunna överskridas mot recipienten Inre Hertsöfjärden. För att kontrollera att dessa värden inte 
överskrids sker varje vecka egenkontroller av SSAB:s vattensystem. Vid driftstörningar sker 
dessa egenkontroller dagligen om det är nödvändigt. Som ett led i denna egenkontroll har 
SSAB behov av att skaffa sig bättre uppfattning om uppehållstider och utspädningsfunktioner 
i de befintliga systemen som finns tillgängliga för transport av kyl- och processvattnet. Syftet 
med detta examensarbete är därför att ta fram ett underlag, angående uppehållstider och ut-
spädningseffekter i vattensystemen på metallurgiområdet och på koksverket, som SSAB kan 
använda sig av vid driftproblem eller driftstopp. Detta gör att processerna kan styras på ett 
effektivare sätt. 
 
För att förstå hur flödena av kyl- och processvatten rinner på SSAB har vattensystemen först 
studerats genom okulärbesiktning ute på fältet. Därefter hyrdes ett fältprovtagningsinstrument, 
en fluorometer, från Luleå tekniska universitet. Ett sådant instrument används vid spåräm-
nesmätningar i vattensystem, där fluorescerande ämnen kan tillsättas, som sedan registreras av 
instrumentet. Resultatet blir, med rätt kalibrering av instrumentet från början, en typisk kurva, 
som med hjälp av rätt programvara, ger uppehållstid, toppvärde och avklingning av tillsatt 
fluorescerande spårämne. I denna undersökning används det fluorescerande färgspårämnet 
Rhodamin B. 
 
Efter fysiska och teoretiska avgränsningar har arbetet lett till två gjorda försök. Ett på metal-
lurgiområdet och ett på koksverksområdet. Dessa försök har till karaktären varit punktförsök. 
Vid analysen av dessa försök har beräkningar, litteraturstudier av bland annat andra gjorda 
spårämnesförsök, recipienthydrauliska parametrar av vikt och studier av tidigare punktförsök 
på metallurgiområdet använts. För att komma tillrätta med flödena av kyl- och processvatten 
på SSAB Tunnplåt AB i Luleå har följande slutsatser dragits utifrån analysen: 
 
SSAB bör bestämma sig för vilket flöde som ska gälla som underlag vid beräkningar av ex-
empelvis utspädningsfunktioner på metallurgiområdet. Som det nu är finns det tre flöden att ta 
hänsyn till; ett officiellt flöde på 5000 m3/h, ett skibordsflöde och ett MÖSS-flöde. 
 
N/P-kvoten är för hög i vattensystemen. Den ska helst ligga omkring 15, men är godtagbar 
upp till 30. SSAB har inga villkor på sig vad gäller kväve- och fosforhalter, men en hög N/P-
kvot leder till minskad genomströmning av vatten och minskat djup i vattendrag. 
 
Fortsatta recipientundersökningar på SSAB av det här slaget ska inte göras i vatten som 
strömmar sakta och stor försiktighet bör iakttas i vattendrag med en nitritnivå över 50 µg/l. I 
sådana fall får koncentrationerna av Rhodamin B inte överstiga 10 µg/l. Vid stark vind bör 
inte försök heller göras. Det kan leda till masstransport av föroreningar och ett snabbt sprid-
ningsförlopp och leda till felaktiga uppfattningar om uppehållstider och utspädning, eftersom 
speciella strömmar med olika riktningar ofta skapas vid dessa tillfällen. Även motsolsgående 
strömmar, som drar åt höger, verkar ha förekommit på SSAB. Parametrar som nederbörd, 
vattentemperatur och pH-värde bland andra bör också tas med i beräkning vid eventuella fort-
satta Rhodaminförsök. Det finns utöver det andra parametrar att studera men dessa mätvärden 
finns inte upptagna i SSAB:s egenkontroll. 



 
Abstract 
 
SSAB Tunnplåt AB in Luleå wants further control of the processes of the blast furnace, in the 
steel plant and at the coke plant in a way that firstly limit values and secondly guide values 
could not be exceeded to the water recipient Inre Hertsöfjärden. To be able to control that 
these values are not exceeded they every week do intrinsic check-ups on the water system at 
SSAB. Sometimes, when running interruptions occur, these check-ups take place on a daily 
basis, if necessary. SSAB has, as a forming part of this intrinsic check-ups, a need to get a 
better opinion about the residence time of the water and the functions of dilution in the al-
ready existing network of their water supplies, which takes care of their chemical process 
drainage water. The purpose of this degree project is to form a basis regarding the residence 
time and the functions of dilution of the water and how the water behaves in their water sup-
plies at the integrated steel plants area and at the coke plant. It is useful to SSAB to find out if 
operational disturbance occur. Then they may take control of the processes in a more effective 
way.  
 
Primarily, to understand the flows of cold- and process water in SSAB´s water systems, they 
have been visually inspected. Then a fieldsampling instrument, a fluorometer, was hired from 
Luleå University of Technology. Such an instrument is used when measurement measuring 
trace elements in water systems, where fluorescing materials are added. The instrument is 
then recording the fluorescence from the material. With the right calibration of the instrument 
it will give a typical curve, that gives residence time, peak value and subsiding of the curve by 
the fluorescing dye. The fluorescing dye tracing material Rhodamin B is used in this investi-
gation. 
 
After physical and theoretical delimitation, this work has resulted in two successful attempts. 
One attempt, is made in the water system at the integrated steel plants area and the other at-
tempt is made in the water system at the coke plant. The experiments have been selective at-
tempts. Calculations, literature studies, recipient hydraulic parameters and former selective 
efforts at the integrated steel plant area have been studied and used at the analyses of these 
experiments. In order to clarify processes in the water flows of cold- and process water at 
SSAB, the following conclusions have been drawn: 
 
SSAB should decide which flow they accept as the basis when calculating the flow systems in 
the integrated steel plants area. At the moment there are, three flows to take into considera-
tion, an official flow of 5000 m3/h, a skibord-flow and a MÖSS-flow. 
 
The quota between nitrogen and phosphorus is too high in their water systems. It should be 
around 15, but it is acceptable up to 30. SSAB has yet no stipulations on neither nitrogen nor 
on phosphorus, but a high N/PH-quota leads nevertheless to reduced flowing through of water 
and decreased depth in waterstreams. 



 
Continuous recipient investigations at SSAB should not be made in slow streaming water. 
Great caution in water streams, which contain more than 50 ppm/litre nitrite should be used. 
In such cases the concentrations of 10 ppm/litre Rhodamin B should not be exceeded. Neither 
should attempts be made when strong winds occur. It may lead to mass transportation of pol-
lutants and to a quick distribution and in the end lead to wrong opinions about residence time 
and the functions of dilution, because of particular direction of currents often occur on such 
occasions. Parameters such as precipitation, water temperature and pH value among others 
should also be taken into consideration, if further experiments with Rhodamin B are made. 
Other parameters to study is important too, but those measure values are not recorded in the 
intrinsic check-ups at SSAB Tunnplåt AB. 
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1 Inledning 
 
Tung industriverksamhet, såsom SSAB, omfattas av ett stort antal villkor som regleras enligt 
gällande lagstiftning. Dessa villkor måste följas. För att kontrollera att villkoren följs sker 
interna egenkontroller. Villkor kan till exempel innefatta rikt- och gränsvärden. 
 
På SSAB Tunnplåt AB i Luleå används varje år 4,5 miljoner ton fast material i form av järn-
malmpellets, kol, skrot, kalk och legeringsämnen. Den allra största delen av det fasta materia-
let blir stål. Bara fyra procent blir restprodukter som deponeras. Resten av det fasta materialet 
återanvänds i processen eller säljs externt (Widgren, 1999). I processerna där allt fast material 
hanteras sker det mycket värmeutveckling och många ämnen som blandas med varandra i de 
olika processerna. Det åtgår mycket vatten för att kyla anläggningarna och för att transportera 
bort föroreningar och oönskade utsläpp som bildas. 
 
Dessa föroreningar rinner mot en recipient, Inre Hertsöfjärden, som omfattas av villkor i form 
av rikt- och gränsvärden. För att kontrollera flöden utförligare inom industriverksamheter kan 
en spårämnesmätning utföras. Sådana försök är vanliga i USA. Oftast används ett tekniskt 
spårämne i en sådan undersökning. Det vanligaste spårämne som används är ett fluoresceran-
de färgämne som heter Rhodamin. 
 
 
1.1 Bakgrund 
 
SSAB Tunnplåt AB i Luleå har länge varit intresserade av att ta reda på vattnets faktiska up-
pehållstider och utspädningsfunktioner genom flödena i sina vattensystem för kyl- och pro-
cessvatten på Metallurgiska området (masugn, stålverk, AGA:s syrgasverk) och på Koksver-
ket. Om ett mer eller mindre giftigt utsläpp sker måste SSAB veta hur lång tid de har på sig 
innan utsläppet når Laxvikens sista bassäng och ut till inre Hertsöfjärden, där det kan orsaka 
skada på växt- och djurliv. Problem kan exempelvis vara ett cyanidutsläpp från masugnen. 
Järnsulfat (FeSO4) tillsätts vid dessa tillfällen för att binda cyaniden för att förhindra att den 
går i lösning. Tidigare var uppfattningen allmänt att SSAB hade ett dygn på sig att åtgärda 
problem, men vid tidigare gjorda pilotförsök (i mars och maj 2005), av SSAB att ta reda på 
uppehållstider visade det sig att det tog knappt sju timmar (Hoppe, 2005) respektive cirka tre 
och en halv timme (Nordström a, 2005) från brunnen på Metallurgiområdet (punkt 4, bilaga1) 
och fram till utloppet från Laxvikensystemets sista bassäng (bassäng 3) (punkt 2, bilaga 1). 
Dock har dessa tidigare försök för att ta reda på uppehållstider och exakta flöden inte varit 
tillfredsställande. Vid dessa tillfällen användes ett starkt rött färgämne för att ta reda på detta. 
Detta färgämne heter Rhodamin. Även denna gång har detta färgämne använts. Det har gjorts 
två försök vid detta tillfälle, ett på metallurgiområdet och ett på koksverksområdet. På Koks-
verket, där det också kan ske mer eller mindre giftiga utsläpp, är däremot inga försök gjorda 
sedan tidigare (Nordström b, 2005) (Lagerwall b, 2005). 
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1.2 Problemdiskussion 
 
I SSAB Tunnplåt AB:s drift av masugnen och Koksverket uppstår ibland driftproblem och 
driftstopp. Risken vid dessa tillfällen är att SSAB då överskrider gällande riktvärden och 
gränsvärden för utsläpp till Inre Hertsöfjärden. Framförallt då det gäller gränsvärden är det ett 
bekymmer. Att få reda på kyl- och processvattnets uppehållstider och utspädningsfunktioner i 
de befintliga systemen för kyl- och processvatten vid Laxvikens olika utlopp vid både masug-
nen och Koksverket är därför viktigt på SSAB, för att få kännedom om hur vattensystemen 
beter sig (Lagerwall a, 2005). 
 
 
1.2.1 Problem på metallurgiområdet 
 
Problem på metallurgiska området kan uppstå om en del av masugnens processvatten släpps 
ut i vattenflödessystemet i det så kallade Laxvikensystemet (bassäng 1, 2 och 3) (punkt 5,6 
och 2, bilaga 1). Detta vatten uppstår efter att gas från masugnen renats i ett vått gasrenings-
system (hydrocyklonering), varvid det bildas ett slam, som förs ut till en speciell sedimente-
ringsbassäng, kallad hyttslamsbassängen (punkt 3, bilaga 1) där slammet dekanteras innan det 
förs vidare till Laxvikensystemets sista bassäng, även kallad bassäng 3 (punkt 2, bilaga 1) och 
därifrån vidare ut till Inre Hertsöfjärden (punkt 8, bilaga 1). Motivering till att göra ett försök 
här är att SSAB ska få ett underlag i hur vattenmassan uppträder genom Laxvikenbassängerna 
1, 2 och 3. Denna undersökning ansågs som ett självklart försök för att bekräfta eller falsifiera 
tidigare försök och eventuellt få ut ännu mer information, då tidigare försök ej varit tillfreds-
ställande. 
 
Vid andra större störningar och/eller instabil drift kan även ökade halter av föroreningar, 
främst cyanider (fri cyanid) finnas i hyttslamsbassängen. Även en ökad halt av andra ämnen, 
som bly, fenoler1, zink, olja och suspenderade ämnen, kan påträffas där vid driftproblem (La-
gerwall a, 2005). Här gjordes dock inget försök. Återkommer till detta i diskussionsavsnittet. 
 
 
1.2.2 Problem på koksverksområdet 
 
Koksverket har en egen pumpstation, där de pumpar upp kyl- och processvatten. Detta vatten 
kommer från Lule älv. Den största delen av vattnet används till kylning av Koksverkets olika 
anläggningar. Innan utsläpp till Inre Hertsöfjärden rinner vattnet genom en oljeavskiljare 
(punkt 1, bilaga 1). Det övriga processvattnet renas i en biologisk reningsanläggning2 från 
koksgasen innan det möter kylvattnet i samma oljeavskiljare för vidare transport till Inre Hert-
söfjärden (punkt 9, bilaga 1). 

                                                 
1 Fenoler (Ph) eller Phenoler är en organisk-kemisk förening. Fenoler (och cyanider) är typiska vid gasverksakti-
vitet (Christensen, 2001). 
 
2 Den biologiska reningsanläggningen på Koksverket renar processvatten som använts för att rena koksverksga-
sen i ammoniak- och svavelvätetvättarna. I reningsprocessen tillsätts även här järnsulfat (FeSO4) för att binda de 
giftiga ämnena svavelväte (H2S) och cyanid (CN) (Lahti, 1995). 
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Problem kan uppkomma här om det uppstår en störning i den biologiska reningsanläggningen 
varvid processvattnet inte renas ordentligt eller vid läckage av icke renat processvatten. Det 
sistnämnda kan ske om en värmeväxlare inte fungerar tillfredsställande. Här kan förorening-
arna bestå av fenoler, bly, fri cyanid, ammoniak, suspenderade ämnen, olja och TOC (Totalt 
organiskt kol) (Lagerwall a, 2005). Motivering till att göra ett försök i Koksverksdiket, som i 
fortsättningen benämns KV-diket, är att ingen kunskap om uppehållstider och utspädnings-
funktioner finns här. I KV-diket är det dessutom regelbundna driftstörningar. 
 
 
1.3 Syfte 
 
Syftet är att ta fram ett underlag angående uppehållstider och utspädningseffekter vid vatten-
systemen i Laxviken på metallurgiområdet och i KV-diket på Koksverket. 
 
1.3.1 Forskningsfrågor 
 

• Hur lång tid tar det för process- och kylvattnet från metallurgiområdet (masugn, stål-
verk, AGA:s syrgasverk) att nå utloppet från Laxvikensystemets sista bassäng? 

 
• Hur lång tid tar det för kyl- och processvattnet på Koksverket att nå utloppet, strax ef-

ter oljeavskiljaren, innan det släpps ut till Inre Hertsöfjärden? 
 

• Kan det vara hinder på vägen för flödena? Var? Vad? 
 

• Hur lång tid har SSAB på sig att mildra eller förebygga redan inträffat läckage av icke 
renat processvatten vid Koksverket? (Risk för överskridande av rikt- och gränsvär-
den). 

 
• Vid störning eller instabil drift i den biologiska reningsanläggningen vid Koksverket, 

vad kan SSAB då göra och hur lång tid har man på sig? (Risk för överskridande av 
rikt- och gränsvärden). 

 
Om det blir tid över kan det vara önskvärt att eventuellt föreslå rutiner för lindring av skada 
vid inträffad händelse eller att föreslå en eventuell förändring av bassängernas utformning. 
 
 
1.4 Avgränsningar 
 
Aktuella avgränsningar har blivit kring antalet försök. Två försök av fem möjliga är gjorda. 
Vid Metallurgiområdet var två försök möjliga att utföra, ett punkutsläpp och ett långtidsut-
släpp. Vid Koksverket var också två försök möjliga att utföra, även här ett punktutsläpp och 
ett långtidsutsläpp. Vid hyttslamsbassängen tycktes ett långtidsutsläpp genomförbart. Försö-
ken avgränsas till att utföras inom SSAB:s industriområde. 
 



13 

 
Till försöken fanns Fem kg Rhodamin tillgängligt. Här kunde det bli problem med mängden 
Rhodamin, enligt Lars Nordström, avdelningen Miljö, Hälsa och Säkerhet. Det var inte säkert 
att det skulle räcka om inte mätinstrumentet kunde kalibreras noggrannare än sist försöken 
gjordes. 
 
De försök som görs måste även hinna analyseras, det kan ta olika lång tid det också. Aktuellt 
flöde i vattensystemen under aktuell försöksdag kunde begränsa utspädningen av Rhodaminet 
under försöken, vilket har tagits i beaktande. 
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2. Metod 
 
Metodkapitlet beskriver vilket vetenskapligt synsätt som legat till grund för examensarbetet. 
Metoder, som använts under projektets gång, för insamling och analys av data presenteras. 
Dessa tillvägagångssätt används för att uppnå arbetets syfte. Slutligen presenteras reliabilitet 
och validitet. 
 
Sist då Rhodaminförsök gjordes (maj 2005) på SSAB Tunnplåt AB så kalibrerades fluorome-
tern in för lågt och det blev låga värden avläst hela tiden, även under det högst uppmätta vär-
det, som gav peaken på kurvan (Nordström a, 2005). Nu var det tänkt att instrumentet skulle 
kalibreras in på en högre nivå så att det inte behöver tillsättas sådana mängder Rhodamin att 
det blir ohållbart, både av kostnadsskäl och av miljöskäl 
 
 
2.1 Metodansats 
 
Här beskrivs metodansatser, som är tillgängliga vid olika typer av undersökningar. 
 
2.1.1 Induktion och deduktion 
 
Det finns två metodansatser; induktiv och deduktiv ansats. Induktion kan även kallas empirisk 
tradition. Utifrån enskilda betraktelser görs en slutledning till mer generella uppgifter eller 
teorier. Induktion går från speciell företeelse till generalisering. Utifrån observationer eller 
experiment generaliseras mer allmängiltiga uppgifter fram. Vid alla induktiva resonemang 
gäller att det bara finns en viss sannolikhet för att generaliseringen är sann (Elgmork, 1985). 
Rent induktiv metod är ganska ovanligt. Induktion handlar om någon typ av fenomen som inte 
går att förklara med befintliga teorier och av den anledningen måste teori byggas direkt från 
datamaterialet utan stöd (Olsson, 2005). 
 
