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Abstract 

 

Abstract 

This paper is a part of my education in Chemical engineering at School of 

Engineering, Jonkoping University. The tasks were to examine the reasons 

behind the origin of hydrogen sulphide at the neutralisation of process water at 

Sapa Profiler AB and during storage of the aluminium sludge at Eka Chemicals 

AB, and to find out the actions to take to prevent these problems. This has 

mainly been done by experiments. The things that have been examined is 

whether it is bacteria that cause the problems, their ability to grow aerobically 

and anaerobically, ability to nitrate reduction, how the water content affect their 

ability to survive in the sludge, how Enzym Clean affect them, how they react 

on different temperatures, their morphology, if they are gram positive or 

negative and what their colonies look like. Water, sulphur and gluconate 

content in the sludge have also been examined. The experiments are mainly 

performed on sludge from Brogårdsfabriken (Bro. 26/1) but also on sludge 

from Vetlandafabriken (Vet. 26/1). 

The problem in the neutralisation process is caused by a chemical process 

affected by redoxpotential and pH. Through use of SIM-agar is the conclusion 

drawn that the problems with H2S in the sludge are caused by bacteria. The 

bacteria have the ability to grow both aerobically and anaerobically and in the 

later case they use first nitrate and then sulphate as electron acceptor. It has also 

been shown that there are at least three strains of bacteria living in the sludge 

with a bit different features like their ability to reduce nitrate.  

The sludge got water content of about 75 %. The sulphate content, which were 

examined spectrophotometerically, showed that the content in Bro. 26/1 is 15 

w/w% and in Vet 26/1 is 9 w/w%. The gluconate content in Vet. 26/1 were 

determined by addition of Ce(IV) and titration with Fe(II) to about 3 w/w%. A 

higher gluconate content have been shown to increase the bacterial activity. It 

has been shown that when the sludge is heated to 50°C or higher the ability of 

the bacteria to survive in the sludge is dramatically lowered. But it haven’t 

been able to determine how the water content affect the ability of the bacteria 

to survive in the sludge, the results were to unreliable. No conclusion could be 

drawn from the experiment with addition of Enzym Clean.  

The conclusion is that it is bacteria that cause the problem of H2S in the sludge. 

They grow both aerobically and anaerobically and the problems arise in the 

later case. The action to be taken is to hinder big areas of the sludge to become 

anaerobe, for example by turning the sludge mechanically. 
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Sammanfattning 

Denna rapport är en del av examensarbetet i utbildningen Kemiteknik med 

inriktning mot miljökemi och bioteknik. Uppdraget har varit att dels utreda 

orsakerna bakom problematiken med att svavelväte uppstår vid neutralisering 

av sköljvatten hos Sapa Profiler AB samt vid lagring av slam på Eka Chemicals 

AB och att hitta förslag till åtgärder. Detta har främst gjorts genom experiment. 

Det som undersökts är om det är bakterier som orsakar problematiken i 

slammet, deras förmåga till anaerob och aerob tillväxt, möjlighet till 

nitratreduktion, hur vattenhalten påverkar deras förmåga att överleva i slammet, 

hur Enzym Clean påverkar dem, hur bakterierna reagerar på olika temperaturer, 

deras morfologi och gramegenskaper samt hur deras kolonier ser ut. Vattenhalt, 

sulfathalt samt glukonathalt i slammet har också undersökts. Undersökningarna 

har gjorts främst på slam från Brogårdsfabriken (Bro. 26/1) men även på slam 

från Vetlandafabriken (Vet. 26/1) 

Under neutraliseringsprocessen är det en kemisk process som påverkas av pH 

och redoxpotential. Genom odling i SIM-agar har slutsatsen dragits att det är 

bakterier som orsakar problematiken med svavelväte i slammet. Bakterierna 

har förmågan att växa både aerobt och anaerobt, i det senare fallet reducerar de 

först nitrat innan de reducerar sulfat. Det har även kunnat visas att det är minst 

tre stammar bakterier med lite skiftande egenskaper vad gäller bland annat 

nitratreduktion som växer i slammen.  

Slammet har en vattenhalt på cirka 75 %, sulfathalten som undersöktes genom 

spektrofotometrisk grumlighetsmätnig visade att sulfathalten i 

Brogårdsfabrikens slam 26/1 ligger på cirka 15 w% och i Vetlandafabrikens 

slam 26/1 var cirka 9 w/w%. Glukonathalten i Vetlandafabrikens slam 26/1 har 

bestämts till cirka 3 w/w%. En ökad mängd glukonat har visat sig leda till 

större bakteriell aktivitet. Då slammet hetats upp till 50°C eller över så har 

bakteriernas förmåga till överlevnad och tillväxt kraftigt begränsats. Det har 

dock inte kunnat visas på hur vattenhalten påverkar bakteriernas förmåga att 

överleva i slammet då detta försök inte gav några tillförlitliga resultat. Inte 

heller kunde några direkta slutsatser dras om hur Enzym Clean påverkar. 

Slutsatsen är alltså att det är bakterier som orsakar problemen med uppkomsten 

av svavelväte i slammet efter en tids förvaring. Dessa lever både aerobt och 

anaerobt och det är när förhållandena blir anaeroba som de orsakar problem. 

Åtgärderna att sätta in är då att förhindra att slammet får stora anaeroba delar 

genom återkommande mekanisk bearbetning.  

Nyckelord 

Svavelväte, sulfatreducerande bakterier, nitratreduktion, 

aluminiumhydroxidslam, glukonathaltsbestämning, sulfathaltsbestämning 
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1 Inledning 

Detta examensarbete är skrivet som ett led i utbildning i Kemiteknik med 

inriktning mot miljökemi och bioteknik.   

Bakgrunden till examensarbetet är att Sapa Profiler AB periodvis har problem 

med att det bildas svavelväte i aluminiumslammet som är en restprodukt från 

produktionen av aluminiumprofiler. Uppkomsten av svavelväte sker på två 

ställen, dels när processvattnet neutraliseras (och slammet uppstår) och dels 

efter att slammet har avvattnats och lagras hos Eka Chemicals AB innan de gör 

flockmedel av det. På Sapa Profiler AB har man gjort några försök med att 

undersöka orsakerna bakom gasens uppkomst då slammet lagras. Man har haft 

en teori om att svavelvätet som bildas när slammet lagras beror på tillväxt av 

sulfatreducerande bakterier. I och med att svavelväte är en giftig gas samt att 

den luktar väldigt illa är det periodvis ett stort arbetsmiljöproblem. Man är 

därför angelägen om att få veta orsakerna till uppkomsten samt hur man ska bli 

av med eller minska problemen med svavelväte.  

Syftet med det här examensarbetet är att utreda orsakerna bakom uppkomsten 

av svavelväte dels i slammet och dels vid neutraliseringen av sköljvattnet hos 

Sapa Profiler AB. Detta kommer att göras med hjälp av olika experiment som 

presenteras i kapitel 2.3 Bakgrund. Det slam som experimenten främst kommer 

att fokusera på är slam från Brogårsdsfabriken (Bro. 26/1) då det är detta slam 

som levereras till Eka Chemicals AB. Användningen är dock inte möjlig när 

halterna av svavelväte utgör en arbetsmiljörisk.  

Rapporten är uppdelad i dels en teoretisk och en laborativ del. Den teoretiska 

delen behandlar bakgrunden till problematiken, uppkomsten av svavelväte vid 

neutraliseringen samt innehåller fakta om sulfatreducerande bakterier. Den 

praktiska delen är till för att utreda det specifika fallet med svavelväte i 

slammet samt att ge underlag till förslag till åtgärder för att komma till rätta 

med problemet. För att inte arbetet ska bli för stort har inte några praktiska 

försök gjorts angående svavelväteuppkomsten vid neutraliseringen av 

processvattnet.
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2 Bakgrund 

I det här avsnittet beskrivs uppkomsten och behandlingen av 

aluminiumhydroxidslammet. Även delar av dess innehåll kommer att 

presenteras samt en beskrivning av sulfatreducerande bakterier att göras. 

2.1 Uppkomst och innehåll i aluminiumslam 

För att få en bra yta på aluminiumprofilerna etsas
1
 dessa i en lösning av NaOH 

och Al[(OH)4]
-
. För att förbättra prestandan på etsningen tillsätts additiv i form 

av glukonat, saltet av glukonsyra, tiosulfat, tensider samt nitrat. Glukonat 

tillsätts för att öka lösligheten för Al[(OH)4]
-
 i etslösningen från ca 20 g Al/l till 

140-220 g Al/l. Detta sker genom att glukonatmolekylen kan binda en molekyl 

Na(AlOH)3 till varje av de fem hydroxylgrupperna. Detta förlänger även 

livsländen av etsbadet genom att förhindra utfällning av aluminiumoxid, Al2O3. 

Svavlet har till uppgift att fälla ut de övriga metallerna från 

aluminiumlegeringen som sulfider, till exempel zink som zinksulfid. Dessa 

skulle annars inverka på etsprocessen, framkalla mönster av korngränser och 

orsaka en oregelbunden yta. Tensiderna minskar ytspänningen hos etslösningen 

vilket gör att den lättare rinner av profilen efter färdig etsning vilket medför att 

etsprocessen kan avbrytas snabbt trots segheten i etslösningen. Nitrat 

medverkar vid etsningen och ger en jämn etsning samtidigt som nitratet 

omvandlas till ammoniak[1].  

