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SUMMARY

To have an optimal reduction of organic substance and colloids
In a denrineralization plant the following ought to be ob-
served.

* At least two anion exchangers shall be 1n series. The first
shall be either a weak macroporous polystyrene anion ex-
changer or a weak poiyacrylic anion exchanger. A third
anion exchanger in series improves the reduction only
marginally.

* The leakage of organic substance and colloids increases
rapidly at the same time or before the leakage of anions.
The anion exchangers in a plant shall therefor have a
higher capacity than the cation exchangers.

If not the anion exchangers have a higher capacity than the
cation exchangers only 90-95 % of the capacity shall be
used.

* The filtration rates have normally no influence of the
reduction organic substance. Sometimes a low filtration
rate gives a better reduction of colloids.

* The content of organic substance in the water to the plant
has a great effect on the capacity for ions. At high con-
tent of organic substance (20 mg KMnO^ the capacity for
ions can be reduced with 30-40 %.

* Different technics for regenerations seems not have any
influence of the reduction of organic substances and
colloids. Neither age of the anion exchangers nor washing
with solutions of sodium chloride seems have any influence
of the reduction. Age and organic contamination have mainly
an influence on the capacity per regeneration.

At all demineralization plants some organic substances and
colloids leak through the plants. How much depends on the type
and nature of the organic substances and the colloids. To
remove this organic substances and colloids the 1on exchangers
must be completed with for Instance flocculation or reverse
osmosis.
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SAMMANFATTNING

För ett erhålla en optimal reduktion av humusämnen och kolloi-
der 1 en totalavsaltning bör följande iakttas:

* Minst två anjonbytare bör finnas 1 serie. Den första bör
vara endera en svag styrenjonbytare av makroporös typ eller
svag akrylatjonbytare. En tredje jonbytare 1 serien förbät-
trar endast marginellt reduktionen.

* Anläggningen bör ha en överkapacitet pS anjonsidan dl
läckaget av humusämnen och kolloider ökar snabbt samtidigt
eller nSgot före ökningen av jonläckaget. En anläggning bör
dimensioneras för en överkapacitet pS anjonsidan av minst
15 %.

* Om en överkapacitet ej finns pl anjonsidan bör jonbytes-
linjerna tas ur drift innan genombrott erhålles. Linjerna
bör i dessa fall tas ur drift vid 90-95 % av total kapacite-
ten.

* Flödeshastigheten pSverkar normalt ej reduktionen av orga-
nisk substans och kolloider. I vissa fall kan dock en sänk-
ning av flödeshastigheten ge en sänkning av halten kolloi-
der i det avsaltade vattnet. Oetta måste undersökas i det
enskilda fallet.

* Halten organisk substans i ingående vatten till jonbytarna
påverkar anjonbytarnas jonkapacitet kraftigt. Hög halt
sänker kapaciteten. Detta måste beaktas vid dimensionering
av en anläggning.

* Någon skillnad i reduktionsgrad har ej kunnat uppmätas vid
olika regenereringsteknik.

* Så länge riktvärdena för total avsaltat vatten innehålles
synes inte jonbytarens Slder och/eller koksalttvättning
Inverka på reduktionsgraden av humusämnen och kolloider.

Även vid en utformning och drift för optimal reduktion av
humusämnen och kolloider erhålles alltid ett visst läckage av
dessa ämnen. Hur stort läckaget blir beror på typ och karaktär
hos humusämnen och kolloider. Där kravet är si stort att
läckaget ej kan accepteras måste jonbytestekniken kompletteras
med annan teknik.
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INLEDNING

En del av de humusämnen och de kolioider som finns i
rSvatten går igenom fl ockning och total avsaltning och
tillföres via spädvattnet pannor och reaktorer. Här
sönderdelas dessa produkter termiskt varvid frigöres
organiska syror, klorider, sulfater, järn, kiselsyra
m m. Dessa föreningar höjer korrosionsnivSn i systemen
och kan också förorsaka spänningskorrosion hos legera-
de material.

För att minska besvären bör halten humusämnen och
mängden kolloider minskas så mycket som möjligt i
spädvattnet till pannor och reaktorer. Denna aspekt
beaktas dock oftast inte vid projektering av av en
totalavsaltning. Dimensionerande vid projekteringen är
den jonbyteskapacitet man önskar uppnå, det jonläckage
man kan tillåta samt hur anläggningen skall utformas
för att blockering av jonbytarna ej skall erhållas.
Speciellt frSgan om kolloider är mycket litet beaktad.
Vid många anläggningar är mycket hårda krav satta på
jonläckaget medan inga krav finns på t ex halten
kolloider.