Deduktion kallas även rationell tradition. Utifrån förmodade grunder (slutledningar) som kan 
vara generella görs en insmalning genom en logisk nödvändig slutledning till direkta uppgif-
ter. Utifrån hypoteser resoneras påståenden fram, med hjälp av matematik eller andra formella 
logiska system. Dessa resonemang kan föras innan experiment eller observationer gjorts och 
är i princip oberoende av dem. Men för att deduktiv metod ska vara användbar inom veten-
skapen måste uppgifter som följer av deduktioner efteråt verifieras med observationer (Elg-
mork, 1985). Om det finns någon form av hypotes att utgå ifrån är det alltid deduktion. Ett 
syftes undersökningsfråga kan vara en slags hypotes (Olsson, 2005). Syftet i det här arbetet 
preciserar frågeställningarna. 
 
Metodvalet i denna rapport är uteslutande deduktion eftersom befintlig teori prövas med nya 
och mer noggranna tester, då det gäller förarbete och tillvägagångssätt. Testerna utförs i ett 
eget fältarbete där primärdata insamlas. Båda metoderna ingår dock i den vetenskapliga meto-
den och är viktiga för att förstå den (Elgmork, 1985). 
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2.1.2 Kvalitativ och kvantitativ metod 
 
Kvalitativ metod kan byggas på enkäter, dialoger, intervjuer och litteraturstudier. Men då kva-
litativt data ska redovisas är det lämpligt att kvantifiera det i någon form av kvantitativ skala 
så att det går att mäta (Lindholm, 1999). Kvalitativa data består av exempelvis ”ja”- och 
”nej”svar i en enkätundersökning. För att få ett begrepp om hur många som svarat ”ja”, så 
måste svaren räknas och sedan omformuleras till en procentsats. Då blir datat kvantitativt och 
går att mäta (Lindholm, 1999). 
 
Kvantitativ metod bygger att mäta mängden tal eller empiriska observationer, som ger pri-
märdata. Statistiska metoder används ofta i kvantitativ metod. Här har även sekundärdata, i 
form av tidigare teorier, studier eller annan litteratur, behövts för att kunna analysera datama-
terialet på bästa sätt. På så sätt så kompletterar de båda metoderna varandra genom att en me-
tod används i huvudsak och sedan byggs på med den andra (Lindholm, 1999). 
 
I denna undersökning används i huvudsak kvantitativ metod genom att primärdata samlats in 
via egna fältstudier. Detta primärdata analyserades sedan mot tillgänglig teori med hjälp av 
litteratur- och dokumentstudier, som är sekundärdata. Primärdatat jämfördes sedan mot tidiga-
re studier för att påvisa reliabilitet och validitet för försöken som gjorts. Dessa tidigare studier 
fanns upptagna inom SSAB:s Intranät.  
 
 
2.2 Undersökningsansats 
 
Det finns tre olika metoder att använda sig av vid utförandet av undersökningar. Dessa är sur-
veyundersökningar, fallstudier eller experiment (Eriksson, 2001). 
 
En surveyundersökning kallas även stickprovsundersökning. Det är en statistisk metod som 
innebär att undersöka en del av en population, där få aspekter men många objekt studeras. 
Detta till skillnad mot en fallstudie som studerar ett fåtal objekt i många olika avseenden. En 
fallstudie är att detaljerat undersöka enskilda föremål. Slutligen så används experiment för att 
fastställa samband mellan variabler av olika slag (Eriksson, 2001). 
 
Experiment är undersökningsansatsen som använts i detta arbete, eftersom det för att få svar 
på syftet inte gick att välja någon annan undersökningsansats. 
 
 
2.3 Datainsamlingsmetod 
 
Det finns två sätt att samla in information på: antingen genom att via fältundersökningar sam-
la in egen information, som ger primärdata, eller genom studier av befintliga dokument, som 
ger sekundärdata (Bengtsson, 2003). I detta examensarbete har både primär- och sekundärdata 
använts. 
 
 
2.3.1 Fältundersökningar 
 
Data samlas in genom egna fältundersökningar gav primärdata. Observationer under fältun-
dersökningarna har också gjorts. 
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2.3.2 Litteraturstudier och dokumentstudier 
 
Tidigare gjorda Rhodaminförsök på SSAB Tunnplåt AB i Luleå och användbar litteratur, siff-
ror och diagram om Rhodaminförsök gav sekundärdata. Litteratur från Luleå tekniska univer-
sitetsbibliotek och litteratur och dokument från SSAB:s eget arkiv har använts. Från arkivet 
har exempelvis ritningar använts för att räkna ut en del av bassängvolymerna i Laxvikensys-
temet. 
 
 
2.3.3 Samtal och telefonsamtal 
 
Samtal på avdelningen Miljö, Hälsa och Säkerhet har förts kontinuerligt. För att få andra de-
len av bassängvolymerna i Laxvikenbassängerna har telefonsamtal till personer, som har vetat 
detta, gjorts. Via telefon har parametrar om väderförhållanden hämtats in från SMHI. 
 
 
2.3.4 Internet 
 
Internet har använts för att söka efter litteratur inom Lucia, Luleå universitetsbiblioteks kata-
log, samt även för att leta i databaser och slå upp svåra ord i Nationalencyklopedin. SSAB:s 
Intranät har använts för att ta reda på diagram och siffror till parametrar. Frågor till olika per-
soner har också skett via e-post. 
 
 
2.4 Datakvalitet 
 
Datakvalitet värderas med hjälp av validitet och reliabilitet. 
 
 
2.4.1 Validitet 
 
Validitet handlar om i hur stor grad en undersökning mäter det den avser att mäta. En bra va-
liditet innebär att mätinstrument inte ger några systematiska fel. Det löses, förutom att instru-
mentet kalibreras noggrant, genom noggrann planering av experimenten, som ges klara av-
gränsningar och definitioner. Även uppfattningar om bakgrundsfaktorer, som har inverkat på 
försöken, och orsak-verkan-relationer3 hör till validitet (Wallén, 1996). 
 
Validitet i mätning ges genom att undersökningarna mäter den faktiska uppehållstiden genom 
Rhodamin B-koncentrationerna. Genom att studera och analysera försöken efter deras genom-
förande spåras validiteten genom typkurvan som ges av experimenten. Även parametrarnas 
påverkan på försöken ses. Information om kurvor och parametrar ges i teoriavsnittet. 
 

                                                 
3 Orsak-verkan-sammanhang = används om företeelser som hänger ihop på något sätt i forskningssammanhang 
och miljösammanhang (Nationalencyklopedin d, 2006). 
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2.4.2 Reliabilitet 
 
Reliabilitet handlar om hur en undersökning kan ge samma resultat vid upprepade mätningar 
av samma slag och på samma objekt. De mätningar som genomförs skall vara oberoende av 
undersökare och undersökta enheter. För god reliabilitet krävs att ett mätinstrument ger tillför-
litliga och stabila utslag (Eriksson, 2001). 
 
I denna undersökning har reliabiliteten säkerställts genom noggrannhet vid kalibrering av 
mätinstrumentet fluorometern och noggrannhet vid tillblandning av Rhodamin B-lösningar. 
Två försök har genomförts, där Rhodamin B tillsattes till vattensystemen och halter av Rho-
damin B avlästes nedströms med hjälp av fluorometern på de ställen där mätning skett. 
 
Fluorometern har kalibrerats till rätt inställning på laboratorium innan. En logger, som om-
vandlar indatavärdena genom ett speciellt dataprogram, som heter Easy View 5.1, har 
kopplats till instrumentet i de olika kurerna där avläsningen skett, för att förenkla de inkom-
mande mV-värdena. Det är inte nödvändigt att ta prover lateralt4 om injektionspunkten är 
långt bort från provtagningspunkten och om fluorometer finns tillgänglig. I många fall kan 
kurvan och tidsuppgifterna som ges av försöken vara tillräckliga, då Rhodaminmolnets passe-
ring brukar ge ett genomsnittligt värde på hur flödet uppträder. Ett typiskt Rhodaminmoln 
färdas fortast i det centrala mittflödet (Kilpatrick, 1982). 
 
Det är av stor vikt att kalibreringen ger pålitliga och rimliga värden vid avläsningen. En så bra 
korrelationskoefficient (R) som möjligt, nära ett, är därför eftersträvansvärd. Det ger bra reli-
abilitet. Korrelationskoefficientens förklaringsgrad (R2) bör även den vara så nära ett som 
möjligt. Ett eller minus ett är värdet som alltid eftersträvas. Den linjära ekvationen y = ax + b 
visar koncentrationernas mV-värden i diagrammen för korrelationskoefficienten. Genom ek-
vationen (lös ut X först) går det enkelt att testa det erhållna värdet som fluorometern ger i för-
söken och påvisa reliabilitet mot kalibreringen. Linjens förklaringsgrad (R2), som visas i dia-
grammet, visar linjens noggannhet eller exakthet i procent. Även här ska värdet vara nära ett 
(Moore, 2001). 
 
Även noggrannhet vid blandning av koncentrationerna av Rhodamin B i kalibreringsvätskor-
na och lösningarna som tillsatts vid försöken har varit viktig för reliabiliteten. Därför har en-
dast mätkolv , där vätskenivån blir exakt, använts vid tillblandningen av kalibreringsvätskor-
na. Olika sorters pipetter med tillhörande pipettspetsar har varit viktigt att byta då stark Rho-
daminlösning tas från stamlösningar. 
 
Det är viktigt att byta pipett och pipettspetsar eftersom även små mängder, som till exempel 
0,5-1 ml måste bli rätt. I annat fall kan någon halv droppe stark Rhodaminlösning råka följa 
med i en kalibreringslösning. Stamlösningarna måste förvaras mörkt och kallt för att ej Rho-
daminet ska brytas ner fort. Rhodaminet är temperaturkänsligt. Nya stamlösningar måste 
blandas till efter en vecka, enligt rekommendation från koksverkslaboratoriets personal, även 
om de har stått mörkt och kallt i kylskåp. Nya kalibreringsvätskor ska blandas åter efter en 
dag, enligt rekommendation av samma personal. 
 

                                                 
4 Lateral = förflyttas efter sidorna, sidoförflyttning ifrån mittlinjen (Nationalencyklopedin c, 2006) 
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(Bild 2 Olika pipetter och pipettspetsar användes för att styrka reliabiliteten) 

 
 
2.4.2.1 Försökskalibrering av fältinstrumentet fluorometer med destillerat vatten och 
Rhodamin B. 
 
Denna första kalibrering syftade till att försöka se hur låga Rhodamin B-koncentrationer som 
kan avläsas i fluorometern. Kalibreringen utfördes på Koksverkets laboratorium den 7 no-
vember 2005. 
 
Utrustning som användes: 
 

• Skyddsglasögon, skyddsrock och skyddshandskar. 
• Rhodamin B med molvikt 479,02 g/mol 
• En liten bägare och smal sked 
• Fyra stycken mätkolvar 1000 ml med korkar 
• En styck mätkolv 500 ml med kork 
• Destillerat vatten 
• Elektrisk pipett med 4 stycken pipettspetsar 
• Tuschpenna 
• Våg 
• Elektrisk magnetomrörare 
• Fluorometer 
• Slangar och tratt med rör 

 
 
Efter ett antal beräkningar bestämdes att 0,1 g Rhodamin B skulle vägas in. Rhodamin B är 
metalliskt mossgrönt i pulverform, men blir starkt ceriseröd då det kommer i minsta kontakt 
med vatten eller utsätts för friktion. 0,1 g vägdes in och späddes med 1000 ml destillerat vat-
ten. Koncentrationen blev då 0,1 g/liter (l) = 100 mg/l = 100 000 µg/l. Lösningen blev starkt 
ceriseröd. Denna lösning kallades Stamlösning 1, som andra lösningar sedan kan blandas till 
ifrån. 
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(Bild 3 Stamlösning 1 med koncentrationen100 000 µg/l, samt kalibreringsvätskor med kon-

centrationerna 10, 50 och 100 µg/l för den lägre känsligheten på fluorometern *3,16). 
 
En ml av Stamlösning 1 sögs upp i pipett och späddes med 500 ml destillerat vatten vilket ger 
en koncentration på 200 µg/l ((1 ml * 100 000 µg/l)/500 ml = 200 µg/l). Denna lösning blev 
ljusrosa och kallades för Stamlösning 2. 
 
Från Stamlösning 2 blandades tre stycken nya lösningar fram: 
 
Från Stamlösning 2 Mäng destillerat vatten i 

mätkolv 
Koncentration i 1000 ml 
mätkolv 

1 ml 1000 ml 0,2 µg/l 
2,5 ml 1000 ml 0,5 µg/l 
5 ml 1000 ml 1,0 µg/l 
(Tabell 1 Hur de svaga kalibreringsvätskorna är tillblandade) 
 
 

 
(Bild 4 Kalibreringsvätskorna med koncentrationerna 0,2; 0,5 och 1,0 µg/l. Stamlösning 2 

syns litegrand längst till höger med koncentrationen 200 µg/l.) 
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Dessa lösningar blev vattenklara i färgen och användes för att försökskalibrera själva fluoro-
metern på högsta nivå. Känsligheten på instrumentet spänner från Min sens (minst känslig = * 
1) till * 3,16 (som användes sist försöken genomfördes) till *10 till * 31,6 (som användes nu 
= mest känslig). Skalan på fluorometern är från 0-10 mV = milliVolt. Mellan 0-1 mV är varje 
skalstreck på 0,2 mV. 
 
Först hälldes destillerat vatten i tratten med rör som for igenom slangen som passerade kyvet-
ten i fluorometern, som mäter inkommande reflektanser från olika former av ljus i form av 
fluorescens (Turner Designs, 1981). Destillerat vatten till exempel har sin egen reflektans av 
ljus. Denna reflektans blankades till 0,0 (noll komma noll). Sedan tillsattes övriga tre lösning-
ar blandade från Stamlösning 2: 
 

Känslighet 
på fluorome-
tern 

Blankprov 
(destillerat 
vatten) i mV 

Lösning med 
koncentrationen 
0,2 µg/l  
i mV 

Lösning med 
koncentrationen 
0,5 µg/l  
 i mV 

Lösning med 
koncentrationen 
1,0 µg/l 
i mV 

*31,6 0,0 0,1 0,35 0,75 
*10 0,0 0,05 0,1 0,2 
*3,16 0,0 0 0 0,05 
Min sens 0,0 0 0 0 

(Tabell 2 Skalan på fluorometern är från 0-10 mV(millivolt). Mellan 0-1 mV är varje skal-
streck på 0,2 mV.) 
 
 
Eftersom de avlästa värdena på mV-skalan avlästes på en väldigt låg nivå så skruvades span-
net upp. Den känslighet på fluorometern som skall användas är *31,6 på grund av att endast 
de värdena är intressanta för själva avläsningen vid försöken. Då blir avläsningen på fluoro-
metern i mV med uppskruvat span: 
 
Känslighet på fluo-
rometern 

Lösning med kon-
centrationen 0,2 µg/l 
i mV 

Lösning med kon-
centrationen 0,5 µg/l 
 i mV 

Lösning med kon-
centrationen 1,0 µg/l
i mV 

*31,6 0,2 0,5 1,0 
(Tabell 3 Avläsning med de svaga kalibreringslösningarna på den högsta känsligheten, *31,6, 
med uppskruvat span. 
 
Här syns att 0,2 µg/l = 0,2 mV på fluorometern. Då kan avläsningen bli lättare i kurerna sedan 
om denna kalibrering skulle kunna användas. Omkalibrering måste ändå göras med process-
vatten och sedan ytterligare en gång mot loggern i kuren innan försöken kan påbörjas för att 
kontrollera reliabiliteten. Det vill säga att korrelationskoefficienten blir nära ett. 
 
 
2.4.2.2 Omkalibrering med processvatten 
 
Innan försöken inleds måste den köras igenom med processvatten med tillsats av Rhodamin B 
i olika koncentrationer i syfte att justera värdena bättre i och med att destillerat vatten använ-
des på laboratoriet i den första kalibreringen. Varför detta är viktigt är för att kyvetten, där 
vätskan strömmar i fluorometern, läser av lösningars olika fluorescenser (Turner Designs, 
1981). Processvattnets fluorescens är en annan än destillerat vatten. 
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Vid denna kalibrering behövdes fler pipetter och pipettspetsar eftersom 6 stycken koncentra-
tioner, även högre koncentrationer (se bild 4), skulle kalibreras in på olika känsligheter på 
fluorometern. Detta utifall att mätaren skulle slå i botten på mV-metern under försöken och 
det upptäcks i tid, då kanske det skulle gå att enkelt byta känslighetsnivå och ändå få en kur-
va, som inte slår i botten. 
 
Den enda lösning som sparats från första kalibreringen var Stamlösning 1 med koncentratio-
nen 100 mg/l = 100 000 µg/l. Från denna lösning blandades sex nya koncentrationer fram. 
Dessa koncentrationer var 0,2 µg/l; 0,5 µg/l; 1,0 µg/l; 10 µg/l; 50 µg/l; 100 µg/l. 
 
 

 
(Bild 5 Här syns stamlösning 1 och 2 i mitten på bilden, de svaga kalibreringslösningarna till 

höger och de starkare till vänster. Fluorometern syns också till höger i bild) 
 
 
Känslighet 
på fluoro-
metern 

Blanken 0,2 µg/l 
i mV 

0,5 µg/l 
i mV 

1,0 µg/l 
i mV 

10 µg/l 
i mV 

50 µg/l 
i mV 

100 µg/l 
i mV 

*31,6 0 0,2 0,5 1,1 Inget Inget Inget  
*10 0 0,1 0,2 0,4 4,3 Inget Inget 
*3,16 0 0 0,1 0,1 1,3 6,3 Inget 
Min sens 0 0 0 0 0,4 2 4,2 
(Tabell 4 Omkalibrering med processvatten och högre koncentrationer av Rhodamin B. Då 
inget värde har erhållits innebar det att mätaren slog i botten) 
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• Korrelationskoefficienten, R, på kalibreringen för värdena 0,2-1,0 µg på känsligheten 

*31,6 blev 0,9989 och förklaringsgraden, R2, blev 0,9978, vilka båda är bra värden. 
 
• Korrelationskoefficienten, R, på kalibreringen för värdena 10-100 µg på känsligheten 

Min sens blev 0,9992 och förklaringsgraden, R2, blev 0,9993, vilka båda också är bra 
värden. 

 
 
2.4.2.3 Provblandningar 
 
Efter att ha fått in kalibrering till önskat resultat provblandades lösningar med så hög koncent-
ration som möjligt till. Detta för att se hur hög löslighet Rhodamin B har i de vattenmängder 
som är tänkt att användas för punktutsläpp och långtidsutsläpp. 
 
