Institutionen för
Samhällsbyggnadsteknik på Luleå
tekniska universitet har ca 100
anställda på nio avdelningar; Ekologi,
Geografisk Informationsteknik,
Restproduktteknik, Tillämpad
Geofysik, Tillämpad Geologi,
Trafikteknik, Upplagsteknik, VAteknik 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
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Helena Palmquist kommer från Norrtälje där hon läste på
Rodengymnasiet innan hon började på LTU 1993. Helena
Palmquist gjorde sin sexmånaders praktik hos Umeå kommun på
avdelningen för VA & avfall och tar sin examen från
civilingenjörsprogrammet Samhällsbyggnadsteknik med avslutning
inom teknisk miljövård (tm) under våren 1999.
Holger Ecke är handledare för det här examensarbetet och Anders
Lagerkvist är examinator. Båda finns på avdelningen för
Upplagsteknik.
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Eftersom slagglakvattnet innehåller höga halter av både sulfat och
lösta metaller, ska bakteriekulturer utnyttjas för att bilda fasta
metallsulfider av dessa komponenter. När lösta metaller bildar
svårlösliga sulfider minskar toxiciteten hos lakvattnet. Metallsulfider
är stabila föreningar i reducerande miljöer.
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Denna studie är en del av ett projekt för framtagande av en lokal
lakvattenhanteringsanläggning vid industrideponin 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 höga
metallhalter, där särskilt behandlingsbehov finns för Fe, Cd, Zn, Cu,
Ni och Pb enligt Kylefors & Lagerkvist (1997).
Idén för behandling av dessa metaller är att använda ett anaerobt
filter för att fastlägga metallerna i lakvattnet som sulfider eller andra
fasta föreningar.
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En relativt obeprövad metod för metallsulfidbildning ska testas
genom att använda järnskrot som filtermaterial.
Vid anaerob korrosion av järn har man dokumenterat en påtaglig
påverkan av sulfatreducerande bakterier (SRB) som kan bilda
metallsulfider under reducerande förhållanden.
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Försöken görs i labskala och både batch- och kontinuerliga tester
kommer att genomföras. Bl.a. ska olika filtermaterial, olika
reduktionsmedel samt påverkan från omgivningseffekter (pH,
konduktivitet, uppehållstid) att testas. Resultaten från
undersökningen d.v.s. de faktorer som påvisas ha den största effekten
på metallreduktion i lakvattnet kommer att nyttjas vid utformningen
av en pilotskaleanläggning som skall uppföras vid industrideponin
Dåvamyran under senvåren 1999. Examensarbetet beräknas pågå
under perioden nov –98 till mars –99.