Efter etsningen sköljs profilerna i ett vattenbad. Detta vattenbad blir då 

förorenat med NaOH, Al(OH)3 och additiven. Vatten från sköljkaret förs 

kontinuerligt till en neutraliseringsanläggning där det neutraliseras vilket 

medför att aluminiumhydroxiden faller ut från lösningen i form av partiklar. 

Neutraliseringen görs med svavelsyra som används vid senare steg i 

eloxeringsprocessen. När svavelsyran blandas med sulfidinnehållande 

sköljvatten finns möjlighet till bildning av svavelväte [2]. Svavelvätet 

uppkommer som en effekt av att svavel kan förekomma i flera olika 

oxidationstillstånd, från +6 som det har i sulfat från svavelsyran till -2 som det 

har i svavelväte. pH och redoxpotential kommer då att avgöra vilken form som 

är mest stabil. Detta framgår av Figur 2.1 som visar ett Pourbaixdiagram eller 

stabilitetsdiagram för svavel [3] vid olika redoxförhållanden och pH. Man kan 

där se att när pH sjunker kommer den mest stabila formen av svavel att vara i 

form av svavelväte vid reducerande förhållanden. Var de exakta gränserna går 

är dock koncentrationsberoende.  

  

                                              
1
 Med en kemisk process ändra ytans utseende till den önskade genom att ett tunt skikt avlägsnas 
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Figur2.1 Pourbaixdiagram eller stabilitetsdiagram, för svavel som visar vilken form som är 

mest stabil vid olika redoxförhållanden och pH 
 

När sköljvattnet har neutraliserats går det via avloppsledningsnätet till ett 

reningsverk (Verket 1) där först akrylamid tillsätts som flockningsmedel för att 

aggregera ihop aluminiumhydroxidpartiklarna. Vätskan förs sedan till en 

sedimentationsbassäng. Aluminiumslammet sedimenterar, samlas ihop och förs 

till avvattningsanläggningen bestående av dels två centrifuger och dels två 

Huber som är en långsamtgående trumma som avvattnar slammet. 

Slammängden fördelas mellan dessa fyra maskiner och efter avvattning samlas 

slammet på en betongplatta utomhus under tak. Med en till två veckors 

mellanrum forslas slammet bort till Eka Chemicals AB som använder det för 

att tillverka flockningsmedel för vattenrening[4]. 

För att minska problemen med uppkomst av svavelväte doserar Sapa Profiler 

AB Enzym Clean i det inkommande vattnet till Verket 1. Detta medel 

innehåller några olika sorters bakterier samt fyra sorters enzymer, lipas som 

bryter ned lipider, amylas som bryter ned stärkelse, proteas som bryter ned 

proteiner och cellulas som bryter ned cellulosa. Detta hjälper till och minskar 

problemen med lukt från slammet men är en dyr lösning och 

verkningsmekanismerna är inte utredda ordentligt eftersom medlet är avsett för 

avloppsrening i främst restaurangbranschen.    
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2.2 Sulfatreducerande bakterier 

Det finns över 40 släkten av bakterier som har förmågan att reducera sulfat och 

elementärt svavel till S
2-

, eller någon produkt där emellan. Detta görs för att 

utvinna energi genom att använda svavelatomen som elektronacceptor. Dessa 

bakterier är antingen obligat anaeroba
2
 eller fakultativt aeroba

3
. De är vanligt 

förekommande överallt men framförallt i sediment och blöta jordar där 

förhållandena är anaeroba[5]. Den allmänna formeln för oxidation av 

kolhydrater av sulfatreducerande bakterier ser ut som följande[6]: 

2CH2O + 2 H
+ 

+ SO4
2-

  H2S + 2CO2 +2H2O 

De sulfatreducerande bakterierna brukar delas in i tre olika grupper beroende 

på deras förmåga att överleva aeroba förhållanden samt vilka substrat de 

använder som elektrondonator enligt Tabell 2.2.1[5]. 

 

Tabell 2.2.1 Gruppindelning av bakterier som använder svavel som elektronacceptor [5] 

Grupp Aerob/ 

Anaerob 

Substrat Elektron-

acceptor 

Levnads-område Exempel 

1 Anaerob Laktat, 

pyruvat, 

etanol, ett 

fåtal 

fettsyror 

(ej acetat) 

SO4
2- 

Söt- och 

saltvattensystem 

Desulfovibrio 

2 Anaerob Fettsyror, 

främst 

acetat 

SO4
2-

 Saltvattensystem Desulfobacter 

3 Många 

fakulta-

tivt 

aeroba 

Acetat, 

fumarat, 

etanol, 

propanol, 

H2 

S
0
, S2O3

2-

, SO3
2-

m.fl. Ej 

SO4
2- 

Söt- och 

saltvattensystem 

Ofta 

tillsammans 

med H2S-

oxiderande 

bakterier  

Campylobact-

er 

 

                                              
2
 Lever enbart under anaeroba förhållanden, syre är direkt dödligt 

3
 Kan leva både under aeroba och anaeroba förhållanden 
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Utöver sulfat kan många svavelreducerande bakterier använda nitrat som 

elektronacceptor. Detta är en mer energigivande process vilket innebär att 

bakterierna med denna möjlighet i första hand reducerar nitrat. De bakterier 

som även har möjlighet att använda syre gör detta före det att de använder 

nitrat då detta är en ännu mer energigivande process [5,6,7].  

För att kunna använda SO4
2-

 biokemiskt måste molekylen aktiveras med ATP. 

Detta görs med hjälp av ett enzym som heter ATP sulfurylase som katalyserar 

inbindningen av en SO4
2-

 till en fosfatgrupp och bildar då Adenosin fosfosulfat 

(APS), vilket är en molekyl med endast en fosfatgrupp. Sedan kan bakterierna 

använda denna molkyl på två olika sätt, antingen assimilativt där en extra 

fosfatgrupp binds in och PAPS bildas, varpå sulfaten reduceras till sulfit. När 

detta har hänt kan sulfitmolekylen reduceras vidare med hjälp av sulfidreduktas 

varpå H2S bildas och binds in i en biomolekyl. APS kan även användas 

dissimilativt då sulfatmolekylen i APS direkt reduceras till sulfit med APS 

reduktas under frisättning av AMP. Processen med dissimilativ sulfatreduktion 

kallas även sulfidogenesis. Den bildade sulfiten reduceras sedan vidare till H2S 

som utsöndras[5]. 

Vid sulfidogenesis sker en elektrontransport som leder till att det bildas en H
+
 

gradient som sedan kan användas för att driva ATPase. Varje sulfatmolekyl 

som reduceras till HS
-
 leder till bildning av 1 ATP netto. Om annat än H2 

används som elektrondonator bildas även ATP vid oxidationen av dessa 

molekyler till CO2 via acetyl-CoA [5]. 

Mekanismen för att använda svavel i intermediära oxidationstillstånd kallas för 

”svavel disproportionering”. Med detta menas att en molekyl splittras till två 

varav den ena oxideras och den andra reduceras. Till exempel fallet med S2O3
2- 

[5]: S2O3
2-

 + H2O  SO4
2-

 + H2S 

 

2.3 Experiment 

 För att undersöka bakteriernas förmåga att växa anaerobt kommer en 

odling i näringsbuljong att göras under kvävgas. Detta experiment 

kommer att påvisa om det finns bakterier i slammet med möjlighet att 

växa anaerobt. 

 För att bevisa att det är bakterier som orsakar uppkomsten av svavelväte 

ska en odling i rör med SIM-agar göras. Näringsmediet innehåller agar 

vilket gör att mediet stelnar och därmed förhindrar att syre tränger ned 

samtidigt som odlingen görs i djupa rör vilket ytterligare försvårar 

transporten av syre. Mediet innehåller även järn(II) vilket kommer att 

bilda FeS, en svart fällning, om sulfat reduceras till S
2-

.  
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 Vattenhalten i slammet kommer att bestämmas. Sedan kommer 

slamprover att avvattnas för att se hur en lägre vattenhalt påverkar 

bakteriernas förmåga att överleva i slammet. Från dessa slamkakor 

kommer sedan odlingar i SIM-agar att göras för att se hur tiden för FeS 

att uppkomma i rören har påverkats.  

 Eftersom Sapa Profiler AB använder Enzym Clean för att komma till 

rätta med problemen kommer även ett försök med olika doser av detta i 

slammet att göras. Detta för att försöka se hur dosen Enzym Clean 

påverkar de sulfatreducerande bakteriernas förmåga att överleva i 

slammet och hur deras utbredning påverkas. Odlingar i SIM-agar 

kommer att göras för att se hur tiden för FeS att uppkomma i rören 

påverkas vid olika doser. 

 Ett försök med värmebehandling av slammet vid olika temperaturer 

kommer att göras. Detta för att se vid vilken temperatur de 

sulfatreducerande bakterierna dör. Temperaturen på 40°C till 70°C 

kommer att testas och värmebehandlingen att pågå i totalt 4 dygn. 

Odlingar kommer att göras vid 5 tillfällen och ympning sker i SIM-agar. 

Detta för att se hur tiden för FeS att uppkomma i rören påverkas av de 

olika temperaturerna. 

 Den största kända kolkällan i slammet är glukonat och därför kommer 

halten i slammet att undersökas med en titrering. Slamprover kommer 

även att gödas med glukonat för att se hur detta påverkar tillväxten av 

bakterier. Detta kommer att mätas genom odling i SIM-agar där tiden 

för FeS att uppstå kommer att användas som mått.  