Största mängden Rhodamin B var från början tänkt att tillsättas vid ett försök som inte blev 
av, som från början var tänkt att vara ett långtidsförsök på metallurgiområdet. Det var innan 
medelnitritvärdena kollades upp. Då skulle det ha gått åt 1368 g, men mängden Rhodamin B 
minskades sedan genom att räkna på ett lägre C2. Då provblandningen testades var den dock 
uträknad med tanke på ett högre C2-värde. Behållare tänkt att använda var en 25-liters dunk. 
Det ger 5,47 g Rhodamin B/dl processvatten. 
 
Väl i koksverkslabbet testades koncentrationen på en 20-liters dunk, på grund av att det finns 
saker att ha i åtanke då färgspårämnet blandas (se nedan). Det ger 6,84 g Rhodamin B/dl pro-
cessvatten. Detta blandades i en 300 ml-bägare. Färgen blev intensivt mörkt cerise. Magnet-
omrörare användes i tio minuter. I stort sett allt löstes, men en liten mängd, som satt runt själ-
va magnetomröraren, förblev oupplöst. Blandningen blev som blåbärssoppa med ett skumla-
ger på toppen. Vid detta försök kompletterades den personliga skyddsutrustningen med en 
skyddsmask för gas- (ABEK) och partikelfilter (P3). Detta för att minimera den irriterande 
verkan som exponering av Rhodamin B har. Denna skyddsmask rekommenderades av Sig-
vard Sunna, kemikalieansvarige på avdelningen för Miljö, Hälsa och Säkerhet på SSAB 
Tunnplåt AB. 
 
Då färgen blandas till finns det flera saker att tänka på: 
 

• Blir lösningen inte homogen blir resultatet värdelöst. 
 
• Det går inte att fylla en dunk med vätska ända upp, det blir omöjligt att blanda till. 

Lämna helst ett luftrum på 20 %, helst mer. 
 
• Om det inte går att skaka blandningen genom att ta upp dunken och skaka till kan det 

bli problem i och med att allt Rhodamin B kanske inte löser sig. 
 
• Färgen Rhodamin B är som tvättmedel - det skummar. Tillsätt aldrig mer vatten eller 

färg efter tillblandning, annars kommer rött skum att rinna ner för kanterna på dunken. 
 
(Turner Designs, 1981) 
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Fluorometern med slangar, tillhörande logger och bärbar dator installerades i Laxvikenkuren 
och 6 lösningar med koncentrationerna 0,2; 0,5; 1,0; 10; 50 och 100 µg/l tillblandades och 
förflyttades ner till kuren där de förvarades i kylskåp i väntan på den sista kalibreringen mot 
loggern inför första försöket. Kyvettgenomströmningen prövades manuellt med stoppur, mät-
cylinder och processvatten. Den kan varieras från ca 48 till ca 78 liter i timmen. 48 liter i 
timmen kan vara mer passande så att kyvetten inte går sönder. 48 ml/h motsvarar 800 
ml/minut. 
 
 
2.4.2.4 Kalibreringen mot loggern i Laxvikenkuren 
 
De låga koncentrationerna 0,2; 0,5 och 1,0 µg/l kalibrerades för avläsning med högsta käns-
lighet, *31,6, på fluorometern. 
 

Känslighet *31,6 
ug/l mV 
0 0 
0,2 9,75 
0,5 71,34 
1 174,8 

 
R = 0,9887. Korrelationskoefficienten har sjunkit något, men är fortfarande bra när fluorome-
tern är kopplad mot loggern. 
 

Korrelation vid omkalibrering med logger i kur med 
låga värden och hög känslighet = *31,6

y = 182,67x - 13,663
R2 = 0,9777
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(Diagram 1 Kalibreringen mot loggern i Laxvikenkuren vid den högsta känsligheten på fluo-
rometern) 
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De höga koncentrationerna 10; 50 och 100 µg/l kalibrerades för avläsning med lägsta känslig-
het, Min sens, på fluorometern. 
 

Känslighet Min sens 
ug/l mV 
0 0 
10 39,25 
50 249,88 
100 452,06 

 
R = 0,9981 Här var korrelationen till och med bättre, kopplad mot loggern. 
 

Kalibrering mot loggern i kuren med höga värden 
och lägre känslighet = Min sens

y = 4,5879x + 1,782
R2 = 0,9962
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(Diagram 2 Sista kalibreringen mot loggern i Laxvikenkuren vid den lägsta känsligheten på 
fluorometern) 
 
Att ha kunskap om vilka värden på loggern som är att vänta då processvattnets Rhodamin-
koncentrationer strömmar genom kyvetten är av högsta vikt för att kunna analysera de in-
kommande värdena. Kyvett genomströmningen ställdes ända ner till 650 ml/minut genom 
manuell skruvning av kran och mätning av flöde med stoppur återigen. Detta för att minimera 
risken att kyvetten går sönder, på grund av det smutsiga processvattnet. 
 
Nu kan försök nr ett genomföras (Se avsnitt 2.5.1 ff). 
 
 
2.4.2.5 Kalibreringarna mot loggern i KV-kuren 
 
Efter att försök nr ett gjorts i Laxvikenkuren förflyttades fluorometern med tillbehör till KV-
kuren inför försök nr två. Nya kalibreringsvätskor blandades till återigen. Den här gången 
användes bara kalibreringskoncentrationerna 0,2; 0,5 och 1,0 µg/l, eftersom det stod klart vil-
ka utslag fluorometern skulle ge. Däremot så testades den här gången vilken inverkan tempe-
raturen på kalibreringsvätskorna kunde ha på fluorometerns utslag. Detta för att testa reliabili-
teten återigen. 
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2.4.2.6 Kalibrering med rumstempererat vatten 
 
Kalibrering för ett C2 på 1,0 µg/l. Högsta känslighet på fluorometern, *31,6 används. 
 

ug/l mV 
0,2 12,7 
0,5 46,71 
1 129,47 

R=0,9957 
 

Korrelation vid kalibrering i KV-kuren med 
rumstempererat vatten y = 147,96x - 20,883

R2 = 0,9913
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(Diagram 3 Korrelation vid kalibrering med rumstempererat vatten med koncentrationerna 
0,2; 0,5 och 1,0 µg/l) 
 
 
2.4.2.7 Kalibrering med kylskåpskallt vatten 
 
 

ug/l mV 
0,2 31,65 
0,5 74,38 
1 186,68 

R=0,9940 
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Korrelation vid kalibrering i KV-kuren med kylskåpskallt 
vatten y = 196,93x - 14,025

R2 = 0,9879
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(Diagram 4 Korrelation vid kalibrering med kylskåpskallt vatten med koncentrationerna 0,2; 
0,5 och 1,0 µg/l) 
 
Nu kan försök nr 2 genomföras (Se avsnitt 2.5.2 ff). 
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2.5 Försöken 
 
Båda försöken är till karaktären punktförsök och syftar till att ta reda på uppehållstid och ut-
spädningsfunktion i första hand. 
 
 
2.5.1 Försök 1: Punktförsök på metallurgiområdet 
 
Den 29 november 2005 blandades 152 g Rhodamin B i en 25-liters dunk, men fylldes bara till 
20-liters strecket enligt rekommendation från Turner Designs. Tillsatsställe var brunnen på 
slabssuppläggsplatsen (punkt 4, bilaga 1) på metallurgiområdet. Det är åtta meter ner till vat-
tennivån i brunnen och punkutsläppet var tänkt att ske under tio minuter som tidigare. Tratt, 
slangar, nipplar som tätar och skruvar som minskar flödet har införskaffats. På koksverkslabo-
ratoriet har hävert5 flöden testats. En liter kranvatten sögs med hjälp av en slang med tio mm i 
diameter upp från en 2000 ml bringare på hög nivå till en 2000 ml bringare på golvnivå. Olika 
åtskruvningslägen testades. Flödet var en liter på en halv minut = 22,5 liter/10 minuter. Tratt 
och slang på åtta meter som ska sattas genom pallar i brunnen var sammanfogade. Material 
för att konstruera en hävert införskaffades från Ltu. 
 

 
(Bild 6 Försök 1 genomförs genom hävertmetod i brunn på metallurgiområdet) 

 
 
2.5.2 Försök 2: Punktförsök på koksverksområdet 
 
Den 19 december 2005 blandas 4,3 g Rhodamin B i en 1-liters flaska, men fylls bara upp med 
sju dl. Enligt rekommendationen, som tidigare nämnts, måste 20 % av behållare lämnas fri 
från tillsats av vätska. Tillsatsställe är en containerkur bakom gasbehandlingen på Koksverket 
(punkt 7, bilaga 1). 
                                                 
5 Hävert = Slangning från dunk, där ett undertryck bildas, som suger ut vätskan ur dunken. 
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Det tog 50 sekunder att tillsätta Rhodaminlösningen i vasken i containerkuren och därefter var 
det bara att bege sig till KV-kuren där instrumentet fluorometern med tillhörande logger var 
färdiga för att ta emot fluorescensen. 
 
 

 
(Bild 7 KV-kuren: Den gula loggern, som lagrar data i form av mV-värden, som kommer in 
från fluorometern till lättavlästa mV-värden i Easy View-programmet på datorn. Den svarta 

sladden som utgår uppåt och till höger från loggern går vidare till fluorometern) 
 

 

 
(Bild 8 KV-kuren: Den vita sladden till vänster kommer från loggern via en sladdvinda och 

går in fluorometern.)
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3 Teori 
 
Teorier inom recipienthydraulik och spårämnesförsök är ett komplext avsnitt. Det innebär 
flödesberäkningar, flödesmätningar, tidigare försök att studera, nya försök att förstå, teknisk 
utrustning, spårämnets karaktär, kurvtyper och en mängd parametrar att analysera försöken 
emot. 
 
3.1 Recipienthydraulik 
 
Recipienthydraulik är ett omfattande ämnesområde, men kan i stort definieras som läran om 
de hydrauliska processer som är av betydelse för funktionen hos vattendrag, sjöar och kustvat-
ten som mottagare av olika typer av föroreningar. Centralt är transport- och utspädningsför-
lopp i vattenmassan liksom sättet varpå föroreningen släpps ut (Jönsson, 1980). 
 
Recipientundersökningar kan göras med olika bakomliggande syften. Det kan göras i obelas-
tade naturvatten, men det är vanligast att det görs i en recipient som i större eller mindre ut-
sträckning har blivit belastat genom tillförsel av avloppsvatten av något slag, till exempel vat-
tensystemen på SSAB. Det väsentliga slutmålet med recipientundersökningar är att i största 
möjliga mån ge ett basmaterial för bedömning av vilka åtgärder, som är nödvändiga för att så 
långt som möjligt minska eller förebygga vattenförorening. Av olika orsaker kan enklare un-
dersökningar ibland vara helt tillfredsställande, men då kan osäkerhetsmarginaler givetvis 
förekomma. Svårigheter uppstår då behovet att ta hänsyn till ett större antal parametrar finns. 
Det är parametrar som reglerar de biologiska och fysikalisk-kemiska omsättningarna i ett vat-
ten. Enligt Statens naturvårdsverk (nuvarande Naturvårdsverket) har erfarenheter ofta visat att 
sådana behov uppstår vid recipientbedömningar. De väsentligaste parametrar som inverkar 
uppkommer genom mänsklig påverkan och främst via diverse avloppsutsläpp. Gränsen mellan 
recipientundersökningar i egentlig mening och avloppsundersökningar kan vara svår att dra 
(Statens naturvårdsverk, 1978). 
 
Alla recipienter har varierande egenskaper. Även känsligheten för påverkan vad gäller utsläp-
pens art och områdets biologi skiftar. Det är viktigt att ha en helhetsbild av recipientsituatio-
nen då en undersökning planeras. Parametrar som skall undersökas kan vara av intern, extern 
och föroreningsanknuten karaktär (Svensson, 1979). För att kunna värdera effekterna av för-
oreningsutsläpp i en recipient måste dessa egenskaper vara kända (Jönsson, 1980). 
 
 
3.1.1 Interna parametrar som kan påverka recipientundersökningar 
 
Interna parametrar beskriver naturliga tillstånd i en recipient. Dessa är: 
 

• Strömmar 
• Turbulens, diffusionskoefficienter6 
• Vågor 
• Salthalt densitet⇒  
• Temperatur densitet⇒  
• Syrehalt, pH 
• Syreindrivning 

                                                 
6 Diffusion = syreindrivning (Svensson, 1979) 
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• Siktdjup, genomskinlighet 
• Isförhållanden 
 

(Svensson, 1979) 
 
För interna parametrar gäller följande: 
 

• Syrebrist leder till svavelväte-, ammoniak- och nitratbildning. Sänkt redoxpotential 
(att ämnen inte oxideras lika lätt) åstadkommer fosformobilisering i stagnerande vat-
ten. Om fosformobiliseringen accelererar uppstår en ond och svårbrytbar cirkel genom 
övergång från aeroba till anaeroba förhållanden. 

 
• Utsläpp av bakterier är en organisk näringskälla för vattnets organismer. Detta ger 

ökad produktivitet och växtlighet. Dött organiskt material orsakar även syretäring i 
vattnet då det bryts ned. Hög nedbrytning i av organiskt material ger ökad temperatur, 
som i sin tur ger ändrad densitet på vattnet och ändrade vattenföringsförhållanden. 

 
• Mänskliga angrepp i form av muddringar, tippningar eller slambanksbildningar ändrar 

förhållandena för vattnets väg. Ändring i vattens nivåhöjd leder till ändrad återluft-
ningskapacitet och ändrade utspädningsförhållanden. 

 
(Statens naturvårdsverk, 1978) 
 
 
3.1.1.1 Utspädningsfaktorn 
 
När flödesmätning med spårämne pågår är det bra om det går att förutsätta att spårämnet 
blandas med recipienten. Går detta att förutse går det relativt snabbt att ta reda på recipientens 
utspädningsförmåga. Att räkna ut utspädningsfaktorn är enkelt och resultatet blir exakt 
(Häggström, 1992). Se avsnitt 3.5. 
 
 
3.1.1.2 Verkningsgradens betydelse vid vattenmassans omblandning 
 
Innebär hur stor del av vattenvolymen som utnyttjas vid vattenmassans omblandning i dam-
mar och dammsystem. Totalomblandningen kan beräknas i procent. Om vattenmassan tvingas 
att blanda sig i vertikalled förlängs uppehållstiden. En vattenrörelse i en damm är inte lätt att 
kontrollera om dammen används som utjämningsmagasin. 
 
Hur hydrauliskt aktiv en damm en damm är räknas ut enligt ekvation 1. Verkningsgraden i 
procent (Vo) för dammar är den tid det tar för fluorometern att få toppvärdet dividerat med 
den ideala omblandningstiden, som är bassängvolymen (V) dividerat med det normala flödet 
(Q) (se ekvation 3) (Hanaeus, 1983). Om det säkert går att anta att en viss kubikvolym inte är 
med och jobbar med vattenmassan kan den kubikvolymen försummas från den totala bas-
sängvolymen (Hanaeus, 1983). 
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Observera också att om en damms huvuduppgift är sedimentering, är totalomblandning inte 
på något sätt positivt, utan då bör kolvflöde (eller pluggflöde) eftersträvas. Det innebär att all 
volym jobbar, men att inte allt vatten rörs om (Hanaeus, 1983). 
 
Vilken verkningsgrad (Hanaeus, 1983) som dammarna i Laxvikensystemet har gentemot den 
ideala teoretiska omblandningen på 20,4 h ska också undersökas. 
 
 
3.1.1.3 Vindstyrka och strömmar 
 
Den omedelbart synliga påverkan av en vind är alstring av vindvågor i recipienten. Det leder 
till följdverkningar för recipientens hydrografi. Vinden framkallar strömningar, först i vatten-
ytan och sedan i djupare vattenskikt. Det kan till exempel skapas mer kortslutningsströmmar 
vid dessa tillfällen. Kopplat till strömmarna är också en av vinden förorsakad turbulens. Tur-
bulensen tränger ned till djupare vatten snabbt och orsakar kortslutningsströmmar. En vatten-
strömning erhålles då i det övre vattenskiktet på nivån djupet⋅3,0  (Jönsson, 1980). 
 
I recipienter av begränsad omfattning, exempelvis en vik eller sjö, leder ihållande vind till en 
snedställd vattenyta. Om språngskikt då förekommer medför den lilla ändringen av vattenytan 
en kraftig snedställning av språngskiktet. När vinden avtar så uppstår en obalans i recipienten 
och en stor svängningsrörelse hos vattenytan uppkommer som kallas seiche7 och är ett speci-
ellt slags språngskikt. En seicher är förknippade med masstransport och därför viktiga för 
spridningsförlopp (Jönsson, 1980). 
I vissa vikar och sjöar kan motsolsgående strömning förekomma. Även den är framkallad av 
vinden och jordrotationens krafter. Dessa strömmar strävar efter att dra sig åt höger då vat-
tenpartiklarna påverkas av Corioliskraften8. Ur recipientsynpunkt är denna strömningscirkula-
tion av betydelse då föroreningar som tillförs inte då går rakt ut och blandas in i vattenmassan 
utan följer med södergående ström på en viss nivå (Jönsson, 1980). 
 
 
3.1.1.4 pH-värdet 
 
Vätejonaktiviteten, pH, är en viktig miljöfaktor för biota, som även indikerar typ och omsätt-
ning av organismers ämnesomsättning. pH-variationer är kvantitativt beroende av buffertka-

                                                 
7 Seiche = stående våg i en sjö eller en vik. En seiche är en egensvängning lik den man kan få i en balja vatten 
genom att vicka på den. Svängningens period är bestämd av vattenområdets längd och djup. Sker variationer i 
vinden i nära takt med ett områdes seiche-period kan resonans uppstå, varvid amplituden blir stor. En seiche kan 
även förekomma i gränsytan mellan vattenlager med olika densitet och kallas då intern seiche (Nationalencyklo-
pedin e, 2006). 
 
