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Abstrakt
På begäran av Marinfloc AB har en studie gjorts där ett antal faktorer undersökts som
påverkar behandlingen av avloppsvattnet på olika reningsverk. Mätningarna har utförts
på respektive anläggnings biologiska steg där de organiska material och ämnen bryts
ner. De faktorer som har granskats är vilka metoder som används för att syresätta
avloppsvattnet, vilken syrehalt som uppnås och hur mycket energi syresättningen
förbrukar. Ett test gjordes också på Marinflocs egna anläggning där vi undersökte om
det är någon skillnad i tid att syresätta rent vatten kontra obehandlat avloppsvatten.
Undersökningarna visade att de 4 landbaserade reningsverken som besöktes syresätter
avloppsvattnet efter samma princip, genom bottenluftning, och att de samtliga ligger på
en syrehalt mellan 1,8 – 5,9 mg syre per liter vatten. Marinflocs nuvarande anläggning
använder sig av en annan metod än de övriga och ligger på en syrehalt om cirka 12
mg/l. De visade sig att det tar längre tid att syresätta obehandlat avloppsvatten än rent
vatten på deras anläggning.
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Abstract
This essay has been done at the request of Marinfloc AB. It consists of various
measurements and experiments investigating the sewage water treatment on a number
of different plants. The measurements were executed in the part of the plants called
secondary treatment. The objective with secondary treatment is to let micro-organisms
remove dissolved and suspended biological and organic matter. The factors which were
investigated were which methods are used to oxygenate the sewage water, what level of
oxygen saturation is obtained with each method and the power consumption required
oxygenating the sewage water. An experiment was carried out on Marinflocs’ own
sewage treatment plant with the objective to determine if there is any time difference in
oxygenating pure water versus unprocessed sewage water. The conclusion reached was
that the four land-based sewage treatment plants that were investigated oxygenate by the
same principle. The oxygenation is done by aeration from the bottom in respective
aeration tank. The level of oxygen saturation was between 1, 8 – 5, 9 mg oxygen per
liter sewage water in all plants. Marinflocs’ current sewage treatment plant uses another
principle to oxygenate and its oxygen saturation was measured to a level of 12 mg/l.
The experiment on Marinflocs’ own sewage treatment plant concluded that there is a
time difference in oxygenating pure water versus unprocessed sewage water. The pure
water gets oxygenated faster.
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1 Inledning
Marinfloc AB är ett företag vars verksamhet i huvudsak hanterar installation och
utveckling av reningsanläggningar för läns- och avloppsvatten ombord på fartyg.
Reningsanläggningen för avloppsvattnet är uppbyggt i flera steg. I det första steget
samlas grå- och svartvatten i en samlingstank, där de båda blandas väl. Från
samlingstanken pumpas blandningen vidare till en expansionsstank i vilken
avloppsvattnet kan expandera. Därefter kommer vattnet att cirkulera mellan
expansionstanken och en cirkulationstank. Det är i detta steg man för närvarande tillför
luft, vilket sker via en tryckluftsanslutning ovanpå cirkulationstanken. Syftet med att
tillsätta luft i anläggningen är att uppnå en god syremättnad i avloppsvattnet. Det är
nödvändigt att ha en tillräcklig syremättnad i avloppsvattnet så att mikroorganismerna
kan överleva. De i sin tur kommer då att bryta ner de biologiskt nedbrytbara
materialen, 1 vilket är en del av hela reningsprocessen för avloppsvattnet. Tillsättningen
av syre i landbaserade reningsanläggningen sker genom andra metoder än den som
Marinfloc idag använder sig av. Studien kommer att granska landbaserade reningsverks
syresättningsmetoder och jämföra, av uppdragsgivaren önskade parametrar, med
Marinflocs nuvarande anläggning för rening av avloppsvatten.

