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WASTE WATER FROM DEWATERING OF PEAT

Influence of waste water from mechanical dewatering of peat on nymphs
of two species of stream inmtibrates.

ENGLISH SUMMARY

The influence of waste water from mechanical dewatering of peat was tested
on two species of stream invertebrates. We compared the effects of waste
water from peat without any chemical treatment, and waste water form peat
where one of the following treatments of the peat had preceded dewatering: a)
acidification combined with addition of the cationic polymer Zetag 78 FS40,
b) additon of aluminium in combination with the anionic polymer Magnafloc
E10, c) polymerisation of the peat by acidification and addition of ferrous
chloride and hydrogen peroxide.

Waste water from Al/Magnafloc and from the polymerisation treatments had a
higher content of suspended matter and a higher oxygen demand than those of
other treatments. Total metal content of the water from all treatments was
higher than in water form non-treated peat.

Survival and growth of nymphs of the mayfly Heptagenia Juscogrisa and the
stonefly Nemoura cinerea were compared in waste water from the different
treatments. In all tests, the waste water was diluted to 5 % (volume) with
unclorinated tapwater and pH was between 7.0-8.0 in all treatments during the
experiment. The nymphs were fed with birch leaves that had been incubated in
natural stream water for one month. Under these conditions, we did not find
any significant effect of waste water on either survival or growth of these two
species.
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INVERKAN AV REJEKTVATTEN FRAN MEKANISK TORVAVVATTNING PA
LARVER AV TVÅ SLÄNDARTER.

FÖRORD

l:ti varmt lack c i 11 Mals Holmgren1 och Åsa Albano' som utfört experiment och
analyser.

1 Centrum »ör Tor\ lorskninv. Krihucksthlen. Box 5l»7. 000 05 Umei

SAMMAN FATTN ING

Biologiska tester utfördes på rejektvatten från mekanisk avvattning av torv framställt pä
laboratoriet. Testerna utfördes på rejektvatten dels från obehandlad torv, dels från torv efter
tre olika kemiska förbehandlingar; a) surgörning i kombination med katjonisk polymer
Zetag 78 FS40, b) aluminiumtillsats i kombination med aiijonisk polymer Magnafloc E10
samt c) polymerisation av torven genom surgörning och järn- och väteperoxidtillsats.
Mängden suspenderad och syreförbrukande substans var högre efter tillsats av
Al/Magnatloc EIO och etter polymerisation än efter pH-sänkning och tillsats av Zetag78
FS40. Totalhalten metal I joner i rejektvattnct ökade jämfört med obehandlad torv efter
samtliga förbehandlingar. Jonerna utgjordes till största delen av en- och tvåvärda joner (Na,
K, Ca, Mg). 1'olymcrisationen gav de högsta metallhalterna i vattnet.

Larver av dagsländan lleptaxvnhi fuscogriseu och bäcksländan Nemoura cinerea testades
vad gäller tillväxt och överlevnad i de olika rejektvattnen utspädda till 5 volym-% med
högalkalint kranvatten. Ingen signifikant inverkan erhölls av dessa rejektvatten på tillväxt
och överlevnad hos någon av arterna vid rådande försöksbetingelser.

INLEDNING

När det gäller valet av energikällor i vårt samhälle, är detta starkt knutet till de
miljöeffekter de olika energislagen ger upphov till. Torv är ett inhemskt bränsle som finns i
stora mängder inom värt land. För att göra det möjligt att på ett effektivt sätt utnyttja denna
resurs pågår forskning och utveckling gällande mekanisk avvattning av torv. För att på ett
tidigt stadium av forsknings- och utvecklingsarbetet med torvavvattning kunna väga in
miljöaspekterna har denna studie genomförts.

Mekanisk avvaltning förutsätter någon form av behandling av torven, främst tillsatser av
olika kemikalier. Vid avvattning av torv, som naturligt innehåller omkring 90 % vatten,
skapas stora mängder rejektvatten som måste tillföras någon recipient. Studier utförda vid
Stålens Naturvårdsverk under 1987/88 (1.) visade att filtrervatten från torvavvattning i vissa
fall kan vara toxiska för planktonkräftdjur, vilket aktualiserade behovet av föreliggande
undersökning.
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l-Iii studie av elTokten av ett antal rejektxalien Iran torv behandlad på olika sätt. utfördes
därför pä larver av lvä olika arter av sländor. Avvattningsstudiema samt de kemiska
analyserna utfördes vid (TI-7SI.1. i Umeå medan de biologiska testema utfördes vid
Institutionen för ekologisk zoologi vid Umeå Universitet.