FAKTORER SOM KAN PÅVERKA HUMUSREDUKTIONEN

Ett flertal olika faktorer kan tänkas påverka reduk-
tionen av humusämnen och kolloider i en totalavsalt-
ning. Dessa faktorer är bl a:

* jonbytarens porositet och uppbyggnad
* anläggningens uppbyggnad och dimensionering
* driftsätt
* regenereringsteknik
* jonbytarens ålder och kontamineringsgrad
* koksalttvättningar

Dessa frågor har studerats i b1 a tre Värmeforskpro-
jekt och även vid andra uppföljningar samt leverans-
och funktionsprov vid totalavsaltningar.
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Någon sammanställning av gjorda erfarenheter har dock
ej gjorts. Den sammanställning som är gjord nedan
bygger pl ovannämnda uppföljningar samt på erfaren-
heter erhållna vid diskussioner med svenska och ut -
ländska experter.

De tre ovannämnda Värmeforskprojekten är följande:

Nr 80 Undersökning av scavengerfilter och svag
anjonbytare för reduktion av organisk

substans

Nr 121 Reduktion av organisk substans 1 makropo-
rös svag anjonbytare och scavengerfilter.

Fältstudie.

Nr 251 Uppföljning av drifterfarenheter med
akrylatjonbytare.

Vid dessa tre projekt Ingick t o t a l t 19 tota lavsal t -
ningsanläggningar med kapaciteter frSn 30 nvfyh t i l l
300 m3/h.

De anjonbytare som ingSr 1 undersökningarna är sty-
renjonbytare av gel och makroporös typ samt akrylat-
jonbytare. Både svaga och starka anjonbytare ingår.
Däremot ingär inga jonbytare som är speciel l t avsedda
för upptagning av organiskt material . Inga sådana
jonbytare finns i d r i f t vid svenska anläggningar för
produktion av spädvatten for pannor och reaktorer.

POROSITET XH UPPBYGGNAD AV JONBYTARE

3.1 Svaga anjonbytare

De svaga anjonbytare som huvudsakligen används vid
skandinaviska vatten är styrenjonbytare av makroporös
typ och akrylatjonbytare. Jonbytare av gel typ har
tidigare använts men användningen är Idag l i t e n p8
grund av a t t problem med organisk blockering e rhå l l i t s
med dessa jonbytare.
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V1d nägra anläggningar har svag makroporbs anjonbytare
och svag akrylatjonbytare testats parallellt . Ingen
mätbar skillnad har kunnat fastställas vad gäller
reduktionen av organisk substans och kolloider genom
bestämning av TOC, KMnO4-förbrukn1ng, UV-extinktion
och f i l treringsindex. Någon skillnad har Inte heller
erhållits vid olika jonbytesfabrikat.

Vad gäller jonbyteskapacitet och kapacitet för upptag-
ning av organisk substans har inte vid samma vatten
nägra större skillnader uppmätts vid jonbytare av
samma slag, t ex makroporösa styrenjonbytare. Vid
jämförelse mellan makroporösa styrenjonbytare och
akrylatjonbytare har dock ofta stora skillnader upp-
mätts. Akrylatjonbytare har, förutom i ett f a l l , haft
högre kapacitet än makroporos styrenjonbytare, båda
vad gäller jonbyte och upptagning av organisk sub-
stans. I ett fa l l var kapaciteten 50 % högre både vad
gäller jonbyte och upptagning av organisk substans.

Kapaciteten för jonbytare, speciellt anjonbytare,
sjunker med tiden. Genom tvättning kan jonbytarens
kapacitet eventuellt återställas men slutligen har
tvättning sä dålig effekt att jonbytaren måste bytas.
Vid svag anjonbytare av akrylattyp har dock minsk-
ningen av kapaciteten varit förvånansvärt l i ten. Vid
en anläggning testades en jonbytare av svag akrylattyp
vid två av de ovannämnda projekten med 5 års mellan-
rum. Under dessa 5 Sr hade jonbytarens kapacitet ej
sjunkit vare sig beträffande jonbyte eller upptagning
av organisk substans. Vid denna anläggning är belast-
ningen av organisk substans mycket hög då ingående
vatten t i l l anläggningen utgöres av sandfiltrerat
råvatten. TOC-halt och KMnO^ förbrukning 1 ingående
vatten är ca 6 ppm respektive 20 mg/l.