8 Corioliskraft = är en skanbar, fiktiv kraft som verkar på partiklar, vilka rör sig i ett roterande referenssystem, 
exempelvis jorden. Beroende på jordens rotation påverkar corioliskraften alla föremål som är i rörelse på jord-
ytan, särkilt påverkar den vindar och strömmar. Golfströmmens förlopp styrs delvis av corioliskraften (National-
encyklopedin f, 2006). 
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paciteten, som inte ska vara under 0,05 mekv/l (= mmolc /l), vilken i sin tur påverkas av in-
dustriella utsläpp av starka syror och baser (Statens naturvårdsverk, 1978). 
 
pH-mätningen som sådan är dock temperaturberoende och en korrektion av det erhållna pH-
värdet kan ofta vara nödvändiga (Statens naturvårdsverk, 1978). Stora variationer i pH stör de 
vattenlevande organismerna. Mörtens fortplantning, till exempel, slås ut då pH går strax under 
6, endast någon enstaka stor mört kan bli kvar för en tid. Gädda och abborre klarar sig bättre 
under sura förhållanden, deras fortplantning störs först då pH:värdet ligger på drygt 5. En sjö 
eller en vik skall inte någon gång ha ett pH under 6 eller lägre alkalinitet (buffringsförmå-
ga/buffertkapacitet) än 0,05 mekv/l. Under 4,2 får inte ett pH-värde vara (eller 0,01 mekv/l i 
alkalinitet) på grund av att aluminiumjoner då går ut i lösning (Al3+) (Brandt, 2000). 
 
 
3.1.1.5 Vattentemperaturen 
 
Vattentemperaturen är av utomordentlig betydelse, då så många andra parametrar i vatten är 
beroende av den, till exempel pH-värdet. Kontroll av vattentemperaturen får aldrig uteslutas 
vid recipientundersökningar (Statens naturvårdsverk, 1978).Vattnets densitet påverkas av 
temperaturen. Högst densitet har vatten vid +4oC och är då tyngst. Vår- och höstombland-
ningarna sker vid denna temperatur, då strömmar vattenmassan som fortast. På sommaren går 
det också fortare än på vintern, då vattenmassan endast strömmar en bit under islagren, om 
sådana finns. 
 
 
3.1.1.6 Siktdjup och turbulens 
 
Siktdjupsbestämning är av mycket stort värde och bör sällan underlåtas. Utgör främst ett mått 
på vattnets grumlighet, men även på vattnets färg. Ger en god uppfattning om trofigraden 
också. Väsentligt komplement ihop med turbulensmätningar (Statens naturvårdsverk, 1978). 
Siktdjup delas in 5 klasser. 2,5-5 m tillhör klass 3 och innebär måttligt siktdjup. 1,0-2,5 m 
tillhör klass 4 och innebär litet siktdjup (Naturvårdsverket,1991) 
 
Grumlighet eller turbiditet är en väsentlig miljöfaktor. Den är av skadande betydelse för både 
primär- och sekundärproduktionen och därmed indirekt även för fiskpopulationen (Statens 
naturvårdsverk, 1978). Turbiditet9 delas in i 5 klasser. 1.0-2,5 FNU tillhör klass 3 och innebär 
måttligt grumligt vatten. 2,5-7 FNU tillhör klass 4 och innebär betydligt grumligt vatten (Na-
turvårdsverket, 1991). 
 

                                                 
9 Turbiditet = grumlighet hos en vätska (eller gas), orsakad av ljusets spridning på små svävande partiklar. Inom 
meteorologin är turbiditeten ett mått på den totala mängden av fasta partiklar eller vätskedroppar i luften mellan 
markytan och atmosfärens topp (Nationalencyklopedin g, 2006). 
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3.1.2 Externa parametrar som kan påverka recipientundersökningar 
 
Externa parametrar är faktorer utanför recipienten som påverkar dess vattenomsättningsför-
hållanden. Dessa är: 
 

• Vind, vindskjuvspänning 
• Nederbörd 
• Avdunstning 
• Tillrinning, avrinning 
• Bottentopografi 

 
(Svensson, 1979) 
 
För externa parametrar gäller följande: 
 

• Solstrålning – förutsättningen för primär produktion av organisk substans. Solens strå-
lar bryter ner både gifter och organiskt material. Inverkan på ljusklimatet i vattnet ge-
nom grumlighet kan vara direkt härrörande från avloppsvattenutsläpp och plankton-
grumlighet. 

 
• Värmetillförsel som via reglerande effekt på nederbördens avdunstning inverkar på 

hydrografin. 
 

• Nederbördsmängd och dess årliga fördelning inverkar på vattenomsättning i rinnande 
vattens hydrologiska karakteristika. 

 
(Statens naturvårdsverk, 1978) 
 
3.1.2.1 Nederbörd 
Uppgifter om nederbördsförhållanden omedelbart före och under provtagningsperioden är av 
stort värde då det fördröjer flöden (Statens Naturvårdsverk, 1978). 
 
 
3.1.3 Föroreningsanknutna parametrar som kan påverka recipientunder-
sökningar 
 
Föroreningsanknutna parametrar är förbundna till föroreningar. Dessa är: 
 

• Fosfor, kväve, BOD10 med flera 
• Grumlighet 
• Sedimentationshastighet 
 

(Svensson, 1979) 

                                                 
10 BOD = Biologiska syreförbrukande ämnen (Svensson, 1979) 
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För föroreningsanknutna parametrar gäller följande:  
 

• Tillförsel av ytaktiva ämnen (till exempel fosfor) kan minska syreupptagningen, vilket 
ändrar organismsammansättningen som i sin tur återverkar på miljön. 

 
• Direkt tillförsel av närsalter. Främst fosfor, men även kväve är av betydelse (N/P-

kvot). Dessa ämnen ger ökad produktivitet och växtlighet och försvårar genomström-
ning av vattenmassor och minskar syrehalten. Leder till ökad grumlighet. 

 
• Utsläpp av bakterier är en organisk näringskälla för vattnets organismer. Detta ger 

också ökad produktivitet och växtlighet. Död organisk substans orsakar även syret-
äring i vattnet då det bryts ned. 

 
• Utsläpp av biostatiskt verkande ämnen (ammoniak, kvicksilver, PCB) eller gifter (di-

oxiner, cyanid), som ger en selektiv hämning (en del känsliga växt-och djurarter dör 
och blir utkonkurrerade av giftet, andra arter tar över och fosformobiliseringen accele-
rerar→aeroba förhålanden uppstår) eller organismdöd. Ger syrebrist. 

 
• Vattnets produktionsnivå inverkar på vattnets igenslamning eller igenväxning. 

 
• Tillförsel i mycket små doser av ämnen som anrikas uppåt i näringskedjorna och bil-

dar gifter, till exempelvis giftiga klorerade kolväten, kvicksilverföreningar och vissa 
radioisotoper. 

 
(Statens naturvårdsverk, 1978) 
 
 
3.1.3.1 N/P-kvot 
 
N/P-kvoten skall vara mellan 10 och 15 för att inte övergödning på grund av vare sig fosfor 
eller kväve skall uppstå. Detta gäller även starkt förorenade sjöar och vattendrag. En N/P-kvot 
på mellan 15 och 30 kan vara godtagbar även det. Det beror lite på i vilken form kvävet före-
kommer, organisk eller oorganisk form. I slutändan är det totalfosforn och totalkvävet som 
beräknas. 
 
En N/P-kvot på 100 ger bottendöd och syrebrist i sedimenten. Det leder till omdanat ekosys-
tem i form av förändrad artsammansättning. Det blir mycket primärproduktion men vissa arter 
minskar och andra tar över helt. Speciellt abborre tar över och mört minskar, några enstaka 
vuxna mörtar kan klara sig. Mörtar håller i sin tur reda på växtligheten i ett vattensystem. Om 
mörten försvinner kan enbart det leda till igenslamning av vattendrag. Det kan vara mycket 
fisk men få arter. Mycket fisk och mycket växtlighet ger mycket nedbrytning och ett vattensy-
stem som riskerar igenväxning. Detta trots att fosfor är tillväxtbegränsande i här uppe i Norr-
bottens hav och kustland. Det beror på att kvävet tar över som tillväxtbegränsande faktor om 
N/P-kvoten är över 30. Blir P-reningen för effektiv så tar kvävet över som tillväxtbegränsande 
faktor. Effekter av en för effektiv P-rening kan vara ett minskat djup i bassänger, dammar, 
sjöar och vikar. Eutrofiering i form av för hög N/P-kvot är konstaterat att det ger ett mindre 
djup i sjöar. En 25-30 meter djup sjö kan minska sitt djup till cirka hälften, 15-20 meters djup 
(Brandt, 2000) (Naturvårdsverket, 1999).  
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3.2 Spårämnesmätningar 
 
Spårämnen gör att det på ett direkt sätt går att följa utspädningsförlopp och strömmar i en 
recipient. Vid planering av utsläpp är därför spårämnesmätningar mycket användbara, därför 
att resultaten på ett enkelt sätt direkt demonstrerar vad som händer med utsläppet. Spårämnen 
som kan användas i spårämnesmätningar kan vara naturliga eller tekniska. Naturliga spåräm-
nen är till exempel salthalt, temperatur eller grumlighet och förekommer naturligt i vattnet. 
Tekniska spårämnen som fluorescerande färgmedel (Rhodamin B eller Rhodamin WT) eller 
radioaktiva isotoper tillförs enbart i syfte att studera blandning och vattenomsättning. Gemen-
samt för både tekniska och naturliga spårämnen är att de skall vara enkla och billiga att mäta. 
Dessa mätningar skall helst göras i fält. De skall inte heller reagera kemiskt med naturliga 
ämnen i vattnet. För tekniska spårämnen skall utöver detta även följande krav vara uppfyllda: 
 

• Hög detekterbarhet 
• Ingen eller kontrollerbar avklingning 
• Ofarligt för mätpersonal 
• Inga ekologiska effekter 
• Billigt 

 
(Svensson, 1979) 
 
Det mest använda tekniska spårämnet som uppfyller alla kraven är Rhodamin, som finns i två 
olika kvaliteter, Rhodamin B och Rhodamin WT. Den sistnämnda är speciellt framtagen för 
spårämnesförsök men är betydligt dyrare än Rhodamin B. 
 
Rhodamin B, som används i dessa försök, har följande egenskaper av betydelse vid spåräm-
nesförsök: 
 

• Detekterbar upp till en utspädning så hög som 10-11 gånger av Rhodamin B vid mät-
ning i fält med en Turner ІІІ Fluorometer. 

 
• Absorption på partiklar sker i sötvatten vid över 10 mg/l partikelhalt och i saltvatten 

vid 100 mg/l partikelhalt. (Rhodamin WT är något bättre att använda ur absorptions-
synpunkt då det ej absorberas lika mycket på partiklar). 

 
• Temperaturberoende – den uppmätta fluorescensen (Ft) beror av temperaturen enligt 

följande:  
 

( )OTT
t eFF −−⋅= 027,0

ο  (Ekvation 2) 
 
där Fo = fluorescens vid kalibreringen och To = temperatur vid kalibreringen. 

 
(Svensson, 1979). 
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3.2.1 Färgämnet Rhodamin 
 
Det finns olika typer av Rhodamin, men det Rhodamin som ska användas är Rhodamine B 
med CAS-nummer 81-88-9 och EG-nummer 201-383-9. Det fullständiga namnet är Ethana-
minium, N- [9-(2-carboxyphenyl)-6-(diethylamino)-3H-xanthen-3-ylidene]-N-ethyl-, chloride 
(Kemikalieinspektionen, 2005-10-25). Enligt leverantören av ämnet kan 47 stycken andra 
namnkombinationer på detta specifika Rhodamin förekomma. I fortsättningen så benämns 
ämnet Rhodamin B (Sigma-Aldrich, 2004). 
 
Vid leverans av produkten följer ett säkerhetsdatablad med. Det har 16 obligatoriska punkter 
och ska alltid ges till yrkesmässiga användare för vissa kemiska produkter. Här tas bara det 
upp som är angeläget att veta i denna undersökning.  
 
Ur säkerhetsdatabladet: 
 
3.2.1.1 Sammansättning och ämnets klassificering 
 
Formel: C28H31ClN2O3 
Molvikt: 479,02 
CAS-nummer: 81-88-9 
EG-nummer: 201-383-9 
 
 
3.2.1.2 Stabilitet och reaktivitet 
 
Ämnet är stabilt. Ämnen som bör undvika att komma i kontakt med Rhodamin B är oxida-
tionsmedel och reducerande ämnen. Då kan riskabla sönderfallsprodukter bildas, såsom kol-
oxid, koldioxid och nitrösa11 gaser. 
 
 
3.2.1.3.Toxikologisk information 
 
Akut toxicitet är beräknad på råtta, mus och kanin. Det mäts med LD50-metoden i mg/kg. Den 
ligger på 89-887 beroende på djur (Sigma-Aldrich, 2004). LD12

50-metoden innebär den kon-
centration av ett ämne (koncentrerad form) som medför att hälften av försöksdjuren avlider 
efter en bestämd tid oavsett hur de får ämnet in i kroppen. Oralt, intravenöst eller subkutant13. 
Ett högt LD50-värde (över 25 mg/kg) innebär att ämnet har ganska låg giftighet och ett lågt 
LD50-värde, under 5 mg/kg innebär mycket hög giftighet (Brandt, 2000). Rhodamin B är can-
cerframkallande efter ofta upprepad exponering. Laboratorieförsök har visat fosterskadande 
effekter på möss (Sigma-Aldrich, 2004). 
 

                                                 
11 nitrös = salpeterhaltig, blandning av kväveoxider (Nationalencyklopedin a, 2006) 
 
12 LD = Lethal dose (dödlig dos) (Brandt, 2000) 
 
13 Subkutan = injektion precis under huden (Nationalencyklopedin b, 2006) 
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3.2.1.4 Ekotoxikologisk information 
 
Rhodamin B är vattenlösligt och späds ut snabbt i vatten. Det används som spårämne för att 
kolla flöden och är inte reaktivt i vattenmiljöer. I låga koncentrationer anses det ofarligt för 
det marina växt- och djurlivet (Bergman, 2005). På fiskar mäts ekotoxikologivärdet bland 
annat genom LC14

50-metoden och är då beräknat i mg/l (hög giftighet under 25). Värdet ligger 
här, beroende på fiskart, mellan 23-379. 
 
 
3.2.1.5 Övrigt 
 
Riskfraser är: R22 = Farligt vid förtäring och R41 = Risk för allvarliga ögonskador. 
 
Identifiering av risker F Xi = Mycket brandfarligt. Irriterande, vad gäller luftvägar, slemhin-
nor och hud.  
 
Personliga skyddsåtgärder för begränsning av exponering vid hantering: Nöddusch och ögon-
sköljutrustning, mekanisk ventilation erfordras, tvätta händerna ordentligt efter hantering. 
 
Personlig skyddsutrustning: Skyddsglasögon, kemikalieresistenta handskar och godkänd and-
ningsmask. 
 
(Sigma-Aldrich, 2004) 
 
 
3.2.2 Fluorometern 
 
När spårämnesförsök görs används vanligtvis ett instrument som heter fluorometer och som 
underlättar undersökningen av uppehållstid och utspädningsförhållande. 
 
I detta examensarbete är instrumentet fluorometern av modell 10-1000 Fluorometer och till-
hör Model 10 Series Fluorometers från Turner Designs i USA. Den ser ut som en förstärkare 
till en klassisk stereoanläggning och används också för att förstärka signalen som kommer in 
till den genom kyvetten. Kyvetten är flödescellen där lösningen eller vätskan flödar igenom. I 
kyvetten registreras vätskornas olika ljus och reflektans som sedan omvandlas till avläsbara 
värden i fluorometern (Turner Designs, 1981). Fluorometern i denna undersökning är ett ex-
emplar från 1980-talet eller ännu äldre. 
 
Det är rekommenderat att minst 0,2 µg/l ska gå att avläsa, men inte vara ett uppmätt maxvär-
de. Många Rhodaminförsök designas för att kunna avläsa en maxkoncentration på 1,0 µg/l på 
fluorometern (Kilpatrick,1982). 
 
 

                                                 
14 LC = Lethal concentration 
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(Bild 2 Instrumentet fluorometern) 

 
 
3.2.3 Typkurvor vid Rhodaminförsök 
 
När Rhodaminförsök görs erhålls en typ av kurvor, antingen via fluorometern/loggern/Easy 
View-program på datorn eller genom att Rhodaminkoncentrationerna i mV från fluorometern 
plottas manuellt i ett diagram och ger på så sätt en kurva. 
 
Den typiska Rhodaminkurvan är klockformad, som en kyrkklocka, men alltid mera brant på 
kurvans stigande sida än på avklingningens sida (kurvans fallande sida). Det finns klassifice-
rat fyra typer av kurvor (se Figur 1), som är typiska att förvänta vid Rhodamin-försök, varav 
en typ är optimal. Kurvorna är basen för att bestämma försökets validitet, genom att de visar 
om försöket har lyckats. Fås någon annan typ av kurva vid Rhodaminförsök har parametrar, 
exempelvis vind och strömmar, inverkat och då måste försöket göras om för att ge validitet. 
Kurvorna som ges visar även spridningen av färgspårämne som använts (Kilpatrick, 1982). 
 
 
3.2.3.1 Typ Ι eller typ ΙΙ-kurva 
 
Om kurvan är istappsformad så har det varit mycket kort-kort distans från tillsättningsplats till 
provtagningsplats. Det innebär en kurva av typ Ι eller typ ΙΙ, beroende på analys av spetsighet. 
Typ Ι-kurvor ger information om att färgspårämnet har blandats vertikalt, lateralt (sidoförflyt-
tats) och längsefter vattnets väg. Typ ΙΙ-kurvor ger information om att Rhodaminet endast har 
blandats lateralt och längsefter vattnets väg. Typ Ι-kurvan är speciell på det sätt att det blandas 
även vertikalt och ger en bättre omblandning av vattnet (Kilpatrick, 1982). 
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3.2.3.2 Typ ΙΙΙ-kurva 
 
Är kurvan typiskt klockformad är det en typisk Rhodaminkurva, en typ ΙΙΙ-kurva, som innebär 
optimal distans från tillsättningsplats till provtagningsplats. Rhodaminlösningen har då blan-
dats lateralt och längsefter vattnets väg (Kilpatrick, 1982). 
 
 
3.2.3.3 Typ ΙV-kurva 
 
Är kurvan flackare klockformad är det en typ ΙV-kurva, som innebär lång distans från tillsätt-
ningsplats till provtagningsplats. Återigen har Rhodaminet blandats lateralt och längsefter 
vattnets väg (Kilpatrick, 1982). 
 

 
(Figur 1 Typkurvorna som visar vilken typ av kurva som getts av Rhodaminförsök och om 
försöket lyckats) (Kilpatrick, 1982). 
 
 
3.3 Flöden av kyl- och processvattnet  på SSAB Tunnplåt AB i Luleå 
 
Vattensystemen för kyl- och processvattnet flödar med olika mängd och olika hastighet i de 
olika bassängerna, kanalerna och in- och utloppen i Laxvikensystemet och vid Koksverket. 
 