1.1 Syfte
Syftet med denna uppsats är att undersöka hur den luftningsmetod som Marinfloc idag
använder sig av står sig jämfört med landbaserade reningsverks luftningsmetoder. De
faktorer som jämförs är på vilket sätt reningsverken tillför luft, den energiåtgång det
krävs att syresätta avloppsvattnet samt om det är någon skillnad i tid att syresätta rent
vattnen kontra obehandlat vattnet i Marinfloc befintliga anläggning. Denna jämförelse
kommer att ligga till grund för en diskussion om en modifiering på den rådande
syresättningsmetoden.
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1.2 Frågeställningar
Uppdragsdirektiven av Marinflocs sammanfattas med följande frågeställningar:
1. Vilka syresättningsmetoder använder de utvalda landbaserade reningsverken sig
av och vilken syremättnad uppnås med dessa?

2. Hur stor är energiåtgången som krävs för att syresätta 1 m³ avloppsvatten till
önskad syremättnad på landbaserande reningsverk?

3. Finns det någon skillnad i tid för att uppnå önskad syremättnad i obehandlat
avloppsvatten kontra rent vatten i Marinflocs befintliga anläggning?

1.3 Avgränsningar
Avloppsvattens innehåll är något diffust eftersom dess konsistens aldrig är homogen,
utan kan variera mycket över tid. Vid byggnationen av en reningsanläggning måste
hänsyn tas till detta faktum eftersom faktorer som exempelvis klimat, föda och
geografiskt läge kan ha stor betydelse. 2 Alla Marinflocs anläggningar arbetar efter
samma princip, men kan skilja sig åt i reningskapacitet per dygn och hur den slutgiltiga
filtereringen sker. De tester som har gjorts i detta arbete är utförda på olika svenska
reningsverk. På grund av tidsomfattningen av studien har mätningar utförts en gång på
respektive reningsverk.

2
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2 Metod
Följande kapitel fokuserar på de tillvägagångssätt som användes för att kunna besvara
frågeställningarna.

2.1 Val av reningsverk
Enligt direktivet skall Marinflocs anläggning jämföras med flera landbaserade
reningsverk. Eftersom Marinfloc har ett samarbete med Svenljunga reningsverk bokades
det ett platsbesök där. Efter en överläggning med uppdragivaren bestämdes att
åtminstone ett reningsverk till bör granskas. En avgränsning gjordes till att endast
kontakta reningsverk i Kalmars närområde eftersom det är vår geografiska
utgångspunkt. Följaktligen genomfördes platsbesök på Svenljunga reningsverk,
Tegelvikens reningsverk i Kalmar, Nybro reningsverk och Bergkvara reningsverk.

2.2 Litteratursökning
För att erhålla en djupare kunskap om reningsanläggningars principiella arbetssätt
gjordes en litteratursökning. Sökningar gjordes främst på Linnéuniversitets bibliotek i
Kalmar via dess söktjänst OneSearch, men även Nationalencyklopedin användes.
Exempel på sökord är; reningsverk, mikroorganismer och luftning. Således resulterade
litteratursökningen i böcker och skrifter inom de relevanta områdena.

2.3 Utförande
Den första frågeställningen i direktivet, vilka syresättningsmetoder som används och
vilken syremättnad som uppnås med dessa, besvarades genom platsbesök på tidigare
nämnda reningsverk. Samtliga besök handleddes av personer anställda på respektive
reningsverk. Via den person som handledde oss samlades väsentlig information in,
däribland syresättningsmetoder. Det gjordes även guidade rundturer för att ge en
helhetsbild av varje anläggning. För att kunna besvara vilken syremättnad som uppnås i
reningsverkens respektive biologiska steg användes ett portabelt mätinstrument. De
värden som mätningen uppvisade sammanställdes för att underlätta en slutlig analys och
diskussion.
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Den andra frågeställningen i direktivet, hur stor energiåtgången som krävs för att
syresätta 1 m³ avloppsvatten till önskad syremättnad är, besvarades också genom
platsbesöken. På samtliga reningsverk skedde tillverkningen av luft via en kompressor
som komprimerade luften till önskat tryck. Vid respektive reningsverk noterades
kompressorernas

effektbehov

samt

den

mängd

avloppsvatten

som

passerar

anläggningen per dygn. Med ovanstående värden gick det att göra en approximerad
beräkning på den tillföra energin som krävs för att syresätta en viss vattenmängd.