Upptagningen av organisk substans tar 1 anspråk en del
av jonbytarnas kapacitet. Ju högre halt organisk sub-
stans ju lägre jonbyteskapacitet. Oetta gäller både
svaga och starka anjonbytare. Hur halten organisk
substans påverkar jonbyteskapaciteten vid de svaga
anjonbytare som Ingick 1 ovannämnda projekt framgår av
nedanstående tabell .
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Anläggning

Tekn Verken
i Linköping

Nymölia AB

Nymön a AB3)

Nymölla AB3)

Vargöns Br.

Forsmarks
Kärnkr.verk

Forsmarks

Kärnkr.verk

Gruvöns Br.

Gruvöns Br.

KMnO4-förbr.
ing. vatten

7,6

20

20

20

23

19

19

12

12

Jonbyi

typ

MP641)

IRA93M

IRA672)

IRA67?)

IRA931)

1)
0368PR

M
0368PR

MWA-11)

IRA672)

:are
Si der

Sr

6

3,5

1,5

6

1,5

0,1

5

5

4

Kapad'
Cl+S04

ekv/1

0,70

0,40

0,58

0,60

0,48

0,70

0,51

0,54

0,81

:et
Org.sub.

g/i

6,0

7,4

9,9

10,5

11,1

8,4

5,6

5,8

9,1

!) Makroporös svag anjonbytare av stycketyp
2) Svag akrylatjonbytare
3) Samma jonbytare vid bida tillfällena.

Av vad ovan sagts beträffande kapadteter och kapacitetsned-
gång för makroporös svag styrenjonbytare och svag anjonbytare
av akryiattyp framgår tydligt av tabellen.

3.2 Starka anjonbytare

De starka anjonbytare som ingir i de undersökta an-
läggningarna är styrenjonbytare av gel typ och typ 1
samt akrylatjonbytare. Ovannämnda starka anjonbytare
är de typer som 1 huvudsak används vid skandinaviska
anläggningar. Styrenjonbytare av typ 2 används 1 l i ten
omfattning. De senare användes en del under 1960-talet
men erfarenheterna var Inte sS bra. Relativt snabbt
erhölls en kapadtetsnedgang. Orsaken ansågs bero pS



\AF-ENERGMONSUIT

organisk kontaminering men kan ocksS ha berott pä att
för höga temperaturer användes vid regenerering och
dr i f t . Anjonbytare av typ 2 klarar betydligt lägre
temperaturer än typ 1.

Starka anjonbytare av typ 2 används 1 l iten omfattning
1 Sverige. Orsaken härti l l är att starka anjonbytare
av typ 2 ej är lämpliga att kombinera med svaga anjon-
bytare. De senare Ingår ofta 1 svenska anläggningar
dels för att reducera halten klorid och sulfat och
dels för att reducera halten organisk substans. Hen
svaga anjonbytaren får alltså två funktioner. Drift-
erfarenheterna från denna typ av anläggning år mycket
goda.

Inga mätbara skillnader har kunnat fastställas vad
gäller reduktionsgraden för humusämnen och kolloider
vid olika starka anjonbytare. Kontrollen av humusämnen
och koll older har skett genom bestämning av halten
TOC, KMnO4-förbrukn1ng, UV-ext1nkt1on och fi ltrerings-
1ndex.

Vid svaga anjonbytare har akrylatjonbytare ofta högre
kapacitet och mindre nedgäng 1 kapacitet än svaga
styrenjonbytare. Detta förhållande gäller ej för de
starka anjonbytare som testats. Här har förhållandet
varit det motsatta. Nedgången 1 kapacitet har gått
fortare än för styrenjonbytare.

Ovanstående kan eventuellt bero på att akrylatjonby-
tarna har regenererats med för hög temperatur. Akry-
latjonbytare tål liksom styrenjonbytare av typ 2 Inte
Hka hög temperatur som styrenjonbytare av typ 1.
Akrylatjonbytaren har ofta ersatt en styrenjonbytare
av typ 1. Härvid kan regenereringstemperaturen från
jonbytaren av typ 1 bibehållits. Om förhållandet har
varit på detta sätt är svårt att få bekräftat. Ett
prov med stark akrylatjonbytare vid max 25°C regenere-
rings- och drifttemperatur bör utföras för att fast-
ställa om den snabba kapacitetsnedgången har berott på
för hög temperatur.