Någon fuliskaleanläggning för mekanisk avvattning av torv finns idag inte i Sverige,
varför det var nödvändigt att använda rejektvatten producerat på laboratoriet.

TESTADE REJ EKTVÄTTEN

I denna studie analyser ides och testades rejektvatten dels från obehandlad torv, dels från
torv efter tre olika kemiska förbehandlingar; a) surgöming i kombination med katjonisk
polymer Zetag 78 I S40 (5.), b) aluminiumtillsats i kombination med anjonisk polymer
Magnafloc F.IO (6.) samt c) polymerisation av torven genom surgöming och jäm- och
väteperoxidtillsats (7.). Den sistnämnda metoden är dock inte färdigutvecklad i dagsläget.
Nedan följer en beskrivning av de olika kemiska förbehandlingarna:

a) Surgöming och katjonisk polymer. Torven surgjordes till pH 3.0 med 0.1 M HC1, vilken
tillsattes under 1 minuts omrörning vid 300 vpm med en Heidolf omrörare. En katjonisk
polymer, Zetag 78 I S40 (AIi CDM, Västra Frölunda), tillsattes under likadan omröming
nil en halt av 0.22 % av IS.

b) Tillsats av aluminium <vh anjonisk polymer. Aluminiumklorid (AICI3) tillsattes till en

halt av 0.17 niM vid omrörning med 300 vpm under 1 minut. Därefter tillsattes den
anjoniska polymeren Magnafloc EI0 (AB CDM Västra Frölunda) till en halt av 0.11 % av
TS under omrörning på samma sätt.

c) Polymerisation. Järnsid fat (FeSO4) tillsattes under omrörning vid 100 vpm under 1 minut

till en halt av 1.4 % av TS. Därefter justerades pH till 3.0 med 0.1 M HC1. Slutligen
tillsattes väteperoxid (H2<>) till en halt av 0.23 % av TS under omrörning som tidigare.

Sphagnumtorv med hiimifieringsgrad 6 (bilaga 1) som malts och sållats vid
Älvkarlebylaboratoriet användes i samtliga fall. Rejektvattnen framtogs genom att 1000 ml
3 %-ig torvslurry behandlades och filtrerades vid 1 bars övertryck. En vira med
porstorleken 100/xm (monodur 100) användes vid försöken.

KEMISK k AK Ak I ÄKISI KIM; AV REJRKTV ÄTTEN

Kemiska analyser til fördes pä rejekt vatten och filterkakor. De olika rejektvattnen
analyserades på mängden .suspenderat material, kemisk syreförbrukning (C0D|yin),

turbiditet, pH samt metallerna Mn, Fe, Al, Pb, Na, K, Ca och Mg. Filterkakorna
analyserades på askhalt och på samma metaller som ovan.



RESULTAT

Halten av suspenderat material, kemisk syreförbrukning, turbiditet och pH-värde
olika rejektvattnen redovisas i tabell 1.

de

Tabell I. Analyser på rejektvatten från filtrering av torv. Filter: Vira, Monodur 100.

Behandling:

OKruindlad
AI3 t /Mavnalloc
Polviik-nsilion
pH3/Zetas78 FS40

Turbiditet

(NTU)

260
01
9

7

PH

4.6
3.8
2.9
3.0

SlLsp.

(nWI)

435
117
201
53

CODMn

klarfas

(ms O/l)

400
210
200
55

Mängder av

Susp. COD
(K/kg TS)

13
3.5
6.0
1.6

12
6.3
6.0
1.7

Kejektvatten från samtliga behandlingar var betydligt surare än vatten från obehandlad
torv (Tab I). Däremot hade rejektvatten från behandlad torv både betydligt lägre grumlighet
och permanganatförrmikning och lägre halt av suspenderat material. Vid avvattning från 3
till 30 % TS avges 30 kg KjO/kg TS. Detta ger, enligt tabell 1, de största mängderna av

både suspenderade ämnen och kemiskt syreförbrukande ämnen för obehandlad torv och de
klart lägsta värdena för l>ehandlingen med pH 3/Zetag 78 FS40.

