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Koagulering/filtrering=Dynamisk barriere

• Hygienisk trygg drikkevann
• Mikrobiologisk

• Kjemisk

• Biostabil ledningsnet

• Effektiv når driftet optimalt

• Overvåke kvalitet ut fra hver filter

• Råvannskvalitet
• Koaguleringskjemikalie og 

kjemikaliedose
• Prosesskontroll
• Filterregulering
• Filtermasser
• Filtersyklus
• Filterspyling
• Filtermodning
• Resirkulering av prosessvann



Råvannskvalitet og kjemikaliedose

• Behov for kjemikaliedose 
bestemmes etter 
fargetall i råvann

• pH, blanding, 
oppholdstid temperatur

• Overvåke turbiditet 
kontinuerlig ut fra hver 
eneste filter
• Turbiditet under 0,2FNU
• Automatisk nedstenging 

av filter når turbiditet 
stiger

• Modning styrt etter 
turbiditet



Kjemikaliedosering

Koagulantdose (Eikebrokk, B.):

Dose (mg Fe/l)=farge*0,107+0,58

• Obs! mg/l=g/m3

• Kjemikaliedosering dominerer slamproduksjon-kort filtersyklus

Forbruk per produserte m3 rent vann 
ved Os VBA i 2014 sammenlignet med 
2013

37% mindre lut
32% mindre PAX
95% mer vannglass



Filtersyklus

Svartediket

• Overflatebelastning 1,3kg SS/m2*38m2=49kg
• Dose 3g Fe/m3

• Slamproduksjon ved dose 3g Fe/m3

=3g Fe/m3*2,5=7,5g SS/m3

• Produksjon 150m3/h
=150m3/h*7,5g SS/m3=1125g/h=1,125kg/h

• Optimal Syklus=49kg/1,125kg/h=43,5h

• Overflatebelastning kg SS/m2

• Kjemikaliedosering dominerer 
slamproduksjon

• Mengde (m3/h) 
• Koagulantdose (g Me/m3)

• Med dose 2g Fe/m3

49kg/m3/0,75kg SS/m3=65,5h





Filtermedia

• 2-media filter  (deep bed filtrering)

• 3-media alkalisk filter

• 1 media (kontinuerlig spylende filter)

• Øverste filtermedia fange mest av slam/største fnokkene
• Levetid av antrasitt kort på grunn av slitasje (lav pH)
• Filtralite?

• Undermedia som buffer/poleringsmedia
• Viktig å ha nok sand i 2-media filter

• Alkalisk filtermedia for å øke pH, alkalitet og kalsium
• Fjerner også restjern
• Viktig å holde stabil nivå i kalkmedia

• Sjekke tilstand i filterseng minimum en gang i året



Filtermedia
• Vanlig filtermedia

• Sand
• Antrasitt
• Filterkalk
• Filtralite

• Velge filtermedia basert på fnokkstørrelse?

• Kapasitet kan økes ved å øke filtersenghøyde

• Fordel med Filtralite: Økt porøsitet+ lettere filterseng-mindre energi krevd 
for å fluidisere filterseng under spyling

• F.eks Kismul
• Antrasitt :19m2*0,8m*1400kg/m3=21 tonn
• Filtralite 19m2*0,8*1050kg/m3=16 tonn



Fnokkstørrelse og filtermedia



Fnokkstørrelse og filtermedia



Slitasje på antrasitt

Lav pH?



Filterbunn

• Ekstremt viktig å ha robust filterbunn

• Slisserør

• Dysebunn

• Støttelag

• Triton bottom



Filterregulering

• Maksimum filteringshastighet 8 m/h= 2,2mm/s

• Ekstremt viktig med rolig filterregulering
-man trenger ikke å øke produksjon når et filter er i spyling

-økning i produksjon

-overganger mellom spyling, modning og produksjon



Filterregulering
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Individuell filterregulering

• Reguleringsventil

• Mengdemåler

• Turbiditetsmåler

• Trykkmåler i bunn av filter

• Viktig med riktige instrumenter (reguleringsventiler, dimensjon i mengdemåler)

• Enkel mengderegulator på hvert filter i stedet for nivåregulering 
(mengdesetpunkt fra målt nivå i rentvannsbasseng, lineær kurve, lavt nivå -> stor 
mengde, høyt nivå -> lav mengde)

• Total produksjon delt i antall filter i auto=mengdesetpunkt

• Bruk bassengkapasitet







Individuell filterregulering
• 16 PID regulator i stedet for 1

• Mengdesetpunkt

• Stoppgrense

• Individuell modning styrt etter turbiditet ut av 
filteret

Testmodus

• Overstyre mengdesetpunkt for individuelt 
filter

• Bytter felles mengdesetpunkt med eget 
setpunkt

• +Legge inn betingelse at testfilter 
mengdesetpunkt reduseres på de andre 
filtrene ((mengdesetpunkt-testfilter)/antall 
filter i auto)



Praksis tips for programmering/drift

Ta en endring om gangen

1. Risikovurdering/ samarbeid med ledningsnettet

2. Prosessforståelse – instrumentering –bassengkapasitet

3. Ta backup av de gamle programmet-enkelt å laste inn igjen hvis behov for å ”rykke tilbake til start”

4. Programmere en ny mengderegulator for råvann og filtre (1 regulator for hvert filter)

5. Planlegge et stopp når nye programmet lastes inn

6. Laste inn alle filtrene samtidig

7. Start et filter om gangen eller kjøre produksjon opp manuelt
• Når første filter ok- andre ok
• Backup-Korrigere program og prøv igjen