Det totala vattensystemflödet på SSAB Tunnplåt AB:s anläggningar uppgår till ungefär 10 
000 m3/h. Koksverkets volymflöde varierar mellan 1400-2800 m3/h beroende på vattentempe-
ratur (Lagerwall a, 2005). Oftast används det större flödet, för att vara säker på att får ner tem-
peraturen (SSAB:s miljötillstånd, 1999). Vattenflödet från den biologiska reningsanläggning-
en på Koksverket är cirka 40 m3/h (Lagerwall a, 2005). 



40 

 
3.3.1 Flöden på metallurgiområdet 
 
På metallurgiområdet flödar kyl- och processvattnet från masugnen till Laxvikensystemet. 
Masugnsgaser renas med hjälp av vattnet i ett vått gasreningssystem. Då uppstår slam som 
pumpas ut till hyttslamsbassängen (punkt 3, bilaga 1). Slamflödet varierar mellan 20 – 40 
m3/h. Det totala vattenflödet, som används i huvudsak för kylning, kring metallurgiområdet 
(masugn, stålverk, AGA:s syrgasverk) uppgår till drygt 5000 m3/h (Lagerwall a, 2005). Flödet 
varierar hela tiden. 
 
Utsläpp från hyttslamsbassäng till Laxvikensystemets sista bassäng (bassäng 3) regleras av ett 
villkor 29. Det lyder som följer: Gasreningssystemet från masugnarna skall ledas till de speci-
ella sedimentationsdammar som anlagts på utfyllnadsområdet i den norra delen av industriom-
rådet. Nya dammar skall byggas i huvudsak på det sätt som beskrivits i ansökan och på sådant 
sätt att anläggandet av framtida hydrocyklonering (våtgasreningssystem) och/eller sandfiltre-
ring - inte försvåras. Föroreningshalterna i vattnet från sedimentationsbassängerna för hytt-
slam får vid utledandet till den i Laxvikensystemet närmast Inre Hertsöfjärden belägna sedi-
menteringsbassängen uppgå till högst följande riktvärden, räknade som månadsmedelvärden: 
 
 
Utsläppsföroreningar Riktvärden i månadsmedelvärden 

(mg/l) 
Zink 0,5 
Bly 0,2 
Cyanid, fri 0,1 
Fenoler 0,1 
Suspenderade ämnen 10,0 
Olja 0,7 
(Tabell 5 Halter i riktvärden från hyttslamsbassängen till Laxvikenssystemets sista bassäng) 
 
Dessutom gäller som gränsvärde för utsläppet från Laxvikensystemets bassäng 3 till Inre 
Hertsöfjärden att halten fri cyanid inte får överstiga 0,1mg/l (SSAB:s miljötillstånd, 1999).  
 
 
3.3.2 Flöden på koksverksområdet 
 
Utsläpp till vatten (Inre Hertsöfjärden) (punkt 9, bilaga 1) från Koksverksdiket regleras av ett 
villkor 20 som lyder: Föroreningshalterna i det från reningsanläggningen till koksverksdiket 
utsläppta vattnet får som riktvärde i medeltal per kalendermånad uppgå till högst nedan an-
givna värden (SSAB:s miljötillstånd, 1999). Med riktvärde, avses ett värde som, om det 
överskrids mer än tillfälligt, skall föranleda de åtgärder som behövs för att förhindra att över-
skridandet upprepas. Med gränsvärde avses ett värde som aldrig får överskridas (IMAB, 
1990). 
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Utsläppsföroreningar Riktvärden i medeltal 

/kalender månad (mg/l) 
Gränsvärden mg/l 

Fenoler           0,1   
Cyanid, fri    0,1  0,1  
Ammoniak  60  15 
TOC 15             70  125 
Susp ämnen    20   
Olja                 0,5   
(Tabell 6 Halter i riktvärden och gränsvärden från reningsanläggning till koksverksdiket) 
 
Det renade vattnet skall ha ett pH-värde mellan 6-8 som riktvärde. Noteras bör att ovanståen-
de villkor innehåller såväl riktvärden som gränsvärden (SSAB:s miljötillstånd, 1999). 
 
 
3.3.3 Skibordsflöde 
 
Vid den varje måndag återkommande provtagningsrundan som görs så mäts flödet genom 
skibordsmätning. Detta görs i ett litet konstruerat vattenfall (ett skibordsfall) som är beläget 
mellan Laxvikenbassäng 2 och 3 (mellan punkt 6 och 2, bilaga 1) före en smal kanal som för-
binder bassängerna med varandra. 
 
Mätningen sker genom att mätpersonen går ut på en bro ovanför skibordsfallet och sticker ner 
en stålpinne, som alltid är tillgängligt vid skibordsbron, och ser till att den träffar en kant. 
Stålpinnen tas upp och personen som utför detta mäter hur högt vattnet når på pinnen med 
tumstock (exempelvis 26 cm). Sedan dras tre centimeter av (26-3 = 23 cm) av någon anled-
ning, som ingen vet. Det ska bara vara så enligt SSAB. De 23 centimetrarna kollas sedan av 
genom siffertabell (bilaga 2) eller grafiskt (bilaga 3). 
 
 
3.3.4 MÖSS-flöde 
 
Kompletterande uppgifter om flödesmätningen på SSAB kom den 6 december 2005 från en 
Axel Boden, som arbetar på Stålverket. Mätning av flödet i ett så kallat MÖSS-system är mer 
tillförlitligt än skibord efter genomförda undersökningar om flödesmätningar på SSAB Tunn-
plåt AB i Luleå under den senaste tiden. MÖSS är en form av övervakningssystem, som mäter 
flödet automatiskt av inkommande vatten från Svartöstadens lågtryckspumpstation. Detta 
flödar sedan vidare till metallurgiområdet. Vattnet kommer från Lule älv. (Lagerwall b, 2005). 
 

                                                 
15 Som gränsvärde får halten TOC inte överstiga 125mg/l i medeltal per år (Lagerwall a, 2005). 
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3.3.5 Bassängvolymer 
 
Bassängvolymerna i de bassänger som försöken ska utföras i. 
 
3.3.5.1 Laxvikensystemets bassängvolymer 
 
Magasinvolymen i Laxvikensystemets bassäng 3 är uträknad till 44 000 m3 och volymen i en 
hästskoformad dubbelbassäng (Laxvikenbassäng nr 1 och nr 2) (punkt 5 och 6, bilaga 1) hög-
re upp är 58 000 m3 (Ritningar, 1987) (Stenudd, 2005). Teoretiskt är magasinsvolymen för 
Laxvikensystemet inom metallurgiområdet 102 000 m3. Kanalernas volymer försummas. Flö-
det (Q) är officiellt beräknat till 5000 m3/h. 
 
 
3.3.5.2 KV-dikets bassängvolym 
 
Bassängen, där koksverkets kyl- och processvatten samlas upp, har en magasinvolym av 5400 
m3 (Wahlberg, 2005). Denna bassäng kallas allmänt KV-diket (koksverksdiket) (punkt 1, bi-
laga 1). 
 
 
3.4 Teoretisk medeluppehållstid som även är idealisk omblandningstid 
 
Medeluppehållstid (t) i dammar beräknas med utgångspunkt från magasinsvolym (V) och 
flöde (Q) beräknas enligt nedanstående ekvation (Hanaeus, 1983). 
 

t
VQ =   (Ekvation 3) 

 
(Hanaeus, 1983) 
 
 
3.5 Teoretisk utspädningsfaktor 
 
De enda siffror som finns för att beräkna ut detta är från försöket i maj 2005 och därför an-
vänds detta. I maj 2005 var koncentrationen från tillsättningens start i flödet (C1 = doserings-
flödets koncentration) 600 µg/l. Den maximala koncentrationen som blev uppmätt i utloppet i 
Laxvikens bassäng nr 3 (C2 = blandade flödets koncentration) = 3,32 µg/l.  
 

sfaktorUtspädningC
C =

2

1
 (Ekvation 4) 
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3.6 Tidigare försök 
 
Det har visat sig i två tidigare försök att flödet fram till Laxvikens sista bassäng (bassäng nr 3) 
varierar mellan 3,5 - 7 timmar. Försöket i maj har större reliabilitet utförandemässigt och mer 
kvantitativa värden att utgå ifrån, därför användes dessa utdatavärden för att beräkna flöde i 
praktiken och för att beräkna Rhodamin B-mängder i pulverform som ska tillsättas.  
 
 
3.6.1 Mars 2005 
 
Detta allra första försök på metallurgiområdet genomfördes torsdagen den 10 mars 2005. 100 
g Rhodamin B späddes i 5000 ml vatten. Det gav en koncentration av Rhodamin B på 20 000 
000 µg/l. Lösningen hälldes då, under kort tid (högst någon minut), ner i brunnen på metallur-
giområdet (punkt 4, bilaga1). Det tog 6 timmar och 52 minuter innan Rhodaminmolnet nådde 
utloppet vid Laxviken bassäng 3. Högst uppmätta koncentration i Laxvikens utlopp var 3,0 
µg/l och det inträffade efter 8 timmar och 52 minuter. Koncentration C2 blev då 3,0 µg/l. Flö-
det aktuell vecka antogs vara 5000 m3/h. Det verkliga flödet var dock enligt det dokumentera-
de skibordsflödet, som genom mätning av centimetrar på en stålpinne kan avläsas tabellmäs-
sigt eller grafiskt (se Bilaga 2 och 3), 3600 m3/h (SSAB:s Intranät a, 2005). Inga uträkningar 
finns tillgängliga (Hoppe, 2005). Ingen logger fanns, därför finns inte heller mV-värden med 
och då kunde heller inte något Easy View-program användas. Inget excel-diagram över kur-
van är gjord. Fluorometerns kalibrering är inte känd, men det är sannolikt att den var inställd 
på *3,16, enligt Lars Nordström. 
 
 
3.6.2 Maj 2005 
 
Detta andra försök gjordes någon gång mellan den 19 och den 23 maj 2005. 500 g Rhodamin 
B tillsattes under ca 10 minuter (en sjättedels timme) och det gav en koncentration vid tillsätt-
ning (C1) av 600 µg/l. Mängd vatten som tillsattes samtidigt finns ej upptaget utan en sjättedel 
av det allmänna flödet på 5000 m3/h användes istället som underlag för beräkningar. Rhoda-
minet hälldes i. Det tog 3 timmar och 34 minuter innan Rhodaminet nådde Laxvikenbassäng 
3. Högst uppmätta koncentration i Laxvikenkuren var 3,32 µg/l och det inträffade efter 4 
timmar och 26 minuter. Koncentration C2 blev då 3,32 µg/l. Då hade det spätts ut 182 gånger 
på väg nedströms. Flödet enligt skibord var aktuell vecka 3900 m3/h (SSAB:s Intranät a, 
2005). Logger kopplades denna gång till fluorometern, varvid mV-värdena, som gavs av fluo-
rometern, lätt kunde avläsas genom programmet Easy View 5.1. Fluorometern var här inkalib-
rerad på känslighetsnivå * 3,16. 141, 12 mV var värdet som motsvarade 3,32 µg/l (Nordström 
a och b, 2005). 
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Försök Massa 

(m) 
Rho-
damin 
B till-
satt 

Tid tills det 
första värdet 
uppmättes i 
Laxviken-
bassäng 3 

Tid tills det 
högsta värdet 
uppmättes i 
Laxvikenbas-
säng 3 

Flöde 
upp-
mätt 
genom 
skibord 
(m3/h) 

Flöde 
regi-
strerat 
via 
MÖSS 

Käns-
lighet 
på fluo-
rometer
n 

C2 
µg/l= 
Högs-
ta 
värde

Mars 2005 100 g 6 h och 52 
min 

8 h och 52 min 3600 4320 *3,16 3 

Maj 2005 500 g 3 h och 34 
min 

4,h och 26 min 3900 4436 *3,16 3,32 

(Tabell 7 Empiri från tidigare försök i mars och maj 2005) 
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4 Empiri 
 
Empiriavsnittet ger försökens rådata genom diagram och tabeller. Rådatan som getts i kurerna 
genom programmet Easy View är dock för långt att ha med då det gäller Försök 1. Program-
varans rådata från Försök 2 ges dock i Bilaga 5. I detta avsnitt ges även beräkningar av teore-
tiska uppehållstider och teoretiska utspädningsfunktioner enligt bassängvolymer och ekvatio-
ner givna från teoriavsnittet 
 
 
4.1 Den teoretiska uppehållstiden inom hela Laxvikensystemet på metallurgi-
området 
 
Magasinvolym Laxvikensystemet: 102 000 m3. 
 

Q
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Idealisk omblandningstid (enligt ekvation 3) inom Laxvikensystemet av vattenmassorna är 20, 
4 timmar. 
 
 
4.2 Den teoretiska uppehållstiden inom KV-diket på koksverksområdet 
 
Magasinsvolym: KV-diket: 5400 m3 

 
35400mV =  
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ht 9,1= är idealisk omblandningstid av vattenmassorna i KV-diket 
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4.3 Teoretisk utspädningsfaktor Laxvikensystemet 
 
Enligt ekvation 4: 
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Det innebär att koncentrationen späddes ut 182 gånger på väg nedströms från brunnen på me-
tallurgiområdet (punkt 4, bilaga1) genom Laxvikenbassäng 1 och 2 (punkt 5 och 6, bilaga1) 
mot utloppet i Laxvikenbassäng 3 (punkt 2, bilaga 1) i maj 2005. 
 
 
4.4 Teoretisk utspädningsfaktor KV-diket 
 
Här används återigen volymen 102 000 m3, för att kunna räkna ut en hypotetisk, men inte 
trolig, utspädningsfaktor för KV-diket, för att beräkna mängden Rhodamin B att hälla i. 
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1,918205,0 =⋅ faktor  
 
Ny teoretisk utspädningsfaktor = 9,1 
 
 
4.5 Rhodamin att tillsätta vid punktförsöken? 
 
Sist försöken gjordes på metallurgiområdet (maj 2005) så tillsattes 500 g Rhodamin B under 
10 minuter. Flödet beräknades på antagandet att flödet var 5000 m3/h. Det är bättre att beräk-
na på det exakta flödet, då det annars ger lägre validitet för försöket, men siffrorna från försö-
ket var även dem beräknade på det officiella flödet på 5000 m3/h, så därför används det i be-
räkningen för hur mycket Rhodamin som skulle tillsättas i försöken denna gång. 
 
10 minuter är en sjättedels timme och en sjättedel av flödet på 5000 m3 är 833 m3. 
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4.5.1 Rhodaminmängd att tillsätta på metallurgiområdet 
 
Punktutsläppet på metallurgiområdet är tänkt att pågå i 10 minuter. Fluorometern är tänkt att 
kalibreras för att avläsa en maxhalt på 1,0 µg/l (= 1 mV) vid Laxvikens utlopp från bassäng 3 
i detta försök. Denna halt, på 1,0 µg/l, är C2. För att räkna ut C1 används faktor 182. 
 

21 182 CC ⋅=  
 

31 182182 m
mg

l
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Massa Rhodamin B att tillsätta: 
 

tQCm BRhoda ⋅⋅= 1min   (Ekvation 5) 
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Vid försök 1 som är tänkt att vara ett punktutsläpp på 10 minuter bör minst cirka 152 g Rho-
damin B tillsättas. 
 
 
4.5.2 Rhodaminmängd att tillsätta på koksverksområdet 
 
I detta försök är det inte frågan om några större mängder Rhodamin B, så då kan ett högre C2 
väljas. 
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Kommentar: 152 g + 4,3 g = 156,3 g innebär att Rhodaminmänden på 5 kg som SSAB till-
handahåller för försöken räcker mer än väl. 
 
 
4.6 Försök 1: punktförsöket på metallurgiområdet genom Laxvikenbassäng 1, 
2 och 3. 
 
Försök 1 illustreras genom detta diagram (som även finns i ett större format i Bilaga 4) då det 
är alldeles för många sidor rådata från Easy View (53 sidor) att ha med. Mätvärden är tagna 
med en minuts mellanrum. 
 

Försök 1: Punktutsläpp på metallurgiområdet 
genom Laxvikenbassängerna 1, 2 och 3
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(Diagram 5 Kurvan som visar Rhodaminflödet avläst i Laxvikenkuren vid utloppet från Lax-
vikenbassäng 3 den 29-30 november 2005) 
 
 
Försök Massa 

(m) 
Rhoda-
min B 
tillsatt 

Tid tills det 
första värdet 
uppmättes i 
Laxvikenbas-
säng 3 

Tid tills det högs-
ta värdet upp-
mättes i Laxvi-
kenbassäng 3 

Flöde 
uppmätt 
genom 
skibord 
(m3/h) 

Flöde 
registre-
rat via 
MÖSS 

Känslig-
het på 
fluoro-
metern 

C2 
µg/l= 
Högsta 
värde 

November 
2005 

152 g 7 h och 25 min 12 h och 51 min 2900 3965 *31,6 0,806 

(Tabell 8 Punktutsläppsförsökens primära parametrar på metallurgiområdet) 
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4.7 Försök 2: punktförsöket på koksverksområdet genom KV-diket. 
 
Försök 2 illustreras genom detta diagram (som även finns i ett större format i Bilaga 6) och 
genom alla mätvärden i form av rådata, (tagna med en minuts mellanrum i programvaran Easy 
View) som återfinns i Bilaga 5. 
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(Diagram 6 Kurvan som visar Rhodaminflödet avläst i KV-kuren vid utloppet från KV-diket 
den 19 december 2005) 
 
Punktförsök i 
Koksverksdiket 
(ej tidigare 
gjort)  

Massa 
(m) 
Rho-
damin 
B till-
satt 

Tid tills det första 
värdet uppmättes 
i Koksverksdiket 

Tid tills det 
högsta värdet 
uppmättes i 
Koksverksdiket

Flöde uppmätt 
genom kontroll 
av egen pump-
station på koks-
verksområde 
(m3/h) +  flödet 
från bion16 

C2 
µg/l= 
Högsta 
värde 

19 december 
2005 

4,3 g 50 minuter 1 h och 17 min 2840 m3/h 0,818 

(Tabell 9 Punktförsökets primära parametrar på koksverksområdet) 
 

                                                 
16 Bion = biologiska reningsanläggningen från Koksverket 
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5 Analys  
 
5.1 Analys av försök 1 
 
Analys av försök 1 sker med hjälp av de olika delarna från teoriavsnittet. Dessutom jämförs 
detta punktförsök från november 2005 mot de två tidigare gjorda försöken tidigare samma år, 
i mars och maj för att studera de olika försökens validitet. 
 