Metallhalterna i torv varierar kraftigt mellan olika torvslag. Halterna är generellt sett
högre i Carextorv än i Sphagnumtorv (3.). Surgörning medför en förhöjd metallhalt i
vattenfasen. När pH sjunker avgår först de envärda, därefter de tvåvärda och vid pH < 3 de
trevärda jonerna (4.). Halter av ett antal metaller i råtorven och i de olika rejektvattnen
redovisas i tabell 2.

Tabell 2. Metallhalt i slurry respektive rejektvatten från laboratoriefiltrering av torv.
*)MctallsaU tillsatt.

Metall

Mangan
Järn
Aluminium
Rly
Natrium
Kalium
Kalcium
Magnesium

TOTALT

Ok-handlad

slurry
(niy/ki! TS)

7.1
1313
2-47.1

?..(•>

-

6.10
2710
520

5430

vatten
(my/l)

0.01
0.%
0.63
0.07
1.08
12.5
< I 5
< 0.75

16-31

HCI/

Zelag22
(msj/l)

0.04
<0.03
0.38
0.006
1.6
12.6
10.3
5.5

30.4

AICI3/

Magnafloc
(ms/1)

0.017
0.12
0.20*
0.0027
5.6
24.3
8.9
12.1

51.2

Polymerisation

(mc/l)

0.13
2.4*
0.40
0.010
2.3
23.1
29.3
13.4

71.0
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IVn totala metallhalten ökade jämfört med obehandlad torv efter samtliga behandlingar.

I-n stor del av dessa joner tvsUxi av en värda och tvåvärda joner som N a + , K + , Ca?+

Siiml Mg- + . medan trevärda joner inte i någon högre utsträckning återfanrs i rejeklvattnet.
lifter polvmerisationen. där tillsats av järn har skett, var dock halten av jäm förhöjd.
Aluminiumtillsats gav däremot inte förhöjda aluniiniumhaUcr i vattnet, utan medförde
enbart en avgång av andra joner. Av tabellen framgår att de högsta metallhalterna i
rejektvattnet uppkom efter polymerisation av torven.

Vid surgörning utan salttillsats minskade askhalten i torvkakorna. Tillsats av järn- eller
aluminiumsalter gav, beroende av tillsatsens storlek, en ökad askhalt (Tabell 3).

Tabell 3. Askhalt i filtcrkakor.

[k-ll;iiul!i!l'j

ON.-h.iiKll.ul

Al / Maviwtl.v I-MO

MCI / ZctU!.-:2
Polvrmrnsalion

Tillsa»
till slurrv

r. l6ms AI.'sTS
-

2.77 ni-; Fc;» TS

Askahalt
{% avTS)

2.6
2.8
2.1
3.1

I figur 1 visas hur totalmängden av analyserade metaller fördelade sig mellan filterkaka
och rejektvatten. I'a grund av svårigheter att få mängdbalanserna att gå ihop bör bilden
tolkas med viss försiktighet. Man kan dock konstatera att efter samtliga förbehandlingar
ökade andelen metaller i rejektvattnen kraftigt.

50-

iV

Si'l 84

16•

BO

I
f i lterkaka

vattenfas

MCI / AICI3/ Pol ymer i -
1.1 Itiqrufloc

Figur I. Fördelning av analyserade metaller i filterkaka respektive rejektvatten.



SVAVEL

Vid avvattning av torv tor energiändamål måste förutom utsläppen via rejektvattnet även
luftemissioncnia beaktas. Vid övergång av metalljoner från torvkakan till rejektvattnet sker
en minskning av mctailinnchållct i bränslet. På samma sätt medför olika tillsatser till torven
en ökad halt av det tillsatta ämnet antingen i bränslet eller i rejektvattnet.

Förutom att pH-sänkning ger en ökad metallhalt i rejektvattnet, måste en stark syra
tillsättas för att uppnå det låga pH som eftersträvas. De starka syror som finns tillgängliga
är saltsyra (HCI), svavelsyra (H2SO4) samt salpetersyra (HNO3). På grund av risken för

bildning av klorerade organiska föreningar, som bildas vid förbränning av klorhaltiga
bränslen, är användning av saltsyra olämplig. Av de återstående syrorna är svavelsyra den
billigaste och effekterna av att använda den har därför studerats närmare.