Kapaciteten för starka anjonbytare påverkas liksom för
svaga anjonbytare av halten organisk substans 1 Ingå-
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ende vatten. De kapad teter som är angivna 1 broschy-
rer gäller för vatten med 18g halt av organisk subs-
tans. När starka anjonbytare föreg8s av svaga anjon-
bytare ligger kapaciteten för de starka anjonbytarna
nära de värden som är angivna 1 broschyrer och data-
blad.

UPPBYGGNAD AV DIMENSIONERING AV ANLÄGGNINGEN

4.1 Uppbyggnad

Uppbyggnaden av er, anläggning bestämmes naturligtvis
av vattnets sammansättning men ocksS av risken för
organisk blockering av anjonbytarna. Svenska vatten
har ofta en sidan sammansättning att för undvikande av
organisk blockering Installeras svag makroporös anjon-
bytare eller svag akrylatjonbytare. Efter detta brukar
följa en stark anjonbytare av typ 1.

Om anläggningarna byggs upp så" att blockering erfaren-
hetsmässigt undvikes visar de uppföljningar som gjorts
att reduktionsgraden av organisk substans endast mar-
ginellt kan ökas. Byte av jonbytare kan enligt pkt 3.1
ej förbättra reduktionsgraden. Att placera ytterligare
jonbytare 1 serie med de befintliga ger en marginell
och försumbar ökning av reduktionen.

4.2 Dimensionering

Vid mänga av de anläggningar som följts upp ökade
läckaget av organisk substans 1 slutet av jonbytes-
cykeln samtidigt eller nSgot före jonläckaget. I nSgra
fall kom genombrott av organisk substans mycket före
genombrottet av joner.

Genom att dimensionera en anläggning så att anjonbytå-
ren har en större kapacitet än katjonbytarna blir
resultatet att katjonbytaren alltid går ut först och
totalavsaltningslinjen ställs av på grund av för hög
konduktivitet. Risken för ett ökat Veckage av organisk
substans 1 slutet av jonbytescykeln elimineras härige-
nom. Anjonbytaren bör vid dimensioneringen ha en kapa-
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cltet som är 15-20 % högre än katjonbytarna. Orsaken
t i l l att kapaciteten skall vara så mycket större är
att anjonbytarna går ner snabbare 1 kapacitet. Om
skillnaden i kapacitet är l iten har efter en tids
dri f t katjonbytaren högre kapacitet och läckage av
organisk substans i slutet av jonbytescykeln kan er-
hållas.

En överdimensionering av anjonbytaren har också den
fördelen av att kisel syragenombrott ej erhålles utan
driften kan styras helt efter konduktiviteten efter
anjonfiltren.

Finns två anjonbytare i serie behöver inte bida anjon-
bytarna överdimensioneras i förhållande t i l l katjon-
bytaren utan det viktiga är att båda tillsammans har
en överkapacitet. Vid flera av de anläggningar som
följts upp har den svaga anjonbytaren körts iSngt över
genombrottet både vad gäller jonbyte och organisk
substans utan att detta har märkts efter den starka
anjonbytaren. Vid t ex en anläggning kördes den svaga
anjonbytaren så långt att TOC-halten efter jonbytaren
var mellan 3 och 4 ppm. Efter den starka anjonbytaren
kunde ingen uppgång av den organiska substansen upp-
mätas. Ingen förändring kunde heller noteras vad
gäller f i l treringsindex.

Jonbytarna 1 en anläggning bör dock i möjligaste mån
dimensioneras så att ovanstående driftsätt undvikes.