5.1.1 Allmänna uppgifter 
 
Det uppmätta skibordsflödet17 på 23 cm är den aktuella försöksdagen onsdagen den 29 no-
vember 2908 m3/h (se bilaga 2 och 3) alternativt 3965 m3/h genom inkommande uppgifter 
från MÖSS-systemet18.  
 

• Start tillsättning Rhodamin B-lösning: Klockan 11.40 den 29 november. 
 

• Vid oljeskärm mellan Laxvikenbassäng 1 och 2: cirka 12.30 den 29 november var 
vattnet före och efter oljeavskiljaren tydligt rödfärgat av Rhodamin B. 

 
• Första indikation i utloppet i Laxvikenbassäng 3 mot Inre Hertsöfjärden var klockan 

19.05 den 29 november. Värdet var då 2,5 mV i Easy-View, vilket motsvaras av ett 
värde på fluorometern av 0,09 mV (Rhinitial). Det hade då gått 7 h och 25 min från start 
tillsättning. 

 
• Högsta värdet avläst klockan 00.31 den 30 november i Laxvikenkuren. Det hade då 

gått 12 h och 51 min från start tillsättning. Maxvärdet var 133,62 mV, vilket motsva-
rade 0,806 µg/l i C2-värde (Rhmax), vilket gav peaken på kurvan i diagram nr X. 

 
• Efter 25 timmar och 50 minuter klingade flödet av helt. Att jämföra mot den teoretiska 

uppehållstiden på 20,4 timmar. 
 
(Jämför ovanstående punkter mot diagram 5 i Empiriavsnittet) 
 
 
5.1.2 Kurvans utseende 
 
Kurvans form visar på att lösningen mest har blandats lateralt, alltså sidoförflyttats längsefter 
båda kanterna, och längsefter vattnets väg. Kurvan visar även på ett optimalt avstånd från 
tillsättningsplats till provtagningsplats. Det är en typ ΙΙΙ-kurva (se figur 1, avsnitt 3.2.3) som 
kallas ”optimal distans” vid spårämnesmätningar och är den mest typiska Rhodaminkurvan att 
sträva efter då sådana görs (Kilpatrick, 1982). 
 

                                                 
17 Skibordsflödet förklaras utförligare i teoriavsnittet. 
18 MÖSS-systemet förklaras utförligare i teoriavsnittet. 
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5.1.3 Ny utspädningsfaktor i Laxvikensystemet 
 
Den förra utspädningsfaktorn på 182 var uträknat efter punktförsöket på metallurgiområdet i 
maj 2005. Då var Rhodaminets uppehållstid i vattenmassan kort, att få ett högre värde på ut-
spädningsfaktorn i november än i maj kändes sannolikt. 
 

mgg 152000152 =  tillsattes 
 

l
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m
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Flödet var den aktuella dagen 2900 m3/h genom mätning via skibord vid fallet mellan Laxvi-
kenbassängerna 2 och 3. Flödet var också 3965 m3/h genom mätning genom MÖSS-systemet 
på inkommande vatten till Svartöstadens lågtryckspumpstation. Det tog 15 minuter att hälla 
ner Rhodaminlösningen i brunnen, därför delas flödena på 4. 
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5.1.4 Jämförelse mot de tidigare försöken vad gäller uppehållstid, flöden 
och maxvärde på uppmätt Rhodaminhalt 
 
Här jämförs de tre punktutsläppsförsöken som är gjorda på metallurgiområdet, där Rhoda-
minmolnet har tagit sig via Laxvikenbassäng 1 och 2 till utloppet i Laxvikenbassäng 3. 
 
Försök Massa (m) 

Rhodamin 
B tillsatt 

Tid tills det första 
värdet uppmättes i 
Laxvikenbassäng 2
(Rh initial) 

Tid tills det 
högsta värdet 
uppmättes i 
Laxvikenbassäng 
2 (Rh max) 

Flöde 
uppmätt 
genom 
skibord 
(m3/h) 

Flöde 
regi-
strerat 
via 
MÖSS 

C2 
µg/l= 
Högsta 
värde 

Mars 2005 100 g 6 h och 52 min 8 h och 52 min 3600 4320 3 
Maj 2005 500 g 3 h och 34 min 4,h och 26 min 3900 4436 3,32 
November 
2005 

152 g 7 h och 25 min 12 h och 51 min 2900 3965 0,806 

(Tabell 10 Punktutsläppsförsökens jämförbara parametrar på metallurgiområdet) 
 
Bassängvolymen totalt i Laxviken bassäng 1+2+3 är 102 000 m3. Allt flöde har kanske inte 
varit med och arbetat under de olika försöken. I det här fallet är den ideala teoretiska om-
blandningstiden 20,4 h. Om det säkert går att anta att en viss kubikvolym inte är med och job-
bar med vattenmassan kan den kubikvolymen försummas från den totala bassängvolymen 
(Hanaeus, 1983). 
 
 
5.1.5 Verkningsgrad vid de tre punkutsläppsförsöken 
 
Verkningsgraden i procent (Vo) för dammar är den tid det tar för fluorometern att få toppvär-
det dividerat med den ideala omblandningstiden, som är bassängvolymen (V) dividerat med 
det normala flödet (Q) (Hanaeus, 1983). 
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(Hanaeus, 1983) 
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Försök Rhmax Verkningsgrad i 

Laxvikensystemet 
i procent (%) om 
flödet är 5000 
m3/h 

Verkningsgrad i 
Laxvikensystemet 
i procent (%) om 
flödet är det för 
dagen uppmätta 
genom skibord 
(se tabell 10) 

Verkningsgrad i 
Laxvikensystemet i 
procent (%) om 
flödet är det för 
dagen uppmätta 
genom MÖSS  
(se tabell 10) 

Mars 2005 8 h och 52 
min (8,9 h) 

44 31 38 

Maj 2005 4 h och 26 
min (4,4 h) 

22 17 19 

November 
2005 

12 h och 51 
min (12,9 h) 

63 37 50 

(Tabell 11 Vattnets verkningsgrad (Vo) på omblandningen i vattnet vid de olika försöken. 
Den teoretiskt rätta verkningsgraden är den där flödet beräknas på 5000 m3/h) 
 
 
5.1.5.1 Verkningsgradens betydelse vid vattenmassans omblandning 
 
Verkningsgraden var lite olika. I maj då det gick fort att nå utloppet i Laxvikensystemet var 
den mycket låg. I försöken i mars och november var verkningsgraden högre.  
 
Om flödet är lägre blir verkningsgraden bättre eftersom flödet går snabbare vid högre flöden. 
Studeras ett flöde i taget (se tabell 11), så syns det tydligt att verkningsgraden är bäst vid för-
söket i Laxvikensystemet nu i november, då flödet var klart lägre vid det tillfället än vid de 
två andra försöken. Det innebär att vid ett lägre flöde så hinner vattenmassan blanda om vatt-
net bättre, då det inte går lika snabbt. Men SSAB bör bestämma sig för vilket flöde som gäll-
er, så att man säkert kan veta vilken verkningsgrad som är att vänta. 
 
Om SSAB tycker att hög verkningsgrad i Laxvikensystemets tre bassänger är eftersträvans-
värt är ett lägre flöde att föredra och strider heller inte mot några villkor i SSAB:s miljötill-
stånd. Hög verkningsgrad ger hög uppehållstid och högre utspädningsförmåga. 
 
Observera också återigen att om en damms huvuduppgift är sedimentering, är totalombland-
ning inte på något sätt positivt, utan då bör kolvflöde (eller pluggflöde) eftersträvas. Det inne-
bär att all volym jobbar, men att inte allt vatten rörs om (Hanaeus, 1983). 
 
Det innebär att om dammens huvuduppgift är sedimentering, som det är i hyttslamsbassängen 
(punkt 3, bilaga 1), där inga försök gjorts, så är det inte heller någon fördel med hög verk-
ningsgrad. 
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5.1.6 Parametrarnas likheter och skillnader vid de olika försöken i Laxvi-
kensystemet 
 
Parametrarna som tas med i analysen är inte alla som tas upp i teorin eftersom SSAB inte mä-
ter alla dessa parametrar. Fält märkt med ”-” innebär att det ej fanns data att få om den para-
metern vid tiden för försöket eller strax därefter. 
 
5.1.6.1 Jämförelse mot interna parametrar 
 
Parameter märkt med * är ett värde från Inre Hertsöfjärden vid Gräsörenbron (punkt 10, bila-
ga 1).  
 
Parameter Försök i mars 2005 Försök i maj 2005 Försök i november 2005 
Isförhållanden - - Fanns inget istäcke 
pH 7-7,3 7,2-7,4 7,4 
Siktdjup *3 m *1,5 m - 
Strömmar - Kortslutningsströmmar Motsolsgående strömmar 
Temperatur i 
Laxviken 

11-12o C 17-20o C 11o C 

Turbulens *1,8 FNU *5,2 FNU - 
Vågor - Seiche - 
(Tabell 12 Interna parametrar av betydelse inom recipienthydrauliken. FNU = turbiditet) 
(SSAB:s Intranät b, 2005) 
 
 
5.1.6.2 Jämförelse mot externa parametrar 
 
Värdena märkt med * är tagna direkt från SMHI. Satte in parametern ”lufttemperatur”, för att 
undersöka om det rådde anmärkningsvärda skillnader i temperatur vid försökstillfällena, då 
vattnets densitet kan höjas eller sänkas vid sådana tillfällen. 
 
 
Parameter Försök i mars 2005 Försök i maj 2005 Försök i november 2005
Bottentopografi - - - 
Nederbörd *0,55 mm nederbörd *Ingen nederbörd mel-

lan 19-23 maj 
*Snöfall som gav 0,4 mm 
i nederbörd 

Vind SO, (150-170o) 4-8 
m/s (enligt MÖSS) 
*S, 7m/s 

SO-V, (130-300o) 1,5-7 
m/s (enligt MÖSS) 
*S, 4-9 m/s 

*NV-V, 7m/s 

Lufttemperatur *-4,3oC *Under 19-23 maj så 
varierade lufttemperatu-
ren mellan 6,6oC-11,8oC

*-3,9oC 

(Tabell 13 Externa parametrar av betydelse inom recipienthydrauliken) (SMHI, 2005) 
(SSAB:s Intranät b, 2005) 
 
 
5.1.6.3 Jämförelse mot föroreningsanknutna parametrar 
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Parameter Försök i mars 
2005 

Försök i maj 2005 Försök i november 
2005 

Fosfor (P-tot) < 0,02 mg/l <0,02 mg/l 0,02 mg/l 
Kväve (N-tot) 1,7 mg/l 0,94 mg/l 1,8 mg/l 
N/P-kvot 85 47 90 
(Tabell 14 Föroreningsanknutna parametrar av betydelse inom recipienthydrauliken) (SSAB:s 
Intranät b, 2005) 
 
 
5.1.7 Kommentarer till parametervärdena 
 
Här ges kommentarer till tabellernas (tabell 12-14) parametervärden. 
 
5.1.7.1 Iakttagelser vad gäller N/P-kvot 
 
N/P-kvoten är mellan 47 och 90. Då spelar det ingen roll i vilken form kvävet förekommer. 
Vid försöket i maj 2005 så var N/P-kvoten lägst vad gäller de tre försöken, den var då 47. Då 
flödade vattnet också snabbare, men det hade inte med N/P-kvoten att göra. För att N/P-
kvoten ska inverka och snabba på flödena måste den varaktigt sänkas. En lägre N/P-kvot för 
dock fram vattenmassan i en snabbare takt, samtidigt som sedimentering och nedbrytning inte 
går lika fort.  
 
 
5.1.7.2 Iakttagelser vad gäller vindstyrka och strömmar 
 
November 2005:  
 
I Laxvikenbassäng 2 under punktförsöket i november sågs en intressant sak efter att Rhoda-
minmolnet passerat oljeavskiljaren mellan bassäng 1 och 2. Det var att vattnet inte strömma-
de, som det tidigare antagits, närmaste vägen åt vänster runt udden på Laxvikenbassäng 2, 
utan det strömmade åt höger sida mot en vassansamling i Laxvikenbassäng 2. Det tyder på att 
motsolsgående strömmar förekom under försöksdagen och det saktar ned strömningen av 
vattnet igenom systemet. 
 
 
Maj 2005:  
 
Vindstyrkan var starkast under försöket i maj och då gick det också snabbast för flödet att nå 
provtagningskuren. Här har en mycket stark svängning av vinden skett (se tabell 13) då vin-
den har svängt från 130o-300o. Ihållande vind (SO-V) har då skapat en snedställning av vat-
tenytan varvid en seiche har uppstått och skapat ett snabbt spridningsförlopp med masstrans-
port av vattenmassan genom snabba kortslutningsströmmar. Dessutom är kurvan (se nästa 
sida, diagram 7) från försöket i maj märklig, det är en blandning av typ Ι och typ ΙΙΙ-kurva. 
Det tyder på dålig validitet för försöket i maj. Turbiditeten (grumligheten) ute vid Gräsörenb-
ron (punkt 10, bilaga 1) i maj var också hög på grund av våromblandning.  
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(Diagram 7 Kurvan, som den blev vid försöket i maj 2005.) (Nordström a, 2005) 
 
 
5.1.7.3 Iakttagelser vad gäller utspädningsfaktorn 
 
Beroende på flödet, som utspädningen beräknas på, varierar utspädningsförmågan mellan 
190-261. Lägre flöde ger högre utspädning. Det inkommande MÖSS-flödet anses vara ett 
pålitligare flöde än skibordsflödet, så en utspädning på i alla fall 1190 C⋅ , är att i alla fall att 
vänta.  
 
 
5.1.7.4 Iakttagelser vad gäller nederbörd 
 
Liknande nederbörd på ca 0,5 mm var det 10 mars och 29 november 2005. Det var ingen ne-
derbörd mellan 19-23 maj 2005. I maj var också flödet snabbast. En sådan liten nederbörd 
som 0,5 mm anses dock vara försumbar. Inga slutsatser dras därför av nederbördsparametrar-
na. 
 
 
5.1.7.5 Iakttagelser vad gäller pH-värdet 
 
Variationen på pH-värdet i mars, maj och november 2005 var försumbar. Det låg nämligen 
mellan 7-7,4 och är mycket bra pH-nivåer. Vad gäller sambandet mellan djurliv och pH-
värde, är meningen inte att det ska förekomma fisk i Laxvikensystemet, då det är smutsigt 
processvatten som strömmar där. Det som är intressant med att det faktiskt förekommer fisk 
där är att det då går att få sig en uppfattning om pH-värdets variation över tiden och alkalinite-
ten, genom att studera vilka arter som förekommer. 
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pH-värdet är som sagt bra, men varierar kanske för mycket för att mörten skall trivas. Där-
emot är det en och annan abborre som trivs i Laxvikenbassäng 3. Att tänka på är att mörten 
städar upp bland växtlighet under vattenytan. En parentes kan tyckas, men speciellt mörtar ger 
indikation på att, förutom pH-värdet, även alkaliniteten/buffringsförmågan är god i vattnet 
och icke varierande.  
 
 
5.1.7.6 Iakttagelser vad gäller vattentemperatur 
 
Vattentemperaturerna i mars och maj var jämförbara, 11-12oC. Mellan den 19-23 maj var vat-
tentemperaturen mellan 17-20oC. Det råder ganska varma temperaturer i Laxviken, men så är 
det också processvatten som används för avkylning och utspädning i SSAB:s heta processer. 
pH-värdet var bra vid alla tre tillfällena. Vattnets egen buffringsförmåga av pH: värdet är 
dock okänd. Inga slutsatser dras av vattentemperaturen. 
 
 
5.1.7.7 Iakttagelser vad gäller lufttemperatur 
 
Lufttemperaturerna i mars och maj var jämförbara, (-3,9)-(-4,3)oC. Mellan den 19-23 maj var 
lufttemperaturen mellan 6,6-11,8oC. Inga slutsatser dras utifrån detta, eftersom inget anmärk-
ningsvärt vad gäller lufttemperatur har skett. 
 
 
5.1.7.8 Iakttagelser vad gäller siktdjup och turbulens 
 
Dessa provtagningar tas endast ute vid Gräsörenbron i Inre Hertsöfjärden. I mars var turbu-
lensen 1,8 FNU och siktdjupet 3 m. I maj var turbulensen 5,2 FNU och siktdjupet 1,5 m. Den 
ökade turbulensen i maj hör naturligtvis ihop med våromblandningen, då virvlar mycket par-
tiklar omkring från bottensedimenten upp till ytan och försämrar siktdjupet i sin tur. Vinden 
bidrog också till den ökade turbulensen i maj. Vinden påverkar även Laxvikensystemet. 
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5.2 Analys av försök 2 
 
Analys av försök 2 sker med hjälp av de olika delarna från teoriavsnittet. Här kan inga jämfö-
relser göras mot tidigare försök göras eftersom detta är det första försöket med Rhodamin i 
KV-diket. 
 
 
5.2.1 Allmänna uppgifter 
 
Flödet till KV-diket den aktuella försöksdagen den 19 december 2005 är på 2840 m3/h. 
 

• Start tillsättning av Rhodamin B-lösning: Klockan 10.25 den 19 december i en contai-
nerkur bakom gasbehandlingen på Koksverket. Det var 7 dl Rhodaminlösning. Allt 
hälldes i på en gång. Till detta försök hade det upptäckts att det inte är nödvändigt att 
ha ett kontinuerligt flöde på Rhodamintillsatsen då det gäller punktförsök (Kilpatrick, 
1982). 

 
• Ingen rödfärgning av vattnet kunde iakttagas, inte ens på växtlighet vid KV-diket. 

 
• Första indikation utlopp KV-diket mot Inre Hertsöfjärden kom klockan 11.15 den 19 

december. Värdet var då 0,37 mV (genom Easy-View), vilket motsvarar ett mV-värde 
av 0,14 på fluorometern (Rhinitial). Det hade då gått 50 minuter från start tillsättning av 
Rhodaminet. 

 
• Högsta värdet avläst klockan 11.42 den 19 december. Det var 100,12 mV gett av 

Easy-View. Det motsvarar 0,818 µg/l i C2-värde (Rhmax) på fluorometern, vilket gav 
peaken på kurvan i diagram 9. Det hade då gått 1 timme och 17 minuter från start till-
sättning av Rhodaminet. 

 
• Klockan 12.24 klingade Rhodaminflödet av helt. Det hade då gått 1 timme och 59 mi-

nuter sedan Rhodaminet tillsattes. Att jämföra mot den teoretiska uppehållstiden på 
1,9 h. En annan utspädningsfaktor skall räknas ut här efter de nya värdena som gavs. 