En generell effekt av surgörning är att en stor del av de metaller som finns i torv och
som kan binda svavel försvinner med rejektvattnet. Detta medför att emissionen av svavel
till luft kan förväntas öka. Användning av H2SO4 medför dessutom en risk för ökad

svavelemission på grund av alt svavel tillförs. En studie över hur svavlet fördelar sig mellan
kaka och vatten har därför utförts där svavelsyra eller Magnafloc E10 tillförts torven.

Erforderlig mängd syra för att sänka pH-värdet till 3.0 i olika torvprov anger Jonsson

(2.) vara ca 200 mol H+/ton TS för låghumifierad och ca 300 mol H+ /ton TS för
höghuinilierad Sphagmun-.orv.

För att sänka pH-värdet i detta torvprov till 3.0 tillsattes 0.15 mol H+/1000 g TS (150
mol/ton TS) i form av H2SO4, dvs en lägre åtgång än vad Jönsson angivit.

I torvprovet fanns naturligt 1.62 mg S/g TS. Tillsatsen av svavelsyra medförde en
ökning med 2.4 mg S/g TS. Efter avvattning från 5 till 25 % TS-halt återfanns drygt hälften
(54 %) av den totala svavelmängden i kakan, vilket innebär en svavelhalt i bränslet på 2.2
mg/g TS eller ca 0.1 g S/MJ. Delia är samma nivå som det kommande gränsvärdet för
svavelutsläpp från större pannor. Av tillsalt svavel via svavelsyran återfanns 75 % i
vallenfasen.

Vid tillsals av aluminiumjoner i form av Al2(SC>4)3 fås, med de mängder som använts i

dessa försök, en ökning av Al-halten med 0.15 mg/g TS, dvs en ökning med ca 60 %
jämfört med ursprungsprovet. Samtidigt ökar svavelhalten i torvslurryn med 0.26 mg S/g
TS till totalt 1.88 mg S/g TS.
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SLUTSATSER

- Rejektvattnen från samtliga förbehandlingar var betydligt surare än vatten från obehandlad
torv.

- Mängden av suspenderad och kemiskt syreförbrukande substans i rejektvattnen kunde
reduceras med upp till ca 85 % genom att förbehandla torven med kemikalier.

- Grumligheten i rejektvattnen minskade kraftigt efter samtliga förbehandlingar.

* Totalhalten metalljoner i rejektvattnen ökade jämfört med obehandlad torv efter samtliga
behandlingar. Jonerna utgjordes till största delen av envärda och tvåvärda joner (Na, K, Ca,
Mg).

- Askhalten i presskakan ökade vid tillsats av metallsalter till torven men minskade vid
surgöming.

- Vid surgöming till pH 3 erfordrades 150 mol H+/ton TS. Tillsatsen av svavelsyra
medförde en ökning av svavclhalten i presskakan. I detta försök erhölls en svavelhalt i
presskakan som motsvarar ca 0.1 g S/MJ vid förbränning av helt torr torv.

- Av tillfört svavel, med svavelsyran, återfanns 75 % i rejektvattnet vid awattning till 25 %
TS.

- Tillsats av aluminiumsulfat medförde en ökning av svavelhalten i torven med ca 15 %
vilket är mindre än hälften jämfört med tillsats av svavelsyra för pH-sänkning.



BIOLOGISKA TESTER PÄ REJEKTVATTNEN

I den studie av olika rejcktvnttens effekter som utfördes vid Statens naturvårdverk
testades kräftdjuret Ceritnluphnia rrriculuia (1.). Slutsatserna från denna studie var att
metallhalten i olika rejektvatten är avgörande för vattnets toxicitet, samt att
polyinertillsatsema skall minimeras. da polymeren i sig kan vara toxisk.

Milsättningen med föreliggande studie var att undersöka eventuella effekter på tillväxt
och överlevnad hos larver av en dagslända (Hcpfagenia fiiscogrisea) och en bäckslända
(Nanouru cimrrra) i utspätt rejektvatten frän tre olika kemiska förbehandlingar samt frän
torv utan kemisk förl>eluindling.

METOD

Sländlarverna insamlades 8-9/11 1989. Bäcksländoma insamlades frän
Universitetsbäcken i Umeå och dagsländorna från Umeälven. Efter en vecka längdmättes
sländlarverna och placerades tio och tio i nätförsedda cylindriska burar (höjd 8 cm,
diameter 13.5 cm).