8. Justere riktige regulatorparameter
• Sprangresponstest (Ziegler og Nichols metode)

9. Tett oppfølging de følgende dagene

10. Ta en endring om gangen-stabil drift-neste endring



Vann og temperatur

• Kaldt og varmt vann har ulike egenskaper

• Kaldt vann har høyere viskositet enn varmt vann

• Koagulering ved lave temperaturer trenger lengre tid (under 9°C)

• Med kaldt vann trenger man mindre spylevann = bør justere spylevannsmengde lavere

• Problemer kan oppstå på sensommer/tidlig høst pga spylevannstemperatur er høyere og 
filterspyling er redusert

• På vinter/vår kan man tape filtermasse pga for høy hastighet ved spyling

Viskositet er væskens motstand



Hva påvirker filterspyling?

• Høyde og vekt på filterseng

• Type filtermedia
• Multimedia filter, slitasje på filtermasse

• Kvalitet på spylevann
• Råvann/behandlet vann

• Temperatur på spylevann

• Type filterspyling
• Den mest effektiv måten er å starte spyling med en kombinasjon av luft og 

vann



Luftspyling
• Stor betydning for å få filter rent 

sammenlignet med å spyle kun med vann

• Ikke anbefalt å spyle med luft alene 

• Luft påvirker BARE det øverste laget av 
filtersengen 15-25cm
– Mudballs som ligger under «kokesone» 

kan ikke brytes med luft aleine

• Mer effekt av luftspyling jo lengre ned vannet 
er tappet

• Jo lengre man spyler med luft, jo dypere drar 
man møkkete vann

• Anbefaling for luft alene: 45-90 sekunder 



Kombinert luft- og vannspyling

• Den mest effektive spylemetoden

• Man tilsetter lavhastighetsvann under luftspyling
• Vi har brukt vann 15m/h og luft ca. 60m/h

• Sandfilter kan spyles kombinert med luft og vann gjennom hele 
filterspylingen

• Også mulig å avslutte med høy-hastighets vannspyling

• Hjelper mot mudballs, akkumulert slam, polymer etc.





Vannspyling

• Viktig å fjerne partiklene som er brutt ned under luftspyling

• Også viktig å få lagdeling på plass

• Man kan ha flere ulike hastigheter under vannspyling
• Redusert hastighet mot slutten av vannspyling

• Ikke nødvendig å spyle filteret rent!
• Rester av koaguleringskjemikalie kan hjelpe med modning
• Jo lengre man spyler, jo mer kalk taper man (Kalkfilter)



0

100

200

300

400

500

600

700

0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5

SS
 (

m
g/

l)

Time (min)

Uten pauser

Med pauser



0

2

4

6

8

10

12

14

0,5 1,5 2,5 3,5 4,5 5,5 6,5 7,5

kg
 S

S 
/m

in

Tid (min)

Sædalen spylevann i kg SS

kg/ss min



Modning

• Første filtrat dårlig kvalitet
• Brukt spylevann
• Feil koagulerings-pH
• Bytte vann i filteret 1 gang

• Modningshastighet 
• Fin filtermasse høy hastighet
• Grov filtermasse lav hastighet
• Slow start

• Koagulantrester fra forrige filtersyklus kan hjelpe med modning

• Tilsette ekstra koagulant under filtermodning



Fargetallsøkning

• Ved optimal drift kan man frigjøre kapasitet for økt fargetall (redusert 
råvannskvalitet) både i kortvarig ekstremtilfeller og sakte økende 
fargetall

1. Dosere koaguleringskjemikalie etter behov

2. Optimal filterdrift, filtersyklus, spyling og modning



Kapasitet

• Filterareal*8m/h=teoretisk maksimumkapasitet

• 268m2*8=1700m3/h

• Rentvann brukt til spyling
• Svartediket 2,9% av rentvann til spyling

• Kapasitet begrenset på grunn av tett filter (reduksjon i mengde) eller 
økning i turbiditet

• Tett filter-knust antrasitt

• Tidlig gjennombrudd-øk fnokkstørrelse/tilpasse filtermasse til 
fnokkene/øk filtersenghøyde



Hygienisk trygt vann

• Kontroll over kjemikaliedosering og koagulerings-pH

• Turbiditetsmåling ut fra hver filter

• Modning etter turbiditet

• Automatisk nedstenging av filter hvis turbiditet overstiger 0,2FNU



Nøkler for optimal koagulering-filtrering

• Forstå endringer i råvannskvalitet
• Rett kjemikaliedose
• Nok kontakttid for koagulering/flokkulering
• Rolig filterregulering
• Riktig spyling
• Riktig modning
• Forståelse av prosess
• Vedlikehold og kalibrering
• Kompetent fagpersonell
• Nøkkeltall



Resultater

• Bedre kontroll over prosessene/prosessforståelse

• Bedre rentvann kvalitet

• Færre uønskede hendelser

• Reduksjon i kjemikalieforbruk

• Reduksjon i energiforbruk

• Lengre filtersyklus

• Mindre spylevann

• Mindre rejektvann