 Mikroskopering med två olika färgtekniker kommer att användas för att 

bestämma bakteriernas morfologi, levnadssätt och deras 

gramegenskaper
4
. Även utstryk på agarplattor kommer att göras för att 

försöka se skillnader mellan olika bakterier i slammet med hjälp av 

utseendet på deras kolonier. 

 I och med att sulfat används för att utvinna energi av bakterierna 

kommer sulfathalten i slammet att bestämmas spektrofotometriskt.  Då 

även nitrat kan användas som energikälla kommer bakteriernas förmåga 

till nitratreduktion att testas. 

 Ett anaerobt odlingsförsök kommer även att göras i ett medium anpassat 

för sulfatreducerande bakterier. Detta för att se hur tillväxten skiljer sig 

mellan ett sådant medium och ett mer allmänt medium. 

                                              
4
 Beroende av cellväggens uppbyggnad, delas in i två klasser 
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3 Genomförande 

Under denna rubrik kommer det praktiska arbetet att presenteras. Texten är 

uppdelad med ett kapitel för varje experiment som gjorts. Materiel och 

kemikalier, tillvägagångssätt och resultatavläsning nämns. 

  

3.1 Provtagning 

Den 26 januari 2009 hämtades slamprover. Detta skedde på olika ställen. Färskt 

slam togs direkt efter avvattningen på Verket 1 som är det gamla kommunala 

reningsverket i Vetlanda och numera används enbart av SAPA Profiler AB för 

att rena processvattnet. De prover som hämtades här var slam från 

Brogårdsfabriken (Bro.) samt från Vetlandafabriken (Vet.). Dessa slam 

kommer i fortsättningen att ha beteckningarna som finns inom parentes 

tillsammans med datumet för provtagningen. Proverna togs genom att slammet 

trycktes ned i 1liters plastburkar och förslöts. Prov av Enzym Clean togs och 

hälldes i en 1liters glasflaska. 

På Eka Chemicals AB i Vetlanda togs prover på samma sätt i deras slamlager. 

Prov togs från en gammal hög med slam (E6), som det varit problem med 

svavelväte i, och från en ny hög med slam (E6). Prov togs även från en hög 

med slam från SAPA profilers fabrik i Finspång. Dessa slam kommer i 

fortsättningen att ha beteckningarna ”gammal” E6, ”ny” E6 respektive 

Finspång . En sammanställning över de slamprover som togs tillsammans med 

en kort kommentar finns i Tabell 3.1.1. Allt slam från Brogårdsfabriken och 

Vetlandafabriken är behandlade med 0,3 ml Enzym Clean/kg slam. Slam från 

Finspång är behandlat med 0,4 ml Enzym Clean/kg slam [8]. 

Tabell 3.1.1 Kommentar till de slamprover som togs 

Benämning Kommentar 

Bro. 26/1 Färskt prov taget precis efter avvattning 

Vet. 26/1 Färskt prov taget precis efter avvattning 

Finspång Prov taget på Eka Chemicals AB slamlager, ålder okänd. 

Avvattnat slam från Sapa Profiler AB i Finspång 

”Ny” E6 Prov taget på Eka Chemicals AB slamlager, nyligen levererat 

avvattnat slam från Brogårdsfabriken 

”Gammal” 

E6 

Prov taget på Eka Chemicals AB slamlager, gammal slamhög 

som det tidigare varit problem med svavelväte i. Avvattnat slam 

från Brogårdsfabriken 
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3.2 Vattenhaltsbestämning 

Syftet med experimentet är att bestämma vattenhalten i slammet. 

3.2.1 Materiel 

 Värmeskåp 105°C 

 Analysvåg 

3.2.2 Utförande 

Deglarna torkades i värmeskåpet under en timme och tilläts sedan svalna i 

exsickator innan de vägdes på analysvåg. Slam vägdes upp i deglarna och sattes 

i värmeskåp under tre dygn innan proverna togs ut och tilläts svalna i 

exsickator innan de på nytt vägdes. 
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3.3 Anaerob odling i näringsbuljong 

Näringsbuljong ympas med slamprover. Odling sker under kvävgas. Syftet med 

detta experiment är att påvisa eventuella bakterier i slammet med möjlighet att 

växa anaerobt. Detta är en metod efter förslag från Ingrid Wadskog [9]. 

3.3.1 Materiel och kemikalier 

 Nutrient Broth, Merck 

 Autoklav 

 Kvävgas 

 Vattenbad 30°C med skakning 

3.3.2 Utförande 

4 g nutrient broth löstes i 500 ml avjonat vatten i en glasflaska och 

steriliserades i autoklav, 121°C med vatten i cirka 20 minuter. Även E-kolvarna 

steriliserades i autoklaven med aluminiumfolie över öppningen. 

En slangförsedd kanyl trycktes genom varje gummipropp. En slang träddes 

över en annan kanyls stora öppning. Kolvarna fylldes med 100 ml steril 

näringsbuljong med hjälp av en vollpipett som steriliserats med 75 % etanol. 

Till varje kolv överfördes en bestämd mängd slam innan korkarna, som 

steriliserats med etanol, sattes på. Den ena slangförsedda kanylen kopplades till 

kvävgastuben och trycktes sedan genom korken. Gas bubblades ner i kolven 

under en minut innan kanylen drogs upp medan gasflödet fortfarande var på. 

Kolvarna sattes i vattenbad med skakning. Änden på slangen på den 

kvarvarande kanylen sattes fast med öppningen under vatten [9]. 

En grumling av näringsbuljongen indikerar tillväxt av bakterier. 
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3.4 Identifiering av tillväxt av sulfatreducerande 

bakterier 

Syftet med odlingen är att kunna identifiera förekoms av bakterier i slammet 

som har möjlighet att reducera sulfat till S
2-

. Detta görs genom att odlingen sker 

på så kallad SIM-agar. Denna metod är en utveckling av ett vätesulfidtest av 

James G. Cappuccino och Natalie Sherman[10]. 

 

3.4.1 Materiel och kemikalier 

 Glasrör, 10cm, med skruvlock 

 Värmeskåp 30°C 

 SIM-agar 

3.4.1.1 SIM-agar 1 liter 

 30,0 g Pepton 

 3,0 g Jästextrakt 

 0,2 g Järnammoniumsulfat 

 0,025 g Natriumtiosulfat 

 3,0 g Agar 

 Avjonat vatten 

 

3.4.2 Utförande 

Bakterier ympades direkt från slammet genom att okuleringsnålen stacks ned i 

slammet och sedan ned till botten av röret med SIM-agar. Rören ställdes sedan 

i 30°C varmt värmeskåp. 

Odlingen tittas till en gång per dag och när svart färg, en fällning av FeS, 

upptäcks i rören är det bevis på att sulfatreduktion skett.  
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3.5 Odlingsförsök med avvattnat slam 

Syftet med experimentet är att försöka se hur vattenhalten i slammet påverkar 

bakteriernas förmåga att överleva där. Detta genom att sänka vattenhalten i 

slammet och sedan ympa från dessa till odlingar i SIM-agar. 

 

3.5.1 Materiel 

 Filterpapper (OOH) 

 Glasburkar med tätslutande lock 

 Sterila rör med SIM-agar (kap. 3.4) 

 Värmeskåp 30°C 

3.5.2 Utförande 

Slam vägdes upp portionsvis á cirka 10 g. Varje portion slam avvattnades sedan 

genom sugfiltrering under olika lång tid, 0 – 360 sekunder. Nya vattenhalten 

bestämdes genom vägning av kolvarna före och efter avvattning. Vattenhalt 

från början enligt tidigare experiment (kap. 3.2). 

Filterkakan tilläts ligga i tätslutande glasburk i rumstemperatur under tre dygn. 

Slamkakan delades och ympning skedde från snittet och ned i SIM-agar, 

dubbelprover togs. Rören ställdes i värmeskåp.  

Proverna tittas till en gång om dagen och svart färg i rören indikerar 

sulfatreduktion. Skillnaden i tid för sulfatreduktion mellan de olika rören 

jämförs. 
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3.6 Behandling med Enzym Clean  

Syftet med experimentet är att se hur ytterligare doseringen av Enzym Clean i 

slammet påverkar tillväxten av sulfatreducerande bakterier. 

3.6.1 Materiel och kemikalier 

 Enzym Clean, Orapi Nordic AB 

 Värmeskåp 30°C 

 Sterila rör med SIM-agar (kap. 3.4) 

3.6.2 Utförande 

20 g slam, Bro. 26/1, lades i varje E-kolv och Enzym Clean pipetteras ned och 

blandas in. Kolvarna förslöts med gummipropp och fick stå i rumstemperatur 

under tre dygn. 

Ympning skedde från varje kolv ner i rör med SIM-agar, dubbelprover togs. 

Rören ställdes i värmeskåp. 

Proverna tittades till en gång per dag. Tiden för att svart färg ska uppstå i rören 

indikerar hur tillväxten av de sulfatreducerande bakterierna påverkats av 

Enzym Clean. 
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3.7 Odling av temperaturbehandlat slam 

Syftet med experimentet är att se hur man kan förändra mängden bakterier i 

slammet genom att hetta upp det till olika temperaturer och under olika lång 

tid. 

3.7.1 Materiel 

 Sterila rör med SIM-agar (kap 3.4) 

 Värmeskåp 30°C 

3.7.2 Utförande 

50 g slam vägdes upp till varje E-kolv som sedan förslöts med parafilm. Dessa 

sänktes ned i olika vattenbad (40°C, 50°C, 60°C och70°C) som täcks i bästa 

möjliga mån med aluminiumfolie för att förhindra att vattnet avdunstar.  