Om anjonfiltren går ut först och driften inte noga
övervakas kan en utfall ning av kisel syra erhållas
efter anjonfiltren. När anjonfiltren gir ut sjunker
pH-värdet samtidigt som kl sel syrahalten ökar. Vid det
liga pH-väret som erhålles är lösligheten för kisel-
syra låg. Utfälld kisel syra kontaminerar då bl andbädd-
fi l tren som finns efter anjonfiltren. Den utfällda
kiselsyran 1 blandbäddfiltren kommer sedan att lösas
upp successivt med en förhöjd kiseisyrahalt 1 det
avsaltade vattnet som föl jd. En kontaminerad biandbädd
Indikeras av att kl sel syrahalten efter biandbädden är
högre än efter anjonfiltren.
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Vid någon av de undersökta anläggningarna påverkades
f1ltrer1ngs1ndex av flödeshastighet och specifik be-
lastning. Vid iSg specifik belastning förbättrades
f11 treringsIndex. V1 v i l l påpeka att detta gällde
enbart vid ett fStal anläggningar. Någon motsvarande
sänkning av halten organisk substans kunde ej observe-
ras. I enstaka fa l l kan alltså mängden partiklar mins-
kas genom att en ISg flödeshastighet och specifik
belastning väljes vid dimensioneringen av anlägg-
ningen. För att fastställa hur flödeshastigheten på-
verkar partikelavskiljningen måste prov utföras 1 det
enskilda fa l le t .

I detta sammanhang bör påpekas at t något direkt sam-
band Inte finns mellan S ena sidan TOC-halt, KMnO4-
förbrukning och UV-extinktion och fl andra sidan f i l t -
reringsindex. TOC-halt, KMnO4-förbrukn1ng och UV-ex-
tinktion följer 1 stort sett varandra 1 vattnet efter
en total avsa!tning. Fil treringsindex kan dock helt
ski l ja sig frfln de ovan nämnda bestämningarna. I en
del fa l l med låg TOC-halt och KMnO4-förbrukning ä r

vattnet mycket svårt att f i l t r e ra . I andra fa l l är
förhållandet det motsatta. En låg TOC-halt och en låg
KMnO^-förbrukning är därför Ingen säkerhet för vatten
med låg halt partiklar. Som exempel kan nämnas en
anläggning där renvattnet, dvs det flockade vattnet,
har en TOC-halt och en KMnOa-förbrukning på 6,3 res-
pektive 19 ppm. Fil treringsindex för l i te r nr 5 var
här ca 2,0. Detta är et t lågt värde och ett värde som
många total avsaltade vatten med en TOC-halt och KMnÔ -
förbrukning på 0,2 respektive 2 ppm ej uppnår. För
kontroll av renheten hos et t total avsaltat vatten
erfordras därför inte bara bestämning av TOC-halt och
KMnO^-förbrukning utan också f11 treringsindex eller
annan metod för partikel bestämning.

Erfarenhetsmässigt kan sägas att flockade vatten ofta
har ett bättre f11 treringsindex än Infiltrerade
vatten. Infiltrerade vatten är vatten som t ex pumpats
upp 1 en grusås och som sedan sugs upp nedanför åsen.
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DRIFTSÄTT

Indikationer har tidigare funnits pl att man genom en
optimering av driften skulle kunna minska halten hu-
musämnen och koll older 1 det avsaltade vattnet. Detta
kan göras 1 vissa fall men Inte alls 1 den omfattning
som förväntats.

Den åtgärd sam kan ge den största minskningen är att
vid anläggningar där anjonbytärna bestämmer kapacite-
ten ej köra anläggningen till genombrott. Läckaget av
humusämnen och kolloider ökar 1 många fall kraftigt
vid den här typen av anläggningar i slutet på jon-
bytescykeln. Genom att ta ut enda?t 90-95 % av kapaci-
teten kan vid dessa anläggningar halten humusämnen och
koiloider minskas i det avsaltade vattnet. När jon-
bytescykeln skall brytas för att ökat läckage av hu-
musämnen och koll older ej skall erhållas, måste fast-
ställas i det enskilda fallet.

Ovanstående gäller alltså endast där anjonbytaren
bestämmer anläggningens kapacitet. Där katjonbytaren
bestämmer kapaciteten kan anläggningen köras fram till
genombrott av konduktivitet utan någon höjning av
halten humusämnen och koiioider. Att rekommendera kan
i många fall vara att där så är möjligt minska mängden
katjonbytare.

Som nämnts under pkt 4.2 påverkas fil treringsindex 1
vissa fall av flödeshastighet och specifik belastning.
F11treringsindex förbättras när hastghet och belast-
ning sänks .Detta galler dock endast vid några av de
undersökta anläggningarna. Genom att 1 dessa fall
hålla en så låg och jämn belastning som möjligt kan
alltså vattenkvaliteten förbättras.