Den tredje frågeställningen i direktivet, om det är någon skillnad i tid för att uppnå
önskad syremättnad i obehandlat avloppsvatten kontra rent vatten i Marinflocs
befintliga

anläggning,

besvarades

praktisk

på

Marinflocs

mobila

biostegsprototypsanläggning. För att på ett enkelt sätt kunna genomföra testerna har
Marinfloc låtit bygga det biologiska steget på en släpvagn. Det medför möjligheten att
besöka reningsanläggningar och samlingsbrunnar och pumpa obehandlat avloppsvatten
direkt till anläggningen. Först kördes anläggningen med rent vatten samtidigt som en
mätning av syrehalten genomfördes. Denna mätning klockades från och med att
anläggningen startades tills en stabil syrehalt uppnåddes. Sedan genomfördes samma
process fast med obehandlat avloppsvatten. Det obehandlade avloppsvattnet som
användes vid testet hämtades från en närliggandes samlingsbrunn till ett reningsverk.

2.4 Mätpunkter
Värdena för syrehalten i avloppsvattnet kan hämtas direkt från reningsverkens egen
mätutrustning eftersom det framgick vid platsbesöken att kontinuerlig mätning av
syremättnaden görs på fasta mätpunkter hos alla de reningsverk som besöktes. Men med
anledning av den skillnad som råder mellan de olika mätutrustningarna kommer alla
mätningar genomföras med den portabla mätutrustning som Marinfloc tillhandahållit
med. De skillnader som antagits är kvaliteten av mätningsutrustningarna samt
noggrannheten, då tidsintervallerna för kalibreringen på mätutrustningarna skiljer sig
mellan de olika reningsverken.

Mätningarna genomfördes i det biologiska steget på respektive reningsverk. Målet
under mätningarna var att placera den optiska mätsonden, som är givaren till
mätinstrumentet, i så nära anslutning till reningsverkens egna mätinstrument som
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möjligt för att kunna använda dem som referenspunkt. Placeringen av reningsverkens
egna mätpunkter ligger ca 1 meter ut från bassängkanten och på en nivå ca 10-15
centimeter under ytan i det biologiska steget. Iakttagelser gjordes också över de fasta
syremätningsinstrument som reningsverken själva använder för kontinuerlig mätning.
För att alla mätningar skall vara likadana gjordes de efter Marinflocs anvisningar om
syremättnadsmätning av deras mobila anläggning. Mätningarna gjordes under 600
sekunder med en loggning var 20:e sekund.

2.5 Mätinstrument
För att fastställa syremättnaden i avloppsvattnet hos de olika anläggningarna användes
en portabel enkanals multimätare, modell HQ30d av fabrikatet Hach Lange. Detta
mätinstrument kan användas för en rad olika ändamål, som exempelvis pH-värden,
konduktivitet-värden, resistivitet och salthalt inom omtråden som berör avloppsvatten,
dricksvatten och processvatten. 3 Som tillbehör till multimätaren ansluts en optisk
mätsond vilken mäter själva syremättnaden. Genom inställningar på multimätaren
gjordes kontinuerlig loggning av värden var tjugonde sekund. Detta är essentiellt för att
kunna avgöra om det är någon skillnad i tid att syresätta avloppsvatten kontra rent
vatten. På multimätarens display visas värden i enheten milligram syre per liter vatten
(mg/l). Mätinstrumentet mäter även automatiskt temperaturen i det vatten som mäts.

3

Hach Lange. HQd30 Portable Meter User Manual, 06/2013 Edition

9

3 Bakgrund
3.1 Syre i reningsanläggningar
Avloppsvatten innehåller en uppsjö av organiska ämnen och material. 4 Nedbrytandet av
de organiska ämnena sker genom en oxidation mellan de mikroorganismerna som finns
i avloppsvattnet och biologiskt nedbrytbara materialet. För att dessa mikroorganismer
skall överleva och föröka sig behövs det syre, vilket är anledningen till att det tillsätts
syre i reningsanläggningar, och det kallas då för en aerob process. Vid oxidationen så
fungerar syret som elektronacceptor och efter reaktionen har avloppsvattnet brutits ner
till vatten och koldioxid. 5

3.2 Bottenluftare
Med anledning av att alla landbaserade reningsverk som granskades använder sig av
bottenluftning så följer nedan en beskrivning om de komponenter som kan används vid
sådan syresättningsmetod.