Odlingar sattes genom ympning från mitten på slamhögen ned i rör med SIM-

agar. Dessa placerades sedan i värmeskåp. Odlingarna gjordes efter 

värmebehandling i sex timmar, ett, två, tre respektive fyra dygn. Dubbelprover 

togs. 

Tiden det tar för FeS att uppkomma används som ett mått på mängden bakterier 

i slammet. 
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3.8 Sulfathaltsbestämning 

Syftet med experimentet är att fastställa sulfathalten i slammet då detta 

påverkar bakteriernas energiförsörjning. Metoden som används är utvecklad 

efter en metod för att bestämma sulfathalt i jord och vatten [11]. För 

upplösning av provet användes en utveckling av en metod erhållen av Viola 

Ekstrand[12]. 

3.8.1 Materiel och kemikalier 

 Spektrofotometer, Perkin Elmer Lambda 16 

 Glaskyvetter 

 BaCl2 

 Koncentrerad saltsyra 

 95 % etanol 

 NaCl 

 Glycerol 

 Na2SO4, vattenfri 

 Filterpapper (OOH) 

 

3.8.2 Utförande 

Konditioneringsreagensen tillreddes enligt följande: 

30ml koncentrerad HCl löstes i 300 ml avjonat vatten. 100 ml 95 % etanol 

tillsattes liksom 75 g NaCl och 50 ml glycerol. Lösningen blandades väl. 

Standardlösningar tillreddes enligt följande: 

En stamlösning bereddes genom att 147,9 mg Na2SO4 späddes med vatten till 

1000 ml. Tre standardlösningar gjordes genom att 30,0, 60,0 respektive 90,0 ml 

av stamlösningen späddes till 100 ml. Dessa fick då koncentrationen 3,0 mg 

SO4
2-

/100ml, 6,0 mg SO4
2-

/100ml respektive 9,0 mg SO4
2-

/100ml. 

Varje standard behandlades enligt följande för att få en kalibreringskurva: 

20 ml av standardlösningen pipetterades till en 50 ml E-kolv. 1,0 ml 

konditioneringsreagens tillsattes och provet sattes på omrörning. En kyvett 

fylldes med denna lösning för att få ett blankvärde. En liten sked fint mortlad 

BaCl2 tillsattes resterande lösning. Efter exakt 1 minut togs provet ut och sattes 

i spektrofotometern. Absorbansen mättes vid 420nm och maxvärdet 

antecknades.  

Proverna bereddes enligt följande:  

Ca 0,25 g torkat, mortlat slam vägdes upp och löstes i 100 ml avjonat vatten 

tillsammans med 1 ml koncentrerad HCl. Provet skakades under ett dygn innan 

det sugfiltreras rent från partiklar. 10 ml av denna lösning späddes sedan till 

100 ml och behandlas på samma sätt som standardlösningarna för analys.  
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3.9 Glukonathaltsbestämning 

Syftet med experimentet är att fastställa halten glukonat i slammet som är den 

troliga kolkällan för bakterierna. Denna metod är erhållen från Sapa Profiler 

AB [13] och utvecklad med hjälp av Stephen Brown [14]. För upplösning av 

provet användes en utveckling av en metod erhållen av Viola Ekstrand[12]. 

3.9.1 Materiel och kemikalier 

 Koncentrerad HCl 

 Filterpapper (OOH) 

 Cerium(IV)sulfat-4-hydrat 

 Koncentrerad H2SO4 

 Ammoniumjärn(II)sulfat-6-hydrat 

 Natriumglukonat 

 Ferroinindikator [15] 

3.9.1.1 Ferroinindikator (100 ml) 

 1,10-fenanthroline-monohydrat 

 Järnsulfat-7-hydrat 

3.9.2 Utförande 

50 % (v/v) svavelsyra tillreddes enligt följande: 500 ml avjonat vatten hälldes i 

en 1000 ml mätkolv. 500 ml koncentrerad svavelsyra tillsattes i portioner om 

100 ml samtidigt som vätskan kyldes. Lösningen späddes sedan till 1000 ml. 

 

0,1 M cerium(IV)sulfatlösning tillreddes enligt följande: 10,1075 g 

cerium(IV)sulfat-4-hydrat löstes i ca 100 ml avjonat vatten och 30 ml 50 % 

(v/v) svavelsyra i en 250 ml mätkolv. Lösningen värmdes i vattenbad tills 

cerium(IV)sulfaten lösts ordentligt. Vätskan kyldes och späddes till 250 ml.  

 

0,1M ammoniumjärnsulfatlösning tillreddes enligt följande: 39,213 g 

ammoniumjärnsulfat-6-hydrat löstes i 500 ml avjonat vatten och 64 ml 50 % 

(v/v) svavelsyra. Lösningen späddes till 1000 ml. 

 

Ferroinindikator tillreddes enligt följande: 0,695 g järnsulfat-7-hydrat löstes i 

lite vatten. 1,735 g 1,10-fenanthroline-monohydrat tillsattes och späddes till 

100 ml.  
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1,8 g glukonat löstes i 100ml avjonat vatten. 1 ml av detta späddes till 100 ml. 

10 ml 50 % (v/v) svavelsyra tillsattes. 20 ml 0,1 M cerium(IV)sulfatlösning 

tillsattes och provet kokades med en magnetomrörare i under 30 minuter. Efter 

att provet svalnat tillsattes 5 droppar ferroinindikator och provet titrerades tills 

röd färg erhölls med hjälp av 0,1 M ammoniumjärnsulfatlösning.  

 

Torkat och finmortlat slam löstes i 100 ml avjonat vatten och 1ml koncentrerad 

HCl och skakades under ett dygn. Proverna sugfiltrerades för att avlägsna 

slampartiklar. 50 ml av filtratet späddes med 50 ml avjonat vatten. 10 ml 50 % 

(v/v) svavelsyra tillsattes och proverna kokades 20 minuter. Sedan tillsattes 

20ml 0,1 M cerium(IV)sulfatlösning och proverna kokades ytterligare 30 

minuter. Efter avsvalning tillsattes 5 droppar ferroinindikator och titrerades 

med 0,1 M ammoniumjärnsulfatlösning tills röd färg erhölls. 

  



Genomförande 

17 

3.10 Gödning av slam med glukonat 

Syftet med experimentet är att se hur tillväxten av bakterierna i slammet 

påverkas av olika mängder glukonat. 

3.10.1 Materiel och kemikalier 

 Natriumglukonat 

 Sterila rör med SIM-agar (kap. 3.4) 

 Värmeskåp 30°C 

3.10.2 Utförande 

Glukonat i olika mängder vägdes upp och löstes i 3,0 ml avjonat vatten och 

blandades ned i bestämda massor slam i E-kolvar. Kolvarna förslöts och läts stå 

i rumstemperatur i fyra dygn. Ympning från slammen ned i SIM-agar gjordes, 

dubbelprover togs. Rören ställdes i värmeskåp.  

Tiden det tar för svart fällning att uppstå i rören används som mått på 

bakterietätheten.   
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3.11 Odling av aeroba bakterier från Enzym Clean på 

Luria-Bertaniplattor 

Syftet med experimentet är att se om det går att odla upp några aeroba bakterier 

från Enzym Clean, samt om det går att se på kolonierna om det är olika sorter. 

Receptet till näringsmediet är erhållet av Bo Nordström [16]. 

3.11.1 Materiel och kemikalier 

 Trypton 

 Jästextrakt 

 NaCl 

 Agar 

 Petriskålar 

 Värmeskåp 30°C 

3.11.2 Utförande 

2,5 g trypton, 1,25 g jästextrakt, 2,5 g NaCl och 5,0 g agar löstes i 250 ml 

avjonat vatten och steriliserades i autoklav i 120°C med vatten under 20 

minuter. Petriskålar fylldes till hälften med mediet. Efter att mediet stelnat 

racklades Enzym Clean ut på dessa i mängderna 0,5, 0,3 och 0,2ml. Plattorna 

lades i en plastpåse och ställdes i värmeskåp.  

Plattorna tittades till en gång per dag för att se om kolonier uppkommit. 
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3.12 Odling på agarplattor 

Syftet med experimentet är att se om det går att urskilja olika sorters bakterier i 

slammet genom att titta på kolonitillväxten. 

3.12.1 Materiel och kemikalier 

 Nutrient Agar, Merck 

 Petriskålar 

 Värmeskåp 30°C 

 Anaerobkammare 

 Anaerocult A, Merck 

 Microbiology Anaerotest, Merck 

 

3.12.2 Utförande 

20 g nutrient agar löstes i 1000 ml vatten och steriliserades i autoklav, 120°C 

med vatten under 20 minuter. Sterila petriskålar fylldes till hälften med mediet 

och tilläts svalna. Dubbletter gjordes av varje utstryk. Den ena av dubbletterna 

lades i plastpåse och den andra i anaerobkammare. Anaerobkammaren gjordes 

syrefri genom att 35 ml vatten hälldes på en platta Anaerocult A. Microbiology 

Anaerotest användes för att verifiera att förhållandena i kammaren var syrefria. 

Alla plattor lades sedan i värmeskåp. 

