
) R U V N Q L Q J V Q \ W W � I U n Q � 6 DP K l O O V E \ J J Q D G V W H N Q L N �
( [ DP H Q V D U E H W H �

.7(60+0)�1%*�(+.64'4+0)�51/
$'*#0&.+0)5/'61&�(©4
,�40*#.6+)6�.#-8#66'0
'0�.#$14#614+'567&+'

$YGHOQLQJHQ�I|U�8SSODJVWHNQLN
,QVWLWXWLRQHQ�I|U�6DPKlOOVE\JJQDGVWHNQLN

/XOHn�WHNQLVND�XQLYHUVLWHW

Institutionen för
Samhällsbyggnadsteknik på Luleå
tekniska universitet har ca 100
anställda på nio avdelningar; Ekologi,
Geografisk Informationsteknik,
Restproduktteknik, Tillämpad
Geofysik, Tillämpad Geologi,
Trafikteknik, Upplagsteknik, VA-
teknik och Vattenteknik. Vi omsätter
ca 70 milj SEK/år. Grundutbildning
sker av civilingenjörer S (180p) och
GIS-ingenjörer (120p). Målet med
forskningen vid Institutionen för
samhällsbyggnadsteknik är att ta fram
kunskap för att planera, bygga och
förvalta ett ekologiskt uthålligt
samhälle.
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Katarina Kylefors är handledare för det här examensarbetet och
Anders Lagerkvist är examinator. Båda finns på avdelningen för
Upplagsteknik.
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Denna studie är en del av ett projekt för framtagande av en lokal
lakvattenhanteringsanläggning vid industriavfallsupplaget
Dåvamyran i Umeå kommun.

Vid upplaget läggs tre olika avfallstyper upp; blandat industriavfall
samt flyg- och bottenaska från förbränning av hushållsavfall. Från
bottenaskan (även kallad slagg) alstras ett lakvatten med ett
behandlingsbehov för Fe,  Cd, Zn, Cu, Ni och Pb.

Idén för behandling av dessa metaller är att använda ett anaerobt
filter för att fastlägga metallerna i lakvattnet som sulfider eller andra
fasta föreningar. Detta behandlingssteg studeras i ett annat
examensarbete som utförs av Helena Palmquist. Utgående vatten från
detta anaeroba filter har dock bl a höga järnhalter. Dessa måste
reduceras innan utsläpp kan göras till recipient. En möjlig teknik för
detta är genom en kombination av luftning med sandfiltrering.
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Arbetet skall bidra till en fördjupad förståelse av de mekansismer
som styr järnutfällning från det aktuella lakvattnet
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Försöken görs i labskala. Det som skall testas är hur man kan få
järnutfällningar att ske i översta lagret av sandfiltret. Olika
variationer på luftning i kombination med olika sammansättning på
sandfiltret ska testas. Det gäller luftningsintensitet, luftningstid och
kornstorleksfördelning i sandfiltret. Resultaten från undersökningen
kommer att nyttjas vid utformningen av en behandlingsanläggning
som skall uppföras vid industriavfallsdeponin Dåvamyran, Umeå
kommun. Examensarbetet kan påbörjas omgående. Senaste tidpunkt
för rapportering är dock juni 2000.