Membranluftare är en tallriksformad komponent med en hög syresättningsförmåga i
förhållande till den luft den blåser ut. Komponenten är till stora delar tillverkat i rostfritt
stål för stå emot de påfrestningar som uppstår i de miljöer de befinner sig i. Stommen är
gjord av armerad glasfiber och har ett perforerat membran av gummi. Luften kommer ut
ur små hål som finns i membranet för så bra syresättning som möjligt. Om luftflödet
upphör är membranet konstruerat så att det uppstår en spärr för avloppsvatten så det inte
kan flöda i motsatt riktning. Arbetsområdet för en luftare ligger på 1-20 m³/h. 6

Rörluftare består av en stomme gjord av polypropylenplast och placeras på botten i det
biologiska steget. Från stommen leds det ut perforerade gummirör för att täcka
bottenytan i det biologiska steget. Från gummirören sipprar luft ut genom små hål och
syresätter avloppsvattnet. Denna metod gör det lätt att anpassa anläggningen för
storleken då gummirören kapas till önskad längd under monteringen. Arbetsområdet är
1-12 m³/h. 7
4

Henze, Mogens. Wasterwater treatment: biological and chemical processes. Berlin: Springer, 1997
Von Sperling, Marcos. Basic Principles of Wasterwater Treatment Volume 2. London; New York: IWA
Publishing, 2007
6
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3.3 Anläggningar
För att ge en helhetsbild av de anläggningar som har granskats beskrivs dessa i följande
avsnitt. Även arbetsprincipen för en av Marinflocs befintliga anläggningar (ASTS 24)
redogörs för.

3.3.1 ASTS 24
Marinfloc har flera anläggningar när det gäller rening av avloppsvatten. Den största
skillnaden mellan modellerna är främst kapaciteten, det vill säga hur mycket vatten som
går att rena per tidsenhet. Utöver anläggningarnas olika kapacitet kan det även skilja i
det slutgiltiga filter– och desinfektionssteget. För att på ett enkelt sätt beskriva hur
avloppsvattnet behandlas i Marinflocs anläggning har vi begränsats oss till modellen
ASTS (Advance Sewage Treatment System) 24. Denna avgränsning har gjorts därför att
det är den modell vi har haft tillgång till.

Marinflocs ASTS 24 system är avsedd för behandling av allt avloppsvatten ombord på
fartyg. Talet 24 står för kapaciteten av inkommande avloppsvatten till anläggningen i
kubikmeter per dygn. Allt avloppsvatten som kommer in för rening ska renas i en
gemensam process för att uppnå den standard som är kompatibel med de krav som
nämns i MARPOL Annex IV. 8 Exempel på andra villkor som Marinfloc själva vill
uppnå är att anläggningen skall ta så lite plats som möjligt. Detta eftersom Marinfloc
menar på att det många gånger är ett problem ombord på fartyg. 9 Marinfloc är även
måna om att anläggningens konstruktion skall vara byggd på så vis att den klarar av
hårda värderförhållanden. Reningsprocessen sker i sju olika steg och nedan förklaras
varje delsteg mer ingående.

Det första steget i reningsprocessen är att allt avloppsvatten, från exempelvis
toalettstolar och tvättställ, leds via separata ledningar till en samlingstank. Det vatten
som kommer från duschar, tvättställ och disk kallas för gråvatten medan det som
kommer ifrån toalettstolarna kallas för svartvatten. 10 För att i tanken kunna

8

MARPOL Annex IV. Regulations for the Prevention of Pollution by Sewage from Ships. London:
International Maritime Organization, 2006
9
Carlson, Benny: ES på Marinfloc AB. Personlig kommunikation 2015-01-12
10
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säkerhetsställa att det råder atmosfäriskt tryck finns det ett ventilationsrör anslutet. När
en specifik nivå uppnåtts i samlingstanken får anläggningen en indikation på att starta.
Detta förutsätter att anläggningen är inställd i automatiskt läge. Då kommer det
blandade avloppsvattnet att pumpas från samlingstanken för att upprätthålla nivån i
expansionstanken, vilket är nästa tank.