Plattorna kollades till en gång om dagen, de i anaerobkammaren utan att öppna 

locket innan kolonier sågs. Utseendet på kolonierna studerades för att urskilja 

om det gick att se skillnader dem emellan. 
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3.13 Mikroskopering 

Syftet är att genom att använda olika färgningstekniker kunna se skillnader i 

form och storlek samt om bakterierna är gram positiva eller negativa. Detta i ett 

försök att karaktärisera bakterierna. Mikroskoperingen utförd enligt 

beskrivning av James G. Cappuccino och Natalie Sherman [10]. 

3.13.1 Materiel och kemikalier 

 Mikroskop Swift Optics  

 Nigrosin (10,0 g nigrosin – vattenlöslig, 100 ml vatten, 0,5 ml formalin) 

 Kristall violett (2,0 g kristall violett (90 % färginnehåll), 20,0 ml 95 % 

etanol, 0,8 g ammoniumoxalat, 80,0 ml vatten) 

 Gram’s jod (1,0 g jod, 2,0 g kaliumjodid, 300,0 ml vatten) 

 95 % etanol 

 Safranin (0,25 ml Safranin O, 10,0 ml 95 % etanol, 100,0 ml vatten) 

 Läskpapper 

3.13.2 Utförande 

Negativ färgning: En droppe nigrosin lades på objektglaset varpå ympning 

gjordes från NA-plattor med utstryk. Ett annat objektglas användes för att 

stryka ut färgen på hela plattan innan bakterierna studerades i mikroskop på 

högsta förstoring. 

 

Gramfärgning: Bakterier ympades från plattan till en liten droppe vatten på 

objektglaset och tilläts lufttorka. En stor droppe kristallviolett lades på 

bakterierna under en minuts tid innan glaset sköljdes med vatten. Gram’s jod 

tillsattes under en minut innan glaset sköljdes med vatten igen. Avfärgning 

skedde sedan med 95 % etanol tills den etanol som rann av glaset var ofärgad. 

Då tillsattes safranin under 45s innan glaset återigen sköljdes med vatten och 

torkades sedan med läskpapper. Täckglas lades på och bakterierna studerades i 

mikroskop på högsta förstoring. 
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3.14 Nitratreduktionstest 

Syftet med experimentet är att genom odling i nitratrikt medium samt senare 

tillsats av kemikalier se om bakterierna har möjlighet att reducera nitrat. Detta 

är intressant då det är troligt att bakterierna i slammet reducerar nitrat före de 

reducerar sulfat vid anaeroba förhållanden. Detta eftersom mer energi kan 

utvinnas genom nitratreduktion än genom sulfatreduktion. Metoden är en 

utveckling av en metod av James G. Cappuccino och Natalie Sherman[10]. 

3.14.1 Materiel och kemikalier 

 Trypton 

 Dinatriumfosfat 

 Glukos 

 Agar 

 Kaliumnitrat 

 Glacial ättiksyra 

 Sulfanilsyra 

 Alfanaftylamin 

 Zinkpulver 

 Anaerobkammare 

 Anaerocult A, Merck 

 Microbiology Anaerotest, Merck 

 Värmeskåp 30°C 

3.14.2 Utförande 

5,0 g trypton, 0,5 g dinatriumfosfat, 0,25 g agar och 0,25 g kaliumnitrat löstes i 

250 ml avjonat vatten. 2,5 g glukos löstes i 50 ml avjonat vatten. Båda dessa 

lösningar steriliserades i autoklav i 120°C med vatten under 20 minuter. 5,0 ml 

av glukoslösningen blandades sedan ned i den andra lösningen som sedan 

blandades väl. Denna lösning användes sedan för att fylla sterila plaströr. 

Ympning gjordes sedan ned i dessa rör och placerades i anaerobkammaren som 

gjordes syrefri genom att 35 ml vatten hälldes på en platta Anaerocult A. 

Microbiology Anaerotest användes för att verifiera att förhållandena i 

kammaren var syrefria. Slutligen placerades kammaren i värmeskåp. 

30 ml glacial ättiksyra löstes i 75 ml avjonat vatten för att uppnå 

koncentrationen 5 M. 0,4 g sulfanilsyra löstes i 50 ml 5 M ättiksyra. 0,25 g 

alfanaftylamin löstes i 50 ml 5 M ättiksyra. 

Efter en vecka öppnades anaerobkammaren. Till varje rör tillsattes 5 droppar 

sulfanilsyralösning och sedan 5 droppar alfanaftylaminlösning. Röd färg 

indikerar att nitrat reducerats till nitrit. Sedan tillsattes zinkpulver i de rör där 

ingen eller väldigt lite röd färg uppstått. Då det uppstår röd färg indikerar detta 

att nitrat finns kvar i röret. Uppstår ingen röd färg har nitraten reducerats till 

NH3 eller N2. 
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3.15 Odling i medium anpassat för sulfatreducerande 

bakterier 

Syftet är att se om alla eller enbart en av bakteriestammarna från de olika 

slammen växer upp i ett medium anpassat för sulfatreducerande bakterier. 

Detta skulle i så fall kunna visa på skillnader mellan bakteriestammarnas 

förmåga till sulfatreduktion. Detta medium är en utveckling av ett medium 

kallat ”Sulfate Reducing Medium” [17]. 

3.15.1 Materiel och kemikalier 

 Mjölksyra  

 MgSO4*7H2O 

 Pepton 

 Na2SO4 

 Jästextrakt 

 K2HPO4 

 CaCl2 

 Fe(NH4)2(SO4)2*6H2O 

 Askorbinsyra 

 NaOH 

 Sterilfilter 

 Anaerobkammare 

 Anaerocult A, Merck 

 Microbiology Anaerotest, Merck 

 Värmeskåp 30°C 

3.15.2 Utförande 

3,098 g mjölksyra, 2,0 g MgSO4*7H2O, 2,0 g pepton, 1,5 g Na2SO4, 1,0 g 

jästextrakt, 0,5 g K2HPO4 och 0,1 g CaCl2 blandades och späddes till 1000 ml. 

Lösningen pH justerades med NaOH till pH 7,5 innan den steriliserades i 

autoklav, 120°C med vatten under 20 minuter.  

3,92 g Fe(NH4)2(SO4)2*6H2O späddes till 100 ml.  

0,05 g askorbinsyra späddes till 100 ml.  

Dessa två lösningar sterilfiltrerades innan 10,0 ml av dessa blandades med den 

första lösningen. Sterila plaströr fylldes sedan med 10 ml näringsmedium och 

ympades med bakterier från agarplattor. Dessa placerades sedan i 

anaerobkammaren som gjordes anaerob genom att 35 ml vatten hälldes på 

Anaerocult A. Microbiology Anaerotest användes för att verifiera att 

förhållandena i kammaren blev syrefria. Kammaren förslöts och ställdes i 

värmeskåp. 
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4 Resultat och diskussion 

Under denna rubrik kommer resultatet från experimenten att redovisas samt 

diskuteras. Varje experiment kommer få en egen rubrik för att tydliggöra 

resultatet från de olika delarna.  

 

4.1 Vattenhaltsbestämning 

Som beskrivits tidigare torkades och vägdes deglar innan en bestämd mängd 

slam torkades i dessa och vägdes. Resultatet från vattenhaltsbestämningen av 

de olika slammen framgår av Tabell 4.1.1 nedan 

 

Tabell 4.1.1 Vattenhaltsbestämning av de olika slammen 

Prov. Massa (g) TS
5
 (g) Vattenhalt (%) 

Bro. 26/1 10,8904 2,5224 78,84 

Vet. 26/1 10,9671 2,7687 74,75 

Finspång 10,119 2,8217 72,11 

”Ny” Eka 10,4100 2,1906 79,05 

”Gammal” Eka 10,4583 2,4867 76,11 

 

Vattenhalten varierar lite mellan de olika slammen, vilket även var synligt. 

Vattenhalten ligger högt trots ansträngningarna med att avvattna slammet. Den 

höga vattenhalten bidrar till att stora delar i slammen kan bli anaeroba och 

därmed kan detta gynna sulfatreducerande bakterier.  

 

  

                                              
5
 Torrsubstans 
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4.2 Anaerob odling i näringsbuljong 

Som beskrivits tidigare gjordes försök med anaerob odling på flytande 

näringsmedium. Proverna ympades direkt från obehandlat slam varefter tillväxt 

fick ske vid 30°C. 

En tydlig grumling sågs i alla kolvar redan efter ett dygn. Detta indikerar en 

tillväxt av bakterier, dock kan inga slutsatser dras om vad det är för bakterier. 

Det enda som kan sägas om dem är att de kan växa anaerobt vilket 

sulfatreducerande bakterier kan göra.  
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4.3 Identifiering av tillväxt av sulfatreducerande 

bakterier 

Som beskrivits tidigare ympades obehandlat slam ned i SIM-agar som genom 

att det innehåller järn får en svart fällning av FeS vid sulfatreduktion. Tabell 

4.3.1 visar resultatet från experimentet. 

 
Tabell 4.3.1 Resultat från odlingen med att försöka identifiera sulfatreducerande bakterier i 

slammen. 

Rör nr. Prov Tid för sulfatreduktion 

(dygn) 

1 Nr1. Buljongodling (kap.3.2) 1 

2 Nr2. Buljongodling (kap.3.2) 1 

3 Nr3. Buljongodling (kap.3.2) 1 

4 Nr4. Buljongodling (kap.3.2) 1 

5 Nr5. Buljongodling (kap.3.2) 1 

6 Bro. 26/1 3 

7 Bro. 26/1 9 (svagt) 

8 Vet. 26/1 9 

9 Vet. 26/1 3 

10 ”Ny” E6 (ej sulfatreducerande 9) 

11 ”Ny” E6 3 (svagt) 

12 ”Gammal” E6 9 (svagt) 

13 ”Gammal” E6 (ej sulfatreducerande 9) 

14 Finspång 3 

15 Finspång 2 
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Figur 4.3.1. Resultat av odling i SIM-agar efter tre dygn i värmeskåp, 30°C. Den svarta 

färgen är FeS som indikerar att sulfatreduktion skett. 
 