Försöksuppställningen var följande; sex cirkelakvarier användes med en vattenvolym av
22 liter. Två av dessa akvarier fick utgöra referenser med enbart icke klorerat kranvatten
och i de återstående fyra akvarierna tillsattes de olika rejektvatten spädda till 1/20 med
kranvatten. Vattnet i akvarierna ciikulerades med luft. Vattentemperaturen låg under
försökets gång mellan 9 och I0°C. Tre burar med vardera 10 larver per art placerades i
respektive cirkelakvarium. Födan utgjordes av 5 björklöv per bur och vecka. Löven hade
dessförinnan inkubcrats en månad i naturligt åvatten. Sländlarverna räknades varje vecka
och längdmättcs varannan vecka. Försöket avbröts efter 16 veckor.

De tre olika typer av rejektvatten som föregåtts av kemiska behandlingar och som
karaktäriserats ovan testades. De betecknas i fortsättningen ZETAG, AICh respektive

FCSO4. Det fjärde rejektvattnet utgjordes av rejektvatten från obehandlad torv och

betecknas TORV. Samtliga rejektvatten späddes med kranvatten till 5 volym-%. Vid en
produktion av 1000 kg torv/h i avvattningsanläggning beräknas produktionen av rejektvatten
att uppgå till mellan 3 och 9 l/s. Spädningen motsvarar således den som skulle fås om
rejektvatten av denna mängd tillfördes en bäck med flödet 60-180 l/s. Då befintligt
kranvatten vid utgången från vattenverket hade pH 8.4 och alkaliniteten 0.95 mekv/1
simulerar spädni.igen ur surhetssynpunkt tillförsel till ett synnerligen högalkalint vattendrag.
Mycket små differenser i pH-värden erhölls också mellan referenser och de olika
behandlingarna. Vid första längdinäfningen låg pH mella 7.0 och 7.5 i de olika karen och
vid försökets slut låg pH mellan 7.7 och 8.0.
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RESULTAT

Varken H. fuscogicea eller N. cincrea uppvisade någon skillnad i tillväxt i någon
behandling jämfört med referenserna (fig 2, 3, 4 och 5).

HEPTAGEN1A

B 8

VECKOR
10 12 14

HEPTAGENIA

o
VECKA

Figur 2. Längdtillväxt hos Heptagenia fuscogisea i referenserna och i behandlingarna;
ZETAG (övre) och AICI3 (undre).
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HIPTAGEN1A

10 12 14

HEPTAGENM

6 8
VECKA

10 12 14

Figur 3. Längdtillväxt hos lleptagenia fuscoRisea i referenserna och i behandlingarna;
FeSC>4 (övre) och TORV (undre).



ndverlum si* rrirlilvallni 10

5J
0 6 8

VECKA
10 12 14

10 12 14

Figur 4. Längdtillväxt hos N. cinerea i referenserna och i behandlingarna; ZETAG (övre)
och AICI3 (undre).
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CJ5

2 4 6 8

VECKA
10 12 14

1 2 T NEMOURA

3

0 2 4 6 8
VECKA

10 12 U

Figur 5. Längdtillväxt hos N. cinereu i referenserna och i behandlingarna;
och TORV (undre).

(övre)
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Andelen överlevande //. fuscogrisea och N. cinema i behandlingarna skiljde sig inte frän
andelen överlevande i referenserna (fig 6, 7, 8 och 9).

100»^.

Q
O 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

VECKA

100

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

VECKA

Figur 6. Andelen överlevande //. Juscogrisea i referenserna och i behandlingarna; ZETAG
(övre) och AICI3 (undre).
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O

100»^

80--

60

40

20

0-1
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

VECKA

Q 80+

OS - • - REF.1

-A- REF.2

-•-TORV

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

VECKA

Figur 7. Andelen överlevande //. fuscogrisea i referenserna och i behandlingarna; FeSO4

(övre) och TORV (undre).
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40
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0
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

VECKA

100B—

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

VECKA

Figur 8. Andelen överlevande N. cinereu i referenserna och i behandlingarna; ZETAG
(övre) och AICI3 (undre).
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O
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NEMOURA
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-A- REF.2

- • - FeS04

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

VECKA

()-._.
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 H 15 16

VECKA

Figur 9. Andelen överlevande N. cinerea i referenserna och i behandlingarna; FeS(>4

(övre) och TORV (undre).
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Andelen utkläckta //. fuscngrisea och N. cinerea efter 16 veckor i behandlingarna skiljde
sig inte från andelen utkläckta i referenserna (fig 10). Endast en H. fuscogrisea kläckte ut i
ZETAG-behandiingen men skillnaden mot referens nr 1 är inte signifikant.