Mellan samlingstanken och expansionstanken passerar avloppsvattnet ett grovfilter.
Filtrets uppgifta är att fånga upp partiklar som har en diameter större än 2 mm. De
partiklar som fastnar i filtret transporteras till slamtanken. Eftersom anläggningen är
konstruerad på så vis att partiklar större än den givna storleken försvårar behandlingen
av vattnet är detta filter nödvändigt.

Expansionstanken kan antigen vara konstruerad som en del av samlingstanken eller som
en egen tank. Tillhörande expansionstanken finns en cirkulationspump vars uppgift är
att oavbrutet cirkulera avloppsvattnet mellan denna tank och cirkulationstanken.
Villkoret för att cirkulationspumpen skall cirkulera vattnet är att nivån är tillräckligt hög
i expansionstanken. Avloppsvattnen tillsätts i den övre delen av tanken där det finns en
vinklad platta monterad. Plattan gör att avloppsvattnet från cirkulationspumpen sprids
genom tankens luftskikt. Detta gör i sin tur att vattnet får en större ytarea och därmed
bättre kontakt med luften. I cirkulationstanken tillsätts luft vilken kommer från fartygets
i fråga arbetsluft. Arbetsluft är den luft som skapats av en kompressor ombord fartyget
som används till diverse områden och dess tryck brukar vara mellan 6-9 bar. 11 Luften
tillsätts genom en ventil som sitter på tanken. Denna ventil öppnar när det uppstår
tillräcklig nivå i cirkulationstanken.

Luften som strömmar in i expansionstanken säkerhetsställer då att det alltid kommer
finnas ett lager av komprimerad luft i övre delen av tanken. Resultatet av den
inkommande luften blir att nivån i tanken sjunker under nivåvakten i cirkulationstanken
och luften stängs av. Trycket i cirkulationstanken kommer att lägga sig runt två bar
vilket möjliggör att luften blandar sig bättre i avloppsvattnet än under atomsfärstryck.
Detta eftersom lösligheten av luft i vatten är proportionell mot det statiska trycket vid
konstant temperatur. 12 Den luft som här är i avloppsvattnet gör att det expanderar och
11
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nivån höjs tills det ännu en gång uppstår hög nivå i tanken och därmed tillförs ny
arbetsluft. Vattennivån kommer på grund av detta tillvägagångssätt kontinuerligt gå upp
och ner förbi nivåvakten.

En del av det luftade avloppsvattnet kommer kontinuerligt att cirkulera tillbaka till
expansionstanken via en tryckventil på returledningen. Vattnet behandlas i ett antal
sådana cykler och de biologiska föroreningarna bryts ner genom biologisk oxidation. 13
En del av det cirkulerande mediet tas förlöpande ut via en PID-reglerad ventil och
vidare till flockningstanken. I flockningstanken kommer den lösta luften bilda små
bubblor på grund av den skillnad i tryck som råder mellan denna tank och
cirkulationstanken.

Vid detta stadie, mellan cirkulationstanken och flockningstanken, tillsättar man
kemikalier för att få de partiklar som finns kvar att blida klumpar. Luften som finns
kommer bli instängd i dessa flockar som har bildats. Detta resulterar i att flockarna
kommer att flyta upp till ytan i tanken där de kommer att bilda skum. Skummet kommer
att bortföras av en tömingspump som kontinuerligt pumpar skummet genom en tratt
som sitter på toppen av den första kammaren till slamtanken. Avloppsvattnet, som nu
nästan består av rent vatten, men inte är färdigbehandlat, befinner sig i den mittersta av
de tre kammare som flockningstanken består av. Vattnet går sedan ner genom den andra
kammaren och sedan upp genom ett nivårör för att hamna i den yttre och sista
kammaren. Nivån i flockningstanken kan justeras med nivåröret som leder vattnet från
den andra till den tredje kammaren.