Odlingen (se figur 4.3.1) visar att det finns bakterier i slammen med möjlighet 

att reducera sulfat. Detta bekräftar att det är bakterier som orsakar problemen 

med att svavelväte uppstår periodvis. De bakterier som odlades upp i 

näringsbuljongen är också kapabla till sulfatreduktion. Detta visar att de 

sulfatreducerande bakterierna är ensamma eller i stor majoritet i slammen bland 

de bakterier som kan växa anaerobt, eftersom sulfatreduktion är den minst 

effektiva energigenererande processen bland bakterier och ändå är det dessa 

som haft övertag i buljongodlingen. Att den svarta fällningen är spridd i rören, 

även utanför sticket, visar på att bakterierna har förmåga att röra på sig. 

Det är dock svårt att dra några slutsatser om skillnader i bakteriemängd mellan 

de olika slammen eftersom resultaten inte är entydiga. Resultaten pekar 

möjligen på att det finns mer bakterier i slammet från SAPA Profiler ABs 

fabrik i Finspång.  Detta är dock förvånande då man inte haft några problem 

med lukt i slammen därifrån. Anledningen till detta kan dock vara att man där 

använder en annan teknik för avvattning, kammarfilterpress, vilket ger en 

annan struktur på slammet som underlättar syresättningen. Denna teknik har 

dock nackdelen att den kräver mer underhåll.  
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4.4 Odlingsförsök med avvattnat slam 

Som beskrivits tidigare avvattnades slam genom sugfiltrering. Slammen fick 

ligga i tätslutande burkar i tre dygn innan ympning gjordes från snitt i 

slammkakan ned i SIM-agar. Dubbelprover gjordes i alla odlingar, proverna 

betecknas med siffra för slammet och a eller b. 

Den nya vattenhalten i slammen efter avvattningen redovisas i Tabell 4.4.1 

 

Tabell 4.4.1 Ny vattenhalt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Efter sju dygn kunde sulfatreduktion detekteras i prov 7b. Efter 14 dygn kunde 

sulfatreduktion detekteras i prov 4a. Detta visar på att behandlingen av 

proverna starkt minskar bakteriernas möjlighet att överleva i slammet. Det är 

troligt att det inte är den sänkta vattenhalten utan snarare sugfiltreringen eller 

lagringen av slamkakan som dödat bakterierna, eftersom det enbart växte i två 

prover och detta efter lång tid. Därför är det svårt att dra några slutsatser från 

experimentet huruvida vattenhalten påverkar bakteriernas förmåga att överleva 

däri.  

  

Nr. Slam (Bro. 26/1) 

(g) 

Avvattning 

(s) 

Utsugen vattenmängd 

(g) 

Vattenhalt 

(%) 

1 10,6286 20 0,9659 65,6 

2 10,1732 35 0,9582 67,4 

3 10,0775 60 1,6238 60,7 

4 10,4884 120 2,2718 55,2 

5 10,5777 180 2,5302 52,9 

6 10,6616 240 3,0685 48,1 

7 10,0561 300 3,0875 46,1 

8 10,2424 360 2,8345 49,2 

9 10,7379 0 0 76,8 
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4.5 Behandling med Enzym Clean 

Som beskrivits tidigare är alla slam behandlade med Enzym Clean. Detta 

experiment gjordes för att se hur ytterligare tillsatser av Enzym Clean påverkar 

de sulfatreducerande bakteriernas förmåga att växa i slammen. Ympning från 

dessa slam gjordes sedan till SIM-agar. Resultat från odlingen med de 

behandlade slammen redovisas nedan i Tabell 4.5.1. Tomma rutor indikerar att 

ingen sulfatreduktion erhölls. 

 

Tabell 4.5.1 Resultat från odling med slam behandlat med Enzym Clean 

Nr. Mängd Enzym Clean 

(µl/g slam) 

Tid för sulfatreduktion 

(dygn) 

1a 10 8(mindre än övriga) 

1b 8(mindre än övriga) 

2a 7,5 8  

2b 8  

2c  

2d 4(svagt) 

3a 5,0  

3b 4(starkt) 

4a 2,5 4 

4b 4 

5a 0,5  

5b 4 (starkt) 

Ref. a 0 8  

Ref. b 8 

 

Den ytterligare behandlingen med Enzym Clean verkar inte ha påverkat de 

sulfatreducerande bakterierna i slammet i någon större omfattning. I några fall 

erhölls sulfatreduktion tidigare i proverna behandlade med Enzym Clean än 

vad som gjordes i referensproverna. Bakterietillväxt gick dock att urskilja redan 

efter ett dygn i 3b, 4a och 5b. I dessa kom tre dygn senare tecken på 
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sulfatreduktion. Efter fyra dygn kunde bakterietillväxt detekteras i rör 1a, 1b, 

2a, 2b, 2c, 5a samt ref. a. Efter 8 dygn avbröts försöket och då fanns 

bakterietillväxt i alla utom tre av rören (se Figur 4.5.1). Det har dock visat sig i 

större skala att dosering med Enzym Clean hjälper mot problemen enligt SAPA 

Profiler AB. Doseringen sker dock i samband med att processvattnet 

neutraliseras i Brogårdsfabriken samt vid flockningen i Verket 1.  

 

Resultatet från experimentet kan ha påverkats av omrörningen i slammet som 

skedde efter tillsatsen av Enzym Clean då luft rördes ned. Detta var dock 

nödvändigt för att få en någorlunda jämn fördelning av medlet i slammet, 

eftersom det var relativt torrt.  

 

 
Figur 4.5.1 Resultat efter odlingar i SIM-agar med ympning från slam behandlat med Enzym 

Clean. Bilden tagen efter åtta dygn i värmeskåp 30°C.  
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4.6 Odling av temperaturbehandlat slam 

Som beskrivits tidigare behandlades slam genom att placeras i vattenbad. 

Ympning gjordes från dessa till SIM-agar efter olika lång tid. 

Resultatet från experimentet finns i Tabell 4.6.1, där kolumnerna 2-6 beskriver 

efter hur lång tid det tog innan sulfatreduktion kunde detekteras i rören. 

Tidsangivelser angivna inom parantes beskriver tiden det tog innan bakteriell 

tillväxt detekterades i rör som senare påvisade sulfatreduktion. Tomma rutor 

indikerar att ingen tillväxt erhölls. 

 
Tabell 4.6.1 Resultat från experimentet med värmebehandlat slam.  

Temperatur 0,25 dygn 

behandling 

1 dygns  

behandling  

2 dygns  

behandling  

3 dygns  

behandling  

4 dygns  

behandling  

40°C a 2 dygn    7 dygn 

b  6 dygn  

(3 dygn) 

  3 dygn 

(svagt) 

50°C a      

b 7 dygn  

(4 dygn) 

 9 dygn   

60°C a      

b  6 dygn  

(3 dygn) 

   

70°C a      

b      

Referens a 11 dygn 

(4 dygn) 

6 dygn 

(3 dygn)  

 4 dygn  

b 11 dygn 

(4 dygn) 

3 dygn 2 dygn 4 dygn 3 dygn 

(svagt) 

 

Resultatet från experimentet är lite svårt att tolka eftersom tiderna för tillväxt 

skiljer sig mellan dubbelproverna, samt mellan referensproverna för de olika 

odlingarna. Som exempel se Figur 4.6.1 som visar odlingen gjort på slammet 

efter ett dygns värmebehandling och 10 dygns tillväxt i värmeskåp.  
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Figur 4.6.1 Odlingar efter ett dygns värmebehandling av slammet och tio dagars tillväxt i 

värmeskåp. 

 

Man kan dock säga att bakterierna inte verkar skadas av temperaturen 40°C. 

Visserligen detekterades ingen tillväxt från två av provtillfällena men i två fall 

upptäcktes sulfatreduktion efter samma tid som i referensproverna. I fallet med 

0,25 dygns behandling upptäcktes ingen sulfatreduktion i referensproverna 

förrän efter väldigt lång tid, samtidigt som det påvisades sulfatreduktion i 

odlingen från 40°C behandlingen redan efter två dygn. I referensproverna 

detekterades dock bakteriell tillväxt efter fyra dygn. 

50°C verkar inhibera tillväxten av bakterierna i slammet. Det upptäcktes 

sulfatreduktion i endast två fall och då efter sju respektive nio dygn. Annan 

bakteriell tillväxt detekterades dock efter fyra dygn i proverna satta efter sex 

timmars värmebehandling. 

60° verkar inhibera tillväxten något mer än behandling i 50°C. I enbart ett fall 

upptäcktes sulfatreduktion och detta efter sex dygn. Efter tre dygn hade dock 

bakteriell tillväxt kunnat detekteras. Allt detta i prover tagna från slammet 

behandlat i ett dygn.  