Denna punkt måste undersökas 1 det enskilda fallet.
Generellt kan dock sägas att en jämn, kontinuerlig
belastning skall eftersträvas vid en Jonbytesanlägg-
ning. Kapaciteten för jonbytarna blir något högre,
vattenförluster på grund av spolning efter start und-
vikes men framförallt blir påfrestningarna mindre för
både jonbytare och utrustning vid ett jämnt kontinuer-
ligt flöde.
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Start och stopp synes annars 1 mycket liten grad på-
verka halten humusämnen och koll older 1 det avsaltade
vattnet. Nlgon marginell förändring kan och borde
finnas men har ej kunnat Indikeras.

Som också pSpekats under pkt 4.2 synes kvaliteten på
det avsaltade vattnet ej pSverkas om det första av tvl
anjonfiltren 1 serie överbelastas och körs någon tid
efter genombrott. Det viktigaste är att det sista
anjonfiltret ej körs till genombrott.

REGENERERINGSTEKNIK

Vid de uppföljda anläggningarna sker regenereringen så
att man pS anjonsidan har serieregenerering av svag
och stark anjonbytare med medströmsregenerering av
båda jonbytärna. Någon motströmsregenerering vid svaq
och stark anjonbytare ingåV ej i det undersökta mate-
rialet. Orsaken härtill är att vid svag och stark
anjonbytare är fördelarna smS mot motströmsregenere-
ring. Lutmängden kan ej minskas dl lutöverskottet
normalt erfordras för att neutralisera syraöverskottet
vid katjonbytarna. Kvaiitetsmässigt erhålls också
endast en marginell förbättring vid motströmsregenere-
ring vid serieregenerering av svag och stark anjon-
bytare.

Några anläggningar har enbart stark anjonbytare och
här förekommer både medströms- och motströmsregenere-
ring. Om de olika regenereringssystemen ger någon
skillnad i reduktionsgrad vad gäller humusämnen och
kolloider går ett att utläsa av materialet. För att få
fram detta måste vid samma -ätten filter med samma
jonbytare och olika regenereringsteknik köras
parallellt, förmodligen 1 flera år. Motströmsregenere-
ring bör ha en positiv effekt då risken för kontamine-
r1ng av jonbytaren bör minska vid motströmsregenere-
ring.

Vid ingen av de uppföljda anläggningarna Ingick nSgon
typ av svävbäddsaniäggning. V1d tiden för uppfölj-
ningarna fanns fl sådana anläggningar 1 drift. Idag
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finns anläggningar för svävbädd dels under drift och
dels under regenerering. 09 regenereringen vid alla
typer av svävbädd är motströms borde ocksl här finnas
en positiv effekt.

JONBYTARNAS ÄLDER OCH KONTAMINERINGSGRAD

SS länge uppsatta riktvärden för total avsaltat vatten
Innehålles synes jonbytarens SI der och kontaminerings-
grad ej ha nSgon betydelse för reduktionen av humusäm-
nen och koll older. Aider och kontamineringsgrad påver-
kar i huvudsak jonbytarnas kapacitet och utbyte eller
tvättning blir därför en kapacitetsfrSga. När ett

utbyte av jonbytaren blir aktuellt är mycket beroende
pä anläggningens konstruktion och drift. När kapacite-
ten har sjunkit med 25-30 % är i mSnga fall ett utbyte
ekonomiskt motiverat.

KOKSALTTYATTNING

Koksalttvättning av anjonbytare till gripes när jonby-
tarens kapacitet eller kvaliteten på det avsaltade
vattnet är otillfredsställande. Tidigare, Innan erfa-
renheter fanns hur en anläggning skall byggas för att
organisk blockering skall undvikas, tvättades ofta
jonbytärna med koksaltlösning. Vid moderna anläggning-
ar är frekvensen mycket 13g. Mänga anläggningar saknar
utrustning för koksalttvättning. Vid tvättningen an-
vänds normalt inte en ren koksaltlösning utan en alka-
lisk lösning med 1-2 % natron!ut.

När kvaliteten på det avsaltade vattnet försämras sä
att riktvärdena Inte kan innehall as kan tvättning med
koksaltlösning förbättra reduktionen av organisk subs-
tans. Så länge riktvärdena för det avsaltade vattnet
innehSiies ger koksalttvättningen enligt det undersök-
ta materialet Ingen förbättring av reduktionsgraden.

Rutirmdssiga tvättningar, då kvalitet och kapacitet ej
erfordrar detta, synes ej ge nSgon förbättring av
reduktionen av humusämnen och koll older 1 det avsalta-
de vattnet.
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