 
 

(Jämför ovanstående punkter mot diagram 6) 
 
 
5.2.2 Kurvans utseende 
 
Kurvans form visar på att lösningen har blandats vertikalt, lateralt och längsefter vattnets väg. 
Kurvan visar även på ett mycket kort avstånd från tillsättningsplats till provtagningsplats. Det 
är en typ Ι-kurva (se figur 1, avsnitt 3.2.3) som innebär ”mycket kort distans” från tillsätt-
ningsplats till provtagningsplats. Med denna kurva är en hög omblandning av spårämnet att 
vänta (Kilpatrick, 1982). 
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5.2.3 Utspädningsfaktorn i KV-diket 
 
Eftersom utspädningsfaktorn på 9,1 var uträknat efter punktförsöket på metallurgiområdet i 
maj 2005, är det ganska förståeligt att den inte stämde särskilt väl eftersom KV-diket har sin 
egen utspädningsförmåga, då KV-diket inte har med Laxvikenbassängerna 1, 2 och 3 att göra. 
 
Flödet var den aktuella försöksdagen den 19 december 2005 2840 m3/h. Detta delades med 60 
för att få per minut. Det blev cirka 47 m3/minut. Det tog 50 sekunder att hälla ner Rhodamin-
lösningen i vasken varvid flödesvärdet jämnades till 40 m3/h (beräknat på 50 sekunder). 
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Det går att starta ytterligare en pump på 1400 m3/h i Koksverkets pumpstation. Men det är en 
ersättningspump om någon annan pump går sönder. Om den pumpen också skulle kunna kö-
ras samtidigt som de två andra så skulle utspädningsförmågan kunna bli upp till 191 gång-
er.Beräknar här på att det tog 50 sekunder att tillföra Rhodaminet. 
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Utspädningen går att öka på 60 gånger om den tredje pumpen skulle kunna användas. 
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5.2.4 Parametrarna från KV-diket 
 
Parametrarna som tas med i analysen är inte alla som tas upp i teorin eftersom SSAB inte mä-
ter alla dessa parametrar. 
 
5.2.4.1 KV-dikets interna parametrar 
 
Ett ”-” i rutan anger att det värdet inte går att inhämta. Parameter märkt med * är ett värde 
från Inre Hertsöfjärden vid Gräsörenbron (punkt 10, bilaga 1). 
 
Parameter Försök den 19 december 2005 
Isförhållanden Fanns inget istäcke 
pH 7,1 
Siktdjup *- 
Strömmar - 
Vattentemperatur KV-diket 9,3oC 
Turbulens *- 
Vågor - 
(Tabell 15 Interna parametrar av betydelse inom recipienthydrauliken. FNU = turbiditet) 
(SSAB:s Intranät b, 2005) 
 
 
5.2.4.2 KV-dikets externa parametrar 
Värdena märkt med * är tagna direkt från SMHI. Satte in parametern ”lufttemperatur” för att 
se om anmärkningsvärda temperaturförhållanden rådde vid försökstillfället. 
 
Parameter Försök den 19 december 2005 
Nederbörd *Ingen 
Vind *NV, 2 m/s 
Lufttemperatur *-4,1oC 
(Tabell 16 Externa parametrar av betydelse inom recipienthydrauliken) (SMHI, 2005) 
(SSAB:s Intranät b, 2005) 
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5.2.4.3 KV-dikets föroreningsanknutna parametrar 
 
Parameter Försök måndagen 19 

december 2005 
Provtagning den 12 
december 2005 

Provtagning den 
27 december 2005 

Fosfor (P-tot) Inga prover tagna den 
dagen 

0,02 mg/l 0,02 mg/l 

Kväve (N-tot) Inga prover tagna den 
dagen 

2 mg/l 2,1 mg/l 

N/P-kvot Går ej att räkna ut för 
den aktuella veckan då 
inga prover togs den 19 
december, men värdena 
varierar sällan 

100 105 

(Tabell 17 Föroreningsanknutna parametrar av betydelse inom recipienthydrauliken) (SSAB:s 
Intranät b, 2005) 
 
 
5.2.5 Kommentarer till parametervärdena 
 
Se fakta om kommentarerna i teoriavsnittet. 
 
5.2.5.1 Iakttagelser vad gäller N/P-kvoten 
 
N/P-kvoten är 100 i KV-diket om värdena från 12 december tas. Mycket hög N/P-kvot. Ger 
sämre djup i bassängen och mer sediment på sikt. 
 
 
5.2.5.2 Verkningsgraden KV-dikets vatten 
 
Rhmax är 1 timme och 17 minuter vilket motsvarar 1,28 timmar. KV-dikets volym är 5400 m3. 
Flödet den 19 december var 2840 m3. Verkningsgraden enligt ekvation 5 blir då 67 procent i 
KV-diket. 
 
Rhinitial Rhmax Verkningsgrad i % 

enligt uppmätt flöde 
50 min (0,83 h) 1 h och 17 min  

(1,28 h) 
67 

(Tabell 18 Verkningsgraden i KV-diket den 19 december 2005) 
 
Verkningsgraden är bättre i KV-diket än i Laxvikensystemet trots att bassängen är relativt 
liten volymmässigt om den jämförs mot Laxvikenbassängerna 1, 2 och 3. Det stärker validite-
ten för att det rör sig om en typ Ι-kurva, eftersom bättre omblandning av färgspårämne ges av 
den kurvan, eftersom färgspårämnet då blandas även vertikalt. 
 
 
5.2.5.3 Iakttagelser vad gäller vindstyrka och strömmar 
 
Vindstyrkan var Nordvästlig med styrkan 2 m/s. Strömmar här går det ej att säga något om då 
försöket var ett snabbt punktförsök och inga vattenprover togs. 
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5.2.5.4 Iakttagelser vad gäller utspädningsfaktorn i KV-diket 
 
Utspädningsfaktorn i KV-diket var 131 gånger. Det är bra att veta om något utsläpp råkar 
inträffa. Om det sker ett stort utsläpp av något ämne som kan vara skadligt för recipienten och 
utspädningsförmågan inte räcker till kan den tredje pumpen på 1400 m3/h i Koksverkets flö-
desstation startas. Då uppnås en utspädningsfaktor på 191. Räcker inte det förutsätts att något 
bindande ämne som exempelvis järnsulfat tillsätts som binder upp det skadliga ämnet. 
 
 
5.2.5.5 Iakttagelser vad gäller nederbörd 
 
Aktuell försöksdag förekom ingen nederbörd. 
 
 
5.2.5.6 Iakttagelser vad gäller pH-värdet 
 
Försöksdagen den 19 december låg pH-värdet i KV-diket på 7,1. Alkaliniteten går det dock 
inte att säga något om, så om pH-värdet naturligt är bra eller om det beror på att ett pH-
höjande ämne tillsatts är oklart. Men 7,1 är ett bra pH-värde. 
 
 
5.2.5.7 Iakttagelser vad gäller vattentemperaturen 
 
Vattentemperaturen låg aktuell försöksdag på 9,3oC. 
 
 
5.2.5.8 Iakttagelser vad gäller lufttemperatur 
 
Lufttemperaturen var – 4,3oC. Inget anmärkningsvärt. 
 
 
5.2.5.9 Iakttagelser vad gäller siktdjup och turbulens 
 
Finns inga värden på turbiditet och siktdjup från Gräsörenbron sedan den 14 november 2005, 
så inga slutsatser kan dras av detta. 
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6 Slutsatser 
 
Resultatet på forskningsfrågorna i syftet redovisas i detta avsnitt. 
 
 
6.1 Punktförsök på metallurgiområdet 
 
Här sammanställs de viktigaste parametrarna från analysen då det gäller de tre utförda försö-
ken på metallurgiområdet under 2005. 
 
 
6.1.1 Försöket den 10 mars, 2005 
 
Dessa slutsatser har dragits vad gäller försöket i mars. 
 
 
6.1.1.1 Hur lång tid tar det för process- och kylvattnet från metallurgiområdet (masugn, 
stålverk, AGA:s syrgasverk) att nå utloppet från Laxvikensystemets sista bassäng? 
 
6 h och 52 min 
 
Inga beräkningar för att räkna ut utspädningsförmågan hittades från detta pilotförsök. 
 
 
6.1.1.2 Kan det vara något eller några slags hinder på vägen för flödena? Var? Vad? 
 
Hög N/P-kvot (85) är inte bra och hindrar genomströmning. 
 
Denna dag föll en viss nederbörd som kan ha bidragit till längre uppehållstid. 
 
Övrigt: Vo = 31-44 % beroende på vilket flöde som togs med i beräkningen. 
 
 
6.1.1.3 Kurvans form 
 
Finns inga tolkningsbara varianter på kurvan i detta försök, där ingen logger heller användes. 
 
 
6.1.2 Försöket mellan 19-23 maj 2005 
 
Slutsatser dragna om försöket i maj. 
 
 
6.1.2.1 Hur lång tid tar det för process- och kylvattnet från metallurgiområdet (masugn, 
stålverk, AGA:s syrgasverk) att nå utloppet från Laxvikensystemets sista bassäng? 
 
3 h och 34 min 
 
Utspädningsförmågan var här 182 beräknat på ett flöde på 5000 m3/h. 
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6.1.2.2 Kan det vara något eller några slags hinder på vägen för flödena? Var? Vad? 
 
En lägre N/P-kvot (47), ger kanske lite lägre motstånd i en vattenmassa. Men det är inte tro-
ligt att det påverkar ett enstaka försök som detta, i sådana fall måste N/P-kvoten minskas un-
der en längre tid. 
 
Under det här försöket var det starka vindar samt en stark svängning i vinden vilket har gett 
kortslutningsströmmar som tar den kortaste vägen genom vattenmassorna. 
 
I recipienter av begränsad omfattning (vik eller sjö) ger ihållande vind ofta upphov till att en 
speciell våg, en seiche, uppstår på nivån 0,3 * djupet i viken. Det innebär ett mycket snabbt 
spridningsförlopp med masstransport av vattenmassan som följd. 
 
Det var hög turbulens den här majveckan som kan ha bidragit till den mycket snabba uppe-
hållstiden. 
 
Ingen nederbörd alls förekom mellan 19-23 maj 2005. 
 
Övrigt: Vo = 17-22 % beroende på vilket flöde som togs med i beräkningen. 
 
 
6.1.2.3 Kurvans form 
 
Denna kurva (se diagram 10) är en blandning av typ Ι och typ ΙΙΙ. Kurvans första halva, fram 
till maxvärdet, uppträder som ett kort avstånd (typ Ι-kurva) mellan tillsättningspunkten i 
brunnen på metallurgiområdet och provtagningspunkten i Laxvikenkuren. 
 
Det tyder på dålig validitet av försöket och beror på den mycket starka svängningen i vind-
styrka som skedde då, samt att vindstyrkan var stark. Då blir inte kurvan en typisk kurva och 
försöket måste göras om för att ge validitet. 
 
 
6.1.3 Försöket den 29 november, 2005 
 
Slutligen slutsatserna från försöket i november. 
 
 
6.1.3.1 Hur lång tid tar det för process- och kylvattnet från metallurgiområdet (masugn, 
stålverk, AGA:s syrgasverk) att nå utloppet från Laxvikensystemets sista bassäng? 
 
7 h och 25 min 
 
Utspädningsförmågan var 190 om MÖSS-flödet användes i beräkningen. 
 
Utspädningsförmågan var 261 om skibordsflödet användes i beräkningen. 
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6.1.3.2 Kan det vara något eller några slags hinder på vägen för flödena? Var? Vad? 
 
Hög N/P-kvot (90) är inte bra och hindrar vattengenomströmningen i flöden. 
 
Här inverkade strömmar som drog sig åt höger. Det syntes tydligt. Det innebär motsolsgående 
strömmar. Det kan sakta ned flödet till viss del. 
 
Denna dag föll en viss nederbörd som kan ha bidragit till längre uppehållstid, men en neder-
börd på 0,5 mm kan försummas. 
 
Övrigt: Vo = 37-63 % beroende på vilket flöde som togs med i beräkningen. 
 
 
6.1.3.3 Kurvans form 
 
Kurvans form (se diagram 9) visar på att lösningen har blandats lateralt (sidoförflyttats), och 
längsefter vattnets väg.  
 
Kurvan är en typisk Rhodamin-kurva, en typ ΙΙΙ-kurva. Försöket ges validitet 
 
 
Kommentarer till slutsatserna från de tre försöken på metallurgiområdet gjorda under 2005: 
 

• Det går att anta att en utspädning på i alla fall 190 borde uppnås vid utsläpp av eventu-
ella skadliga ämnen. 

 
• En mycket stark svängning av vinden skedde vid försöket i maj (130-300o) och ledde 

till kortslutningsströmmar. 
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6.2 Punktförsök på koksverksområdet 
 
Här sammanställs de viktigaste parametrarna från analysen då det gäller punktförsöket på 
koksverksområdet den 19 december 2005. 
 
 
6.2.1 Försöket den 19 december 2005 
 
Slutsatser om punktförsöket i KV-diket. 
 
 
6.2.1.1 Hur lång tid tar det för kyl- och processvattnet på Koksverket att nå utloppet, 
strax efter oljeavskiljaren, innan det släpps ut till Inre Hertsöfjärden? 
 
Det tog 50 minuter exakt. 
 
 
6.2.1.2 Hur lång tid har SSAB på sig att mildra eller förebygga redan inträffat läckage 
av icke renat processvatten vid Koksverket?  
 
Inom 50 minuter. Helst så snabbt som möjligt. 
 
 
6.2.1.3 Vid störning eller instabil drift i den biologiska reningsanläggningen vid Koks-
verket, vad kan SSAB då göra och hur lång tid har man på sig?  
 
Utspädningsförmågan är 131. 
 
Vanligt pumpflöde är två pumpar som tillsammans ger 2800 m3/h (1400 m3/h per pump). En 
tredje pump med ytterligare 1400 m3/h i flöde finns tillgänglig i Koksverkets egen pumpsta-
tion, men används endast som ersättningspump. Om den tredje pumpen skulle kunna köras 
samtidigt som de två andra kan en utspädning på upp till 191 gånger uppnås av det skadliga 
utsläppet. 
 
Hjälper det inte med detta, får något bindande ämne tillsättas som oskadliggör föroreningen. 
 
 
6.2.1.4 Kan det vara något eller några slags hinder på vägen för flödena? Var? Vad? 
 
Verkningsgraden(Vo) i vattenmassan var 67 % trots hög N/P-kvot (100) som i sig innebär en 
minskad vattengenomströmning. Tyder på typ Ι-kurva som ger bra omblandning. 
 
Ingen hindrande nederbörd föll. 
 
Nordvästliga vindar med låg vindstyrka gavs. Inget anmärkningsvärt. 
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6.2.1.5 Kurvans form 
 
Kurvans form (se diagram 11) visar på att lösningen har blandats vertikalt, lateralt och läng-
sefter vattnets väg. En typ Ι-kurva. 
 
 
Kommentar slutsatserna från punktförsöket på koksverksområdet den 19 december 2005: 
 

• Det är bra om varje riskabel utsläppsmängd rutinmässigt och kontinuerligt registreras 
varvid det snabbt går att räkna ut hur mycket vatten eller annat kemiskt ämne som 
måste tillsättas vid tillfällen då läckage eller annat inträffar. 
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7 Diskussion 
 
7.1 Metoddiskussion 
 
Här diskuteras vad som upplevdes som problematiskt under försökens utförande. 
 
 
7.1.1 Försöken som utfördes 
 
 

• Punktförsöket på metallurgiområdet. 
 
Problem innan, under och efter försökets utförande: Vid de tidigare Rhodaminförsöken i mars 
2005 så gjordes tillblandningen på annat ställe än koksverkslabbet. Hela invägningsrummet 
blev nu rosa på koksverkslaboratoriet och personalen inte alltför glad. Åtgärder till nästa till-
blandning ska vidtas i form av skyddspapper på golv och eventuellt Miljö, Hälsa och Säker-
hets egen våg. De hittillsvarande skyddshandskarna ej tillräckliga för händerna, nya införskaf-
fades till försök nr 2. 
 
Efter att detta försök gjorts blev tiden knapp och tydliga motiveringar till nästa försök blev 
nödvändigt. Endast ett försök till skulle komma att hinnas med. Efter att ha räknat om uppe-
hållstiden i hyttslamsbassängen och funnit att försök inte ska göras i vatten som strömmar 
sakta (Kilpatrick, 1982) och nitrithalten kändes som ett frågetecken för ett långtidsförsök på 
metallurgiområdet så bestämdes att ytterligare ett punktförsök skulle genomföras men nu i 
KV-diket.  
 
 

• Inga problem inträffade under punktförsöket på koksverksområdet. 
 
 
 
Övrigt: Vid de två olika punktförsöken som har gjorts på metallurgi- och koksverksområdet så 
har friktionsförluster genom vätskans inre friktion (viskositet) mot omgivande material för-
summats vid uträkning av uppehållstider för flödena. De smala kanalerna har också försum-
mats, endast bassängerna är upptagna. Detta gjordes i samförstånd med min handledare Kata-
rina Kylefors, miljöingenjör på avdelningen för Miljö, Hälsa och Säkerhet på SSAB. På grund 
av att det var punktförsök som gjordes har det inte varit aktuellt att ta vattenprover vid försö-
ken som annars var påtänkt om ett långtidsförsök hade hunnits med. Om framtida försök görs 
och eventuellt vattenprover tas och om parametrarna tas i åtanke vid försöken så kan det ytter-
ligare styrka validiteten kring mina försök. 
 
 
7.2 Resultatdiskussion 
 
Här diskuteras vad som har kommit fram under tiden undersökningsarbetet på SSAB Tunn-
plåt AB i Luleå framskridit. 
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7.2.1 Diskussion kring fortsatta försök 
 
 

• Långtidsförsök på metallurgiområdet har inte gjorts. 
 
Problem här: Rhodamin B kan reagera med nitrit i kraftigt förorenade vatten och bilda det 
cancerogena ämnet dietylnitrosamin (DENA).Denna förening har förvisso ett snabbt sönder-
fallsförlopp med en halveringstid på knappt 3 timmar, men gällande riktvärden i USA (i USA 
görs fler Rhodaminförsök än i Europa) är att i vattendrag med en nitritnivå över 50 µg/l får 
koncentrationerna av Rhodamin B inte överstiga 10 µg/l (Kilpatrick, 1982). Medelnitritvärde i 
Laxvikensystemet är och anses som lågt (Wahlberg, 2005). Det kan ändå vara lämpligt att C2 
= 0,5 µg/l. Om nitritnivåerna i en bassäng är mer än 50 µg/l så får den tillåtna mängden Rho-
damin B vid ett vatteninlopp mot recipient vara högst 2 µg/l (Kilpatrick,1982). 
 