70°C är den temperatur som helt har slagit ut bakterierna, eller åtminstone 

minskat deras utbredning ordentligt, i slammet. Ingen tillväxt har kunnat 

detekteras någon gång. Detta vattenbad har slagit av under nätterna då det varit 

svårt att förhindra att vattnet ångat bort. Detta har gjort att temperaturen 

varierat i slammet vilket kan ha haft en liten inverkan på resultatet. 
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4.7 Sulfathaltsbestämning 

Resultat från absorbansmätningen av standardlösningarna finns i Tabell 4.7.1 

 

Tabell 4.7.1 Standardvärden 

Koncentration 

(mg SO4
2-

/100ml) 

Absorbans 

3,0 0,249 

6,0 0,623 

9,0 0,946 

 

Detta resulterar i standardkurvan i Figur 4.7.1 

 

Figur 4.7.1 Standardkurva 

 

Standardkurvan kan anses som tillförlitlig då R
2
-värdet är 0,9923.  

Resultatet av mätningarna på proverna finns i Tabell 4.7.2 

 
Tabell 4.7.2 Provresultat 

Prov Massa 

(mg) 

Absorbans Sulfathalt 

(mg SO4
2-

/100ml) 

w/w% SO4
2-

/g TS 

Bro. 1 253,5 0,383 37,5 14,8 

Bro. 2 254,5 0,392 38,4 15,1 

Vet. 1 256,5 0,221 21,6 8,4 

Vet. 2 252,1 0,246 24,1 9,6 

Enligt uppgifter från Eka Chemicals AB ligger sulfathalten i E6 slammet 

mellan 9 och 18 viktprocent. Detta bekräftar att analysen har fungerat bra.  

A = 0,1032c
R² = 0,9923
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4.8 Glukonathaltsbestämning 

Som beskrivits tidigare kokades proverna med cerium(IV)sulfat och titrerades 

sedan med ammoniumjärn(II)sulfat. Ferroinindikator användes för att detektera 

slutpunkt för titreringen.  

En titrering med känd mängd glukonat gjordes för att bestämma 

molförhållandet mellan cerium(IV)sulfat och glukonat.  

Volymen järn(II) som åtgick vid titreringen var 9,4 ml (vid båda 

dubbelproverna). Detta betyder att 10,6 ml cerium(IV) åtgått för att oxidera 

glukonaten i proverna. Mängden glukonat i proverna var 0,018 g som är 

8,25*10
-5 

mol. Detta betyder att för varje mol glukonat behövs 12,85 mol 

cerium(IV). 

Resultatet från titreringen av proverna, Vet. 26/1, redovisas i Tabell 4.8.1 

nedan. 

 
Tabell 4.8.1 Resultat av glukonathaltsbestämningen i slam E1/E3 26/1. 

Prov Nr. 1 2 

VFe(II) (ml) 17,8 17,5 

VCe(IV) förbrukad
6
 (ml) 2,2 2,5 

mslam (g) 0,2565 0,2521 

mNa-glukonat (g) 0,0085 0,0075 

w% glukonat  3,4 2,9 

 

 

Titreringen visar att det finns glukonat i slammet vilket visar att den kan vara 

en möjlig kolkälla för mikroorganismerna som lever där.  

Glukonathalten i etsbadet är enligt SAPA Profiler AB 6-7 % (v/v). Detta 

betyder 25,2-29,4 g natriumglukonat/dm
3
. I etsbadet finns även cirka 180 g 

aluminium/dm
3
. Detta innebär 0,14-0,16 g natriumglukonat/gram aluminium. I 

den första uppvägda mängden slam finns 0,248 g Na(AlOH)3 vilket innebär 

0,0046 mol aluminium med en total vikt på 0,12 g. Detta innebär 0,07 g 

natriumglukonat/gram aluminium. Samma beräkning på det andra slamprovet 

ger 0,06 g natriumglukonat/gram aluminium, en mycket liten skillnad. Runt 

dessa siffror ligger en osäkerhet då slammet även innehåller spår av andra 

metaller, organiska föreningar som akrylamid som används för att flocka ihop 

slammet. 

Hur mycket glukonat som finns i slammet är inte utrett tidigare. Resultaten 

verkar dock rimliga. Skillnaden mellan de två proverna är liten och det är 

rimligt att all glukonat som finns i etsbadet inte hamnar i slammet utan att en 

del följer med vattnet ut i recipienten alternativt fastna i filtren vid reningen av 

processvattnet. En viss mängd kan även fastnat i filtret vid filtreringen av 

uppslamningen. Den bakteriella aktiviteten i slammet kan även den ha bidragit 

till att glukonathalten är lägre än i etsbadet, dock borde den inte ha inverkat så 

mycket då slammet hela tiden förvarats kallt vilket minskar den bakteriella 

aktiviteten.   

                                              
6
 Mängd cerium(IV) förbrukad av glukonat i provet 
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4.9 Gödning av slam med glukonat 

Som beskrivits tidigare löstes olika mängder natriumglukonat i vatten och 

blandades i slamproverna. Ympning gjordes sedan till SIM-agar. Resultatet av 

försöket visas i Tabell 4.9.1. Tomma rutor indikerar att ingen sulfatreduktion 

erhölls. 

 

Nr. Glukonat (g) Tid för sulfatreduktion 

(dygn) 

1a 0,25  

1b  

2a 0,50  

2b 2 

3a 0,75 3 

3b 2 

4a 1,00 2 

4b 2 

5a 0,00  

5b  

 

Försöket är inte helt entydigt men visar ändå att en ökad glukonathalt i slammet 

leder till en ökad tillväxt av bakterier. Av detta kan slutsatsen dras att 

bakterierna är beroende av glukonat, troligen som sin kolkälla. 
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4.10 Odling av aeroba bakterier från Enzym Clean på 

Luria-Bertaniplattor 

Som beskrivits tidigare gjordes utstryk av olika volymer Enzym Clean på 

plattor av Luria-Beranimedium. Detta i ett försök att se skillnad mellan olika 

aeroba bakteriestammar i lösningen. Det gick dock inte urskilja några kolonier 

på plattorna. Det var över huvud taget svårt att avgöra om det vuxit något på 

plattorna eller inte. Det gick dock att se att agarplattans yta var ojämn vilket 

tolkades som ett tecken på att tillväxt skett.  
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4.11 Odling på agarplattor 

Som beskrivits tidigare gjordes utstryk på agarplattor för att se om det gick att 

skilja mellan olika bakteriestammar i slammet genom att titta på koloniernas 

utseende. 

Figur 4.11.1 visar att det finns minst två sorters bakterier i slam Bro. 26/1, en 

sort med väldigt stor utbredning samt en med mindre utbredning och ljusare 

kolonier (mitten på övre halvan av plattan, i kanten mot det tomma området). 

Vad som inte syns på bilden är att det även finns en tredje sort med små 

kolonier som små knoppar som sticker upp bland de med störst utbredning. 

Som syns i Figur 4.11.2 finns det minst två bakteriesorter i slam Vet. 26/1. 

Dels en med väldigt stor utbredning samt en lite ljusare stam som växer på 

kanten till det tomma området. 

I Figur 4.11.3 syns att det finns minst två sorters bakterier i Enzym Clean, en 

med ljusa kolonier samt en med mörkare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 4.11. 1 NA-platta med utstryk av 

slam Bro. 26/1. Två sorters bakterier kan urskiljas 

Figur 4.11. 2 NA-platta med utstryk av slam Vet. 26/1 

Figur 4.11. 3 NA-platta med utstryk av Enzym Clean.  

Två sorters bakterier kan urskiljas, en med ljusa och en med mörka kolonier 



Resultat och diskussion 

37 

4.12 Mikroskopering 

Som beskrivits tidigare gjordes negativ färgning och gramfärgning på de olika 

bakteriesorterna som vuxit upp på NA-plattorna. Detta för att karakterisera 

bakterierna vad gäller utseende samt om de är gram positiva eller negativa. 

Som synes i Figur 4.12.1 är den dominerande stammen på utstryket med slam 

Bro. 26/1 väldigt liten och rund. Det går även att urskilja att de lever 

tillsammans i grupper. Gramfärgningen i Figur 4.12.2 visar att dessa bakterier 

är gram positiva (blå färg). 

 

Figur 4.12.3 visar negativ färgning av den ljusare stammen som växte på 

kanten till den dominerande stammen på utstryket av slam Bro. 26/1. Även här 

syns att bakterierna har samma form och storlek samt lever i grupp som den 

dominerande stammen. Som synes i Figur 4.12.4 är även dessa grampositva. 

Figur 4.12. 1 Negativ färgning av ympning från 

utstryk slam Bro. 26/1 

Figur 4.12. 2 Gramfärgning av ympning från utstryk 

slam Bro. 26/1 

Figur 4.12. 3 Negativ färgning av den ljusare, mindre 

utbredda stammen i utstryket av slam Bro. 26/1 

 

Figur 4.12. 4 Gramfärgning av den ljusare stammen i 

utstryket av slam Bro. 26/1 
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 Figur 4.12.5 och Figur 4.12.6 visar att den dominerande bakteriestammen i 

utstryket av slam Vet. 26/1 har samma storlek som de två tidigare studerade 

stammarna och lever på samma sätt i grupper men är gram negativa (röd färg), 

resultatet är dock inte helt tydligt. 

 

Som synes i Figur 4.12.7 som visar gramfärgning av den ljusa stammen från 

utstryket av Enzym Clean så är dessa större än bakterierna från slammen och 

stavformade samt sitter ihop två till tre stycken. Figuren visar även att de är 

gram positiva.   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 4.12.8 visar negativ färgning av den mörkare stammen i utstryket av 

Enzym Clean. Där går att se att även dessa är stavformade, större än 

bakterierna från slammen samt att de sitter ihop två till tre stycken. Figur 

4.12.9 visar gramfärgning av samma stam. Där går att se att dessa bakterier är 

gram negativa. 