Nivån sätts så att endast skummet når tratten. PID-regulatorn som reglerar
inloppsventilen till flockningstanken skickar signaler till doseringspumparna som
doserar kemikalierna mellan cirkulationstanken och flockningstanken. Detta leder till att
man får en effektivare flockning eftersom doseringen på så vis följer flödet på
avloppsvattnet.

Det numera behandlade avloppsvattnet efter flockningssteget, kommer att pumpas via
tömningspumpen till en filtrering. Filtreringen består av två parallellt monterade filter
där ett av dem är i drift åt gången. Filtren innehåller ett lager av Aqualite. Syftet med
13
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Aqualite i filtren är att absorbera de flockrester som har tagit sig förbi
flockningssteget. 14 I filtren finns det också sand som ligger i botten för att inte Aqualite
skall sätta igen utloppet från filtret. Efter en tids användning av filtren kommer det
uppstå ett ökat differentialtryck på grund av den igensättning som sker av flockresterna.
När trycket över ett filter överstigit 0,5 bar över det normala arbetstrycket kommer en
sensor att aktivera en automatisk omkoppling till nästa filter. Efter att övergången från
det ena filtret till det andra så kommer en spolventil att öppnas på det filter som inte är i
drift. Hett färskvatten kommer då att spolas bakvägen genom filtret och flockresterna
kommer sedermera att skickas tillbaka till samlingstanken.

När backspolningen är slutförd är filtret återigen redo som redundans. Om filtren växlar
för många gånger under en kort period kommer ett larmar det till operatörsenheten.
Efter filtreringssteget leds vattnet in i ett desinfektionssteg, som är det sista steget i
processen. Desinfektionssteget består av ett UV-ljus som med ultra violett strålning
oskadliggör de bakterier och parasiter som fortfarande kan finnas kvar i vattnet. 15 Som
tidigare nämnt så transporteras slam från vattenytan och de partiklar som separerats i
grovfiltret till slamtanken. Slamtanken töms automatiskt till en större fast slamtank på
båten med hjälp av en så kallad slampump.

Se bilaga E för en översiktsbild av anläggningen.

3.3.2 Marinflocs mobila biostegsprototyp
Precis som ASTS 24 biologiska steg består denna anläggning av en expansionstank, en
cirkulationstank, en cirkulationspump och extern lufttillförsel. Expansionstanken, som i
den stationära anläggningen är gjort i rostfritt stål eller i vissa fall inbyggd i
samlingstanken, har i detta falla utbytts av en IBC behållare. Det är en typ av
platsbehållare för vätskor och bulklast. I expansionstanken sitter cirkulationspumpen
vilken matas med en spänning på 400 V. Vattnet pumpas från expansionstanken över
till cirkulationstanken där det tillsätts i den övre delen av tanken. I cirkulationstaken
finns en vinklad platta som gör att vätskan från cirkulationspumpen sprids genom
luftskiktet som finns i den övre delen av denna tank, efter samma arbetsprincip som i
14

Marinfloc STS and ASTS Instruction book, Model: STS and ASTS 24. Varekil
Nationalencyklopedin, lysrör, http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/lysrör, hämtad 201503-17
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ASTS 24. Luften tillförs i cirkulationstanken av en 230 V kompressor som är monterad
på anläggningens främre del. Från botten av tanken leds vätskan åter tillbaka till
expansionstanken genom en reglerventil för att upprätthålla systemtrycket i
anläggningen.

Se bilaga F för en översiktsbild av anläggningen.

3.3.3 Svenljunga reningsverk
Svenljungas kommunala reningsverk renar vatten med ca 3,500 personekvivalenter,
men har en maximal kapacitet att behandla 7,500. En personekvivalent är en enhet som
uppskattar en persons avloppsvattenförbrukning per dygn, vilket är 0,2 m³/dygn. 16

Från en samlingsbrunn pumpas avloppsvattnet genom ett grovt filter för separering av
de fasta partiklarna som överstiger 3 millimeter i diameter, anledningen är att större
partiklar än så inte går att behandla i reningsverket samt att föremål av sådana material
som inte är nedbrytbara också avskiljs tidigt i processen.

Det filtrerade avloppsvattnet leds därefter genom en sandtvätt för att avskilja de
eventuella sandkornen, för att sedan komma till en