 

• Försök i hyttslamsbassängen tar 1-2 månader, om det alls går att genomföras. Det ska 
inte göras försök med färgspårämnen i vatten som strömmar sakta. 

 
Problem här: Rhodamin B kan absorberas på partiklar om det är en partikelhalt på upp till 10 
mg/l i ett sötvatten (Recipienthydraulik, 1998). Partikelhalten varierar från en hög nivå i in-
loppet till mindre än 10 mg/l i utloppet till Laxvikenbassäng 2 (Lagerwall b, 2005). Så en viss 
partikelbundenhet och sedimentering kan fås. Färgspårämne skall dessutom överhuvudtaget 
inte tillsättas i ett vatten som strömmar sakta eller i döda vatten (Kilpatrick, 1982). Kan bero 
på att Rhodaminet fäster effektivt på kvävepartiklar enligt Leif Wahlberg, miljöingenjör på 
Miljö, hälsa och säkerhet, så att Rhodaminet ej kan spåras sedan. Även fast det skulle gå att 
göra ett försök så hinns detta försök ej med. 
 
 

• Långtidsförsök på koksverksområdet har inte gjorts, men inga speciella problem har 
hittats, angående ett sådant framtida kontinuerligt långtidsutsläpp. 

 
 
7.3 Hur temperaturkänsligt kan Rhodamin vara? 
 
Vid försök nr 2 i KV-diket använde jag mig av olika temperaturer på kalibreringsvätskorna. 
En kalibrering gjordes med kylskåpskallt vatten och en med i princip rumstempererat vatten 
och det sistnämnda stämde sedan bäst mot den uppmätta fluorescensen, som sedan gavs i för-
söket. Den kylda Rhodaminlösningen var bara två timmar från att vara nyblandad och den 
rumstempererade ½ h från att vara nyblandad. Vid kontrollen av vilken temperatur på vätskan 
som stämde bäst in på det erhållna resultatet i KV-kuren, så använde jag mig av ekvationerna 
som gavs av korrelationskoefficienterna för de olika kalibreringskurvorna, det vill säga y = 
ax+b. Först måste dock x lösas ut. Den rumstempererade kalibreringen enligt ekvationen gav 
ett C2 på 0,817 µg mot 0,58 för den kylskåpskalla. Det motsvarade i stort exakt maxvärdet på 
0,818 µg/l som sedan erhölls i försöket. Däremot när jag tog parametrar som kalibrerings-
vätskornas vattentemperatur och processvattnets vattentemperatur i KV-diket och den erhållna 
fluorescensen vid kalibreringarna och satte in i Ekvation 1 så stämde det kylskåpskalla vattnet 
bättre med den erhållna fluorescensen i försöket. Då fick jag nämligen 0,9 µg/l mot cirka 1,5 
för den rumstempererade lösningen. För att Rhodaminet inte ska brytas ner så fort så ska 
Rhodaminlösningen förvaras mörkt och kallt. Det kan vara så att varför den rumstempererade 
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vätskan så bra motsvarade den erhållna fluorescensen i försöket var för att den i princip var 
nygjord. 
 
 
7.4 N/P-kvoten 
 
Fosforvärdet tillhör klass 3 som innebär måttligt höga totalfosforhalter. Kvävevärdet tillhör 
klass 4 som innebär mycket höga totalkvävehalter. Balansen mellan fosforn och kvävet är inte 
bra. Förhållandet kväve/fosfor skall helst ligga mellan 10-15. Även svårt förorenade sjöar 
innefattas. Kvoter mellan 15-30 är också godtagbara, men tllväxt av cyanobakterier kan börja 
redan vid kvoten 29 (Naturvårdsverket ,1999). SSAB:s P-rening är kanske väl effektiv. Detta 
problem delar de i sådana fall med många företag längs östersjökusten. Det har varit mycket 
fokus på fosfor som tillväxtbegränsande för blågröna-cyanoalger i Östersjön de senaste åren. 
Man ska komma ihåg att får kvävet övertaget, som sker vid kvoter över 30, så tar det över 
som tillväxtbegränsande faktor. Den kritiska kvoten bedöms ligga omkring 15 med ett osäkert 
intervall på mellan 10 och 17 då endera eller båda ämnena kan verka reglerande på biomas-
san, framförallt då alger. 
 
Om ett företag vill göra något åt det här, det är absolut inget lagbrott att ha en hög N/P-kvot, 
om företaget inte har ett villkor på sig (men det har inte SSAB, inte ens för fosfor), så måste 
man även ta hänsyn till andra parametrar, som jag inte tänker gå in närmare på nu. Dessa är 
för kännedom arealspecifik avrinning av kväve och fosfor, sjö-procent i avrinningsområde, 
arealspecifik förlust av permanganatförbrukande ämnen och arealspecifik förlust av kisel. 
Men här finns en osäkerhetsfaktor i att det även är rinnande vattendrag med i bilden på SSAB 
Tunnplåt AB i Luleå som jag har studerat och det är inte klarlagt att växtnäringseffekter i 
rinnsträckor utvecklar sig på exakt samma sätt som en för sjöar och vattendrag. Forskning 
pågår (Naturvårdsverket ,1999). 
 
 
7.5 Verkningsgradens betydelse 
 
Om flödet är lägre blir verkningsgraden bättre. Om man bara tittar på ett flöde i taget (se ta-
bell 11), så syns det tydligt att verkningsgraden är bäst vid försöket i Laxvikensystemet nu i 
november, då flödet var klart lägre vi det tillfället än vid de två andra. SSAB bör dock be-
stämma sig för vilket flöde som gäller, så att man säkert kan veta vilken verkningsgrad som är 
att vänta. 
 
Verkningsgraden i KV-diket var bättre än i Laxvikensystemet och det tyder på att det var just 
en typ Ι-kurva som gavs i det försöket eftersom vattenmassorna, förutom att blandas lateralt 
och längsefter, även blandas vertikalt vid denna typkurva. 
 
 
7.6 Kemikalier att använda vid inträffade utsläpp och bassängutformning 
 
Vad gäller kemikalier så kanske andra ämnen än järnsulfat och lut kan användas till flockning 
och för att höja pH-värdet (Lahti, 1995). Till exempel släckt kalk (Ca (OH)2) är starkt bakte-
riebekämpande och har ett mycket högt pH. Är särskilt användbar till flockning om buffertka-
paciteten är god. Jämförs släckt kalk mot järnklorid, som kan användas till avskiljning av par-
tiklar, så tjänar det inga ekonomiska syften att välja järnklorid i första hand (Hanaeus, 1983). 
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Olika kemikaliers användbarhet vid olika sorters utsläpp var inget jag skulle ta reda på i detta 
arbete, men kan vara intressant för fortsatt forskning inom recipienthydrauliken för och på 
SSAB. 
 
Bassängernas utformning har jag varken hunnit titta på eller fundera över alls, men parame-
tern bottentopografi är intressant och om SSAB ser över detta vad gäller Laxvikensystemet, 
som är grunt, så kan systemet bli mindre vindkänsligt. KV-diket är djupare och förmodligen 
inte alls lika känsligt för starka vindar. 
 
 
7.7 Reliabilitet och validitet 
 
Reliabiliteten under de två utförda försöken, i november och december 2005, är mycket bra 
och utfallen pålitliga på grund av noggrannheten vid kalibreringarna och tillblandningarna av 
Rhodamin B-lösningarna. Däremot kan validiteten kring beräkningen av utspädningsfaktorn i 
Laxvikensystemet bli påverkad av att det finns två olika flödesuppgifter att ta hänsyn till. Jag 
tycker att SSAB ska bestämma sig för exakt vilket flöde som gäller. Om ändå MÖSS-
systemet anses pålitligare, så varför ska skibordsflödet fortsätta att följas upp? 
 
Kurvornas utseende är intressant vad gäller validiteten av försöken. Det finns fyra kurvor att 
få vid Rhodaminförsök och någon av dem ska kurvan du får likna (Kilpatrick, 1982). Försöket 
som gjordes i maj har därför låg validitet då det är en blandning av två sorters kurvor. Det var 
annat också som var annorlunda, vad gäller parametrarna, under det försöket. Det allra första 
försöket som gjordes i mars 2005 på metallurgiområdet ansågs inte ha särskilt hög reliabilitet 
på avdelningen, på grund av utförandet, men hade vissa likheter med mitt punktförsök där. 
Det försöket har stärkt validiteten åt mitt försök på metallurgiområdet och jag har gett validi-
tet åt det försöket. 
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Bilaga 1 Hela SSAB Tunnplåt AB:s område i Luleå
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Bilaga 2 Mätning av flödet i Laxviken med skibord (tabellform) 
 
Tabell som visar det uppmätta flödet genom skibord vid Laxvikens flödesmätning i fallet mel-
lan bassäng 1 och 2. Den vänstra kolumnen visar flödet uppmätt i cm och den högra visar 
flödet i m3/h. Innan avcheckning i tabell, dra av tre cm från uppmätt flöde. 
  

Sambandet mellan höjd över skibordet vid inloppet till kanalen (laxviken) och flöde. 

13,5  1219  

14 1306 
14,5 1394 
15 1482 
15,5 1570 
16 1658 
16,5 1746 
17 1834 
17,5 1921 
18 2013 
18,5 2098 
19 2183 
19,5 2270 
20 2358 
20,5 2447 
21 2537 
21,5 2628 
22 2721 
22,5 2814 
23 2908 
23,5 3004 
24 3099 
24,5 3197 
25 3295 
25,5 3395 
26 3495 
26,5 3597 
27 3698 
27,5 3802 
28 3906 
28,5 4011 
29 4117 
29,5 4224 
30 4332 
30,5 4441 
31 4551 
31,5 4661 
32 4773 
32,5 4885 
33 4998 

33,5 5112 

34 5227 
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Bilaga 3 Mätning av flödet i Laxviken med skibord (grafiskt presenterat) 
 
Skibordsflödet grafiskt presenterat. Det är lättare att avläsa skibordsflödet i det här grafiska  
diagrammet. Innan avcheckning i tabell, dra av tre cm från uppmätt flöde. 
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Bilaga 4 Diagram som visar kurvan över försök 1:punktförsöket på metallurgiområdet 
 
Diagram som visar kurvan från punktförsöket på metallurgiområdet genom Laxvikenbassäng 1. 2 och 3. 
 

Försök 1: Punktutsläpp på metallurgiområdet 
genom Laxvikens bassäng 1 och 2
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Bilaga 5 Rådata från försök 2: punktförsöket i KV-diket, kompletterat med kalibreringar där 
olika temperaturer på Rhodaminlösningar har använts 
 
Rådata från Rhodaminförsök nr 2 i KV-diket 
 
Tid PunktförsöKVdike      
[Red 1/1] mV Rhodaminet tillsattes i en röd containerkur bakom gasbeh. 
2005-12-19 09:53 0 Klockan var då 10:25     
2005-12-19 09:54 0 
2005-12-19 09:55 0 
2005-12-19 09:56 0 
2005-12-19 09:57 0 
2005-12-19 09:58 0 
2005-12-19 09:59 0 
2005-12-19 10:00 0 
2005-12-19 10:01 0 
2005-12-19 10:02 0 
2005-12-19 10:03 0 
2005-12-19 10:04 0 
2005-12-19 10:05 0 
2005-12-19 10:06 0 
2005-12-19 10:07 0 
2005-12-19 10:08 0 
2005-12-19 10:09 0 
2005-12-19 10:10 0 
2005-12-19 10:11 0 
2005-12-19 10:12 0 

 

2005-12-19 10:13 0 
2005-12-19 10:14 0 
2005-12-19 10:15 0 
2005-12-19 10:16 0 
2005-12-19 10:17 0 
2005-12-19 10:18 0 
2005-12-19 10:19 0 
2005-12-19 10:20 0 
2005-12-19 10:21 0 
2005-12-19 10:22 0 
2005-12-19 10:23 0 
2005-12-19 10:24 0 
2005-12-19 10:25 0 
2005-12-19 10:26 0 
2005-12-19 10:27 0 
2005-12-19 10:28 0 
2005-12-19 10:29 0 
2005-12-19 10:30 0 

 

2005-12-19 10:31 0       
2005-12-19 10:32 0  Vid maxvärdet på 100,12 mV så visade fluorometern 
2005-12-19 10:33 0  0,8 ug/l     
2005-12-19 10:34 0  Detta mV-värde sattes in i bägge ekvationerna. 
2005-12-19 10:35 0  Kalibreringen med rumstempererat vatten stämde bäst.
2005-12-19 10:36 0  100,12 visade då 0,82 ug/l.   
2005-12-19 10:37 0  I ekvationen med kylskåpskallt vatten så visade 
2005-12-19 10:38 0  100,12=0,58 ug/l    
2005-12-19 10:39 0       
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2005-12-19 10:40 0       
2005-12-19 10:41 0       
2005-12-19 10:42 0       
2005-12-19 10:43 0       
2005-12-19 10:44 0       
2005-12-19 10:45 0       
2005-12-19 10:46 0       
2005-12-19 10:47 0 
2005-12-19 10:48 0 
2005-12-19 10:49 0 
2005-12-19 10:50 0 
2005-12-19 10:51 0 
2005-12-19 10:52 0 
2005-12-19 10:53 0 
2005-12-19 10:54 0 
2005-12-19 10:55 0 
2005-12-19 10:56 0 
2005-12-19 10:57 0 
2005-12-19 10:58 0 
2005-12-19 10:59 0 
2005-12-19 11:00 0 
2005-12-19 11:01 0 
2005-12-19 11:02 0 
2005-12-19 11:03 0 
2005-12-19 11:04 0 
2005-12-19 11:05 0 
2005-12-19 11:06 0 
2005-12-19 11:07 0 

 

2005-12-19 11:08 0       
2005-12-19 11:09 0       
2005-12-19 11:10 0       
2005-12-19 11:11 0       
2005-12-19 11:12 0       
2005-12-19 11:13 0       
2005-12-19 11:14 0       
2005-12-19 11:15 0,37 0,14364      
2005-12-19 11:16 0,37 0,14364      
2005-12-19 11:17 7 0,18845      
2005-12-19 11:18 2,25 0,156346      
2005-12-19 11:19 0,12 0,141951      
2005-12-19 11:20 0,5 0,144519      
2005-12-19 11:21 15 0,242518      
2005-12-19 11:22 34,75 0,376      
2005-12-19 11:23 51 0,485827      
2005-12-19 11:24 59,62 0,544086      
2005-12-19 11:25 69,25 0,609171      
2005-12-19 11:26 76,75 0,659861      
2005-12-19 11:27 87,87 0,735016      
2005-12-19 11:28 94,75 0,781515      
2005-12-19 11:29 93,12 0,770499      
2005-12-19 11:30 91 0,756171      
2005-12-19 11:31 94,5 0,779826      
2005-12-19 11:32 96,62 0,794154      
2005-12-19 11:33 96,62 0,794154      
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2005-12-19 11:34 97,25 0,798412      
2005-12-19 11:35 95,12 0,784016      
2005-12-19 11:36 92,37 0,76543      
2005-12-19 11:37 92,5 0,766308      
2005-12-19 11:38 93 0,769688      
2005-12-19 11:39 93,62 0,773878      
2005-12-19 11:40 95,62 0,787395      
2005-12-19 11:41 98,37 0,805981      
2005-12-19 11:42 100,12 0,817809      
2005-12-19 11:43 98,37 0,805981      
2005-12-19 11:44 97,5 0,800101      
2005-12-19 11:45 94,5 0,779826      
2005-12-19 11:46 91 0,756171      
2005-12-19 11:47 87,75 0,734205      
2005-12-19 11:48 86,75 0,727447      
2005-12-19 11:49 82,62 0,699534      
2005-12-19 11:50 80,37 0,684327      
2005-12-19 11:51 80,5 0,685205      
2005-12-19 11:52 78,37 0,67081      
2005-12-19 11:53 78,37 0,67081      
2005-12-19 11:54 75,87 0,653913      
2005-12-19 11:55 71,75 0,626068      
2005-12-19 11:56 68,5 0,604102      
2005-12-19 11:57 63,87 0,57281      
2005-12-19 11:58 60,5 0,550034      
2005-12-19 11:59 60,62 0,550845      
2005-12-19 12:00 57,87 0,532259      
2005-12-19 12:01 52,62 0,496776      
2005-12-19 12:02 56,87 0,5255      
2005-12-19 12:03 57,25 0,528068      
2005-12-19 12:04 55,37 0,515362      
2005-12-19 12:05 50,12 0,47988      
2005-12-19 12:06 47,75 0,463862      
2005-12-19 12:07 39,25 0,406414      
2005-12-19 12:08 38,25 0,399655      
2005-12-19 12:09 37,12 0,392018      
2005-12-19 12:10 34,62 0,375122      
2005-12-19 12:11 29,62 0,341329      
2005-12-19 12:12 29,37 0,339639      
2005-12-19 12:13 25 0,310104      
2005-12-19 12:14 27,12 0,324432      
2005-12-19 12:15 23,5 0,299966      
2005-12-19 12:16 19,5 0,272932      
2005-12-19 12:17 20,25 0,278001      
2005-12-19 12:18 19,75 0,274622      
2005-12-19 12:19 15,5 0,245898      
2005-12-19 12:20 7,5 0,191829      
2005-12-19 12:21 3,37 0,163916      
2005-12-19 12:22 0,87 0,147019      
2005-12-19 12:23 0,5 0,144519      
2005-12-19 12:24 0,12 0,141951      
2005-12-19 12:25 0       
2005-12-19 12:26 0       
2005-12-19 12:27 0       
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2005-12-19 12:28 0       
2005-12-19 12:29 0       
2005-12-19 12:30 0       
2005-12-19 12:31 0       
2005-12-19 12:32 0       
2005-12-19 12:33 0       
2005-12-19 12:34 0       
2005-12-19 12:35 0       
2005-12-19 12:36 0       
2005-12-19 12:37 0       
2005-12-19 12:38 0       
2005-12-19 12:39 0       
2005-12-19 12:40 0       
2005-12-19 12:41 0       
2005-12-19 12:42 0       
2005-12-19 12:43 0       
2005-12-19 12:44 0       
2005-12-19 12:45 0       
2005-12-19 12:46 0       
2005-12-19 12:47 0       
2005-12-19 12:48 0       
2005-12-19 12:49 0       
2005-12-19 12:50 0       
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Bilaga 6 Diagram som visar kurvan över försök 2: punktförsöket på koksverksområdet 
 
Diagram som visar kurvan på från punktförsöket på koksverksområdet genom KV-diket. 
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Klockslag den 19 december 2005
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