
Driftsoptimalisering

MORTEN TØMMERENES

FAGSAMLING 15.12.2020



- Generelt om optimalisering

- Dosering / Innblanding

- Flokkulering

- Sedimentering

- Skjærkrefter i renseanlegg

- Andre sentrale elementer i optimalisering

- AWT fra Kemira

OPTIMALISERING



Forutsetning:
Forståelse for noe teori

Myndighetenes krav til rensing – primær, sekundær og tertiærkrav

Ved kjemisk felling fjerner man løst fosfor og partikler

Kjennskap til vannkvalitet og variasjoner

Rett fellingsmiddel

Innblanding av fellingsmiddel:
Er denne rask nok ?

Er tilsetningspunktet optimalt ?

Backmixing ?

Flokkulering:
Er periferihastigheter rett ?

Er dreieretningen rett ?

Hva med oppholdstider ?

GENERELT OM OPTIMALISERING



Sedimentering:
Overflatebelastning
Strømningsbilde/Overgang fra flokkulering 

Skjærkrefter:
Påkjenning på fnokkene

Styring av dosering:
Er denne riktig?
Store variasjoner i type påslipp og årstidsvariasjoner

Annet:
Rett doseringsutrustning?
Måleområde for vannmengdemåler?
Er øvrige måleinstrumenter kalibrert og i orden?

GENERELT OM OPTIMALISERING



Hvorfor er doseringspunktet kritisk?

Vi skal tilsette 150 gram PIX per kubikkmeter…

noe som tilsvarer 100 ml PIX per kubikkmeter…

som igjen tilsvarer 0,1 liter PIX i 1000 liter vann…

og dette skal blandes fullstendig inn på mindre enn ett sekund!

DOSERING/INNBLANDING



Fellingsmiddelet skal doseres inn i vannstrømmen

…fordeles jevnt i hele tverrsnittet (homogent i volumet)

…og hele tverrsnittet skal transporteres videre

DOSERING/INNBLANDING 



DOSERING/INNBLANDING



DOSERING/INNBLANDING

Back-mixing

▪ Back-mixing innebærer at vann som allerede inneholder fellingsmiddel kommer tilbake til 

doseringspunktet

▪ På grunn av den korte reaksjonstiden vil dette blant annet gi økt forbruk og dårligere resultater



Det er primært 4 elementer vi fokuserer på i flokkulering

-Dreieretning

-Periferihastighet

-Strømningsbilde

-Type omrører

FLOKKULERING
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Flokkulering

r = 1 m
b = 0,5 m

h = 1 m

Q = 300 m  / h3

w =  2 rpm

O = 2 π r

Grindomrører

- Vi kan beregn omrørerens periferhastighet og finn ut om denne er større eller

mindre enn vannets linære hastighet i kanalen.

- Hva med volumet/oppholdstiden

- Hva med dreieretning, motstrøms/medstrøms



FLOKKULERING

Saulekilen renseanlegg                               Tønsberg renseanlegg



SKJÆRKREFTER GJENNOM FLOKKULERING



SKJÆRKREFTER
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Det er primært 2 elementer vi fokuserer på i sedimentering

- Strømningsbilde/Hydraulisk kapasitet

- Partiklenes sedimenteringsegenskaper

Sedimentering - Hydrodynamiske forhold i basseng



Partikler med for lav sedimenteringshastighet kan blant annet skyldes:

- Ikke optimalt fellingsmiddel eller utilstrekkelig dose

- Ikke optimale innblandingsforhold

- Ikke optimale flokkuleringsbetingelser

- For høye skjærkrefter mellom innblanding og sedimentering

- En ytterligere forbedring av sedimentasjonshastigheten kan gjøres ved bruk av polymer

Sedimentering - Hydrodynamiske forhold i basseng



• Høy sedimenterings-
(flotasjons) evne

• Økt hydraulisk kapasitet

• Bedre renseresultater

• Økt prosess-stabilitet

MÅL:

Polymer som hjelpeflokkulant



Polymer som hjelpeflokkulant

Uten polymer                                             Med polymer
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Polymer som hjelpeflokkulant



Polymer som hjelpeflokkulant

PRAKTISK

ØKONOMISK

TEKNISK



Andre sentrale elementer i optimalisering

Styring av dosering 

▪ Tidsstyrt minimumsdosering om natten ?

▪ Fast  mengdeproporsjonal styring med eller uten pH 
overstyring ?

▪ Trinnvis mengdeproporsjonal styring med eller uten 
pH overstyring ?

Annet

▪ Rett doseringsutrustning

▪ Måleområde for vannmengdemåler

▪ Overvann – ledes til eget renseanlegg ?

▪ Biologi/forfelling ? 

▪ Sandfilter for finpolering ?

▪ Returstrømmer – Eget rensetrinn for returstrømmer ?



KemConnect P-Optimizer
• KemConnectTM P-Optimizer

• Patented control algorithm 

• On-line web portal – wireless secured data 
transfer

• Enhanced chemical dosing

• Dosage point recommendation

• Coagulant injection

• Multi-point-precipitation (optional)

• Phosphorus analyzer

• Online analyzer (if no own equipment exists)

• Sampler for two point analyzation (optional)

• KemConnect Reporting

• KPI improved dashboards

• Set-point alerts via sms & emails

• Vendor managed inventory

• Tank level monitoring

• Automatic replenishment



KemConnect P-Optimizer
The KemConnect Platform/Portal

The Smart Core of Application

The Chemistry

The Dosing Points

The P-analyzing Points



MORTEN TØMMERNES

Takk for oppmerksomheten!