5 0 j

* 40--

g 30-
>< I

£ 2+

HEPTACENIA
• REF.1

• ZETAG
AICI3

FeSO4

TORV

NEMOURA

Figur 10. Andelen utkläckta //. fuscogrisea (vänstra) och N. cinerea (högra) efter 16
veckor.

Dot fanns inga signifikanta skillnader mellan behandlingarna och referenserna i torrvikt
för utkläckta sländor (fig 11 och 12).
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Figur I I . Medeltorrvikt för utkläckta //. fuscogrisea (siffrorna ovan staplarna anger antal
individer).
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Figur 12. Medeltorrvikt för utkläckta N. clnerea (siffrorna ovan staplarna anger antal
individer).
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SLUTSATSER

Vi liar inte kunnat konstatera några signifikanta skillnader varken i tillväxt, överlevnad
eller i utkläckning tor /V. cihriva eller //. fuscogrisea i någon av behandlingarna jämfört
med referenserna. Det skall dock poängteras att utspädningen av rejektvattnen gjordes med
högalkalint kranvatten och att pH hölls mellan 7.0 och 8.0 i samtliga akvarier oberoende av
behandlingstyp. Detta trots att rejektvattnet från AICI3 och FeSC>4 behandlingarna var

extremt surt (pH=3).
1 ett rejektvatten med pH 3 skulle surheten i sig räcka för att orsaka allvarlig stress och

mortalitet hos bada sländarterna. Detta trots att dessa arter räknas till de mest
surhetstoleranta arterna bland dag- och bäcksländor (8-10.).

Det är mycket svart alt avgöra vilken inverkan en rejektvattentillförsel skulle få på
organismerna i ett lågalkalint vattendrag. Alkaliniteten i vattendraget kommer att vara
avgörande för vilken pH-effekt som erhålles. Surheten påverkar i sin tur metallemas
speciering och biologiska rcspons/tillgänglighet (11.). De biologiska effekterna av vissa
metaller ökar med ökad surhet medan motsatsen gäller för andra metaller. Detta gör det
synnerligen svårt att prediktera effekter av rejektvatten i miljön då dessa kommer att vara
beroende av såväl recipientvattnets kvalitet som kvaliteten hos rejektvattnet.

Den toxicitetstest som utförts av Unger (1.) visade att polymererna Zetag 22 och
Polymin P i sig bada kan vara mycket toxiska redan vid en koncentration av 0.002
promille. Unger visade vidare att rejektvatten från filtrering av torv som förbehandlats med
3.5 respektive 5 promille av polymeren Zetag 22 inte hade någon biologisk effekt.
Förbehandlades torv genom en kombination av pH-sänkning och polymertillsats (1 promille
Zetag 22) erhölls däremot en hög mortalitet vid spädning av rejektvatten till 2.5 %. Vidare
erhölls olikheter i toxicitet beroende på vilket torvslag sor. avvattnats. Unger menar att
olikheter i biologisk respons beror på olikheter i rejektvattnens metallhalter. I vår
undersökning var koncentrationen av rejektvatten högre (5%) men orskade inte några
påvisbara effekter på sländlarverna.
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BILAGA 1

Torv använd för framtagande av rejektvatten för biologiska test på sländlarver.

Metaller (mc/kcTS)

C»
2710

Ni
--

M»
520

Ph
2.6

P
210

Cu
-

Na
—

Fe
1313

K
630

As
--

Al
247

Cd
-

Zn
—

Mn
7.1

Cr
—

Botanisk »naivs

Sphagna Acutifolia
Sphagna Palustria
Sphagna Cuspidata

Sphagnum obestämd
Sphagnum totalt

Björnmossor
Ris

Träd och buskar
Car. K

Resultat (%)

43
2
2
23
70
5
19
1
5