Figur 4.12. 6 Gramfärgning av ympning från utstryk 

av slam Vet. 26/1 

Figur 4.12. 7 Gramfärgning av den ljusa stammen i 

utstryket av Enzym Clean 

Figur 4.12. 5 Negativ färgning av ympning från 

utstryk slam Vet. 26/1 
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Det har dock inte kunnat dras några närmre slutsatser om vilka arter av 

bakterier det rör sig om i slammen eller Enzym Clean. De uppgifter som 

framkommit i experimenten där kolonierna studerats samt vid 

mikroskoperingen har inte gett tillräckligt med uppgifter för detta. Försöken var 

inte heller menade till att leda till en artbestämning men en förhoppning fanns 

om att släktena skulle kunna identifieras. Vidare mikrobiologiska studier skulle 

dock kunna leda till detta.     

Figur 4.11. 8 Negativ färgning av den mörkare 

stammen i utstryket av Enzym Clean 
Figur 4.12. 9 Gramfärgning av den mörka stammen i 

utstryket av Enzym Clean 
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4.13 Nitratreduktionstest 

Som beskrivits tidigare odlades bakterierna anaerobt i ett nitratrikt medium. 

Vid tillsats av reagenser kan nitratreduktion påvisas. 

I de rör som ympats från plattor med utstryk av Bro. 26/1, Vet. 26/1 samt 

odling i SIM-agar av värmebehandlat slam (40°C, 1 dygns behandling) sågs en 

tydlig tillväxt av bakterier, rören var väldigt grumliga, medan i de rör som 

ympats från plattan med utstryk av Enzym Clean var tillväxten betydligt lägre. 

Detta syns i Figur 4.13.1 som visar fem rör (f.v. ympning från knopp 40°C, 

majoritetsbakterien i slam Bro. 26/1, dubbelprov av majoritetsbakterien i 40°C 

samt ljusa stammen i Enzym Clean) före tillsats av reagenser. I Figur 4.13.2 

syns att nitrat reducerats till nitrit i alla rören, koncentrationen av nitrit i 

ympningen från slam E6 26/1 är dock mycket lägre än i de övriga rören. Detta 

visade sig vid tillsats av zinkpulver bero på att nitrit reducerats vidare till NH3 

eller N2. 

 

 

Det var även skillnad mellan den mörka och ljusa stammen i Enzym Clean. 

Den ljusa stammen reducerade nitrat till nitrit medan dem mörka inte kunde 

göra detta. Bakteriesorten som är i majoritet i slam Vet. 26/1 reducerade all 

nitrat i provet till NH3, det luktade av detta om rören, detta syns i Figur 4.13.3 

där enbart nitratreagens tillsats och i Figur 4.13.4 där zink tillsats för att visa på 

om nitrat finns kvar i proverna, vilket var fallet med den ljusa Enzym 

Cleanstammen.  

Figur 4.13. 1 Figur 4.12.1 Prover (f.v. ympning av 

knopp 40°C, majoritet slam Bro. 26/1, dubbelprov 

majoritet 40°C, ljus stam) före tillsats av 

nitratreagens 

Figur 4.13. 2 Proverna i Figur 4.13.1 efter tillsats 

av nitratreagens 
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4.14 Odling i medium anpassat för sulfatreducerande 

bakterier 

 

Som beskrivits tidigare ympades bakterier (de tre bakteriestammarna på 

utstryket av slam Bro. 26/1, samt de på utstryket av slam Vet. 26/1) till rör med 

medium anpassat för sulfatreducerande bakterier. Dock kunde ingen tillväxt i 

rören detekteras, trots att rören stod i över tre veckor och att experimentet 

gjordes två gånger. Anledningen till detta är svår att förklara. Det är bevisat att 

bakterierna kan växa anaerobt vilket tyder på att det är något med mediet som 

gör att de inte kan växa där, något näringsämne saknas. Det faktum att 

mjölksyra användes istället för natriumlaktat och askorbinsyra istället för 

natriumaskorbat kan ha påverkat. Detta är dock inte troligt, då enda skillnaden 

är att syran användes istället för saltet av densamma och att pH justerades. 

 

Figur 4.13 .3 Prover efter tillsats av nitratreagens. F.v. 

majoritet slam Bro. 26/1, dubbelprover minoritet Bro. 

26/1, Enzym Clean ljus, Enzym Clean mörk, slam Vet. 

26/1samt Enzym Clean mörk 

Figur 4.13 .4 Prover efter tillsats av 

zinkpulver. På kanterna Enzym Clean 

mörk, i mitten dubbelprover slam Vet. 

26/1. 
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5 Slutsats 

Orsaken till uppkomsten av svavelväte vid neutraliseringen av sköljvattnet är 

rent kemisk. Detta beror på att det är reducerande förhållanden i vattnet och när 

man då tillsätter svavelsyra för att neutralisera det basiska vattnet blir området 

där syran kommer in väldigt surt. Detta tillsammans gör att sulfatjonen inte är 

stabil utan att svavel föredrar att vara i form av S
2-

 som då kommer att reagera 

och bilda H2S. 

 

Orsaken till uppkomsten av svavelväte i slammet när detta lagras under en 

längre tid är bakterier med förmågan att reducera sulfat till S
2-

 under anaeroba 

förhållanden. Dessa bakterier har inga problem med att leva i slammet då de 

klarar både aeroba och anaeroba förhållanden. När förhållanden är aeroba 

kommer de dock att använda syre som elektronacceptor, då detta är mycket mer 

energieffektivt än att använda sulfat. När det bildas anaeroba förhållanden i 

slammet kommer bakterierna att övergå till att utnyttja nitrat som 

elektronacceptor. Även detta är ett mer energieffektivt än att reducera sulfat. 

Nitrat finns naturligt i slammet som en effekt av att det används som additiv i 

etsbadet. Det är först när detta nitrat har reducerats till NH3/N2 som bakterierna 

övergår till att reducera sulfat. Det finns minst tre olika sorters bakterier i 

slammen. Det är dock inte påvisat att alla dessa tre sorter kan reducera sulfat, 

dock kan alla reducera nitrat. Detta innebär att alla bidrar till problemet. Även 

om det är någon stam som inte reducerar sulfat så förbrukar de nitrat som gör 

att de med möjlighet att reducera sulfat snabbare kommer att göra det.  

Sapa Profiler AB har visat att det fungerar att dosera Enzym Clean i slammet 

för att minska problemen med svavelväte. Det har dock inte kunnat visas att 

ytterligare tillsatser har någon effekt. Att dosera Enzym Clean är inte en perfekt 

metod då det är en ganska kostsam lösning, samt att det har kunnat visas att 

minst en av bakteriestammarna i lösningen kan reducera nitrat under anaeroba 

förhållanden. Detta är naturligtvis inte bra då detta kommer att påskynda 

uttömningen av nitrat i slammet, vilket leder till snabbare uppkomst av 

svavelväte. Det är dock inte säkert att detta påverkar i någon större 

utsträckning.  

 

En annan metod som skulle fungera för att bli av med bakterierna i slammet är 

att hetta upp det till över 50°C. Det har kunnat visas att bakteriernas förmåga 

att överleva efter en sådan behandling är starkt begränsad.  

 

Ytterligare en metod som skulle fungera för att bli av med, eller i alla fall 

minska problemen med svavelväte, är att lufta slammet ordentligt för att 

minska de anaeroba områdena. Detta görs enklast genom att efter att slammet 

avvattnats sprida ut det över en större yta för att få så stor area som möjligt 

exponerad för luften samt att med jämna mellanrum röra runt i slammet för att 

skapa luftfickor. En kammarfilterpress skulle också den kunna användas vid 

avvattningen av slammet för att skapa en annan struktur som skulle bidra till att 

en större area av slammet exponeras för luften. 
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5.1 Vidare undersökningar 

Vidare måste undersökningar av hur man praktiskt ska sköta luftning av 

slammet göras. Man borde även göra försök med att minska doseringen av 

Enzym Clean från hösten och fram till vårens början. Det är troligt att detta inte 

kommer att leda till ökad uppkomst av svavelväte i slammet eftersom 

bakterieaktiviteten är betydligt lägre under den kalla delen av året. Man måste 

dock undersöka lagringstiden för slammet hos Eka Chemicals AB så att 

slammet med lägre halt av Enzym Clean inte blir lagrat någon längre tid under 

sommaren.  

Vidare undersökningar av bakterierna i slammet borde innefatta närmare 

karaktärisering av dessa. Renutstryk av varje bakteriestam och bestämning av 

vilka det är som reducerar sulfat borde göras. Man borde även gå vidare med 

att bestämma vid vilken temperatur bakterierna har optimal tillväxt för att 

lättare kunna avgöra när man ska öka doseringen av Enzym Clean i slammet. 

En undersökning av om det finns obligat anaeroba bakterier med förmåga att 

reducera sulfat borde även det göras och deras antal i förhållande till de aeroba 

borde försöka bestämmas. Detta kan då ge vägledning i hur effektiv luftning av 

slammet är för att minska svavelväteuppkomst. 

Eftersom svavelväteuppkomsten vid neutraliseringen inte behandlats mer än 

den teoretiska bakgrunden måste detta studeras vidare. Detta görs lämpligen 

genom mätningar av reduktionspotentialen, undersökningar av vad det är som 

orsakar att den är låg och vad man kan göra för att höja den.  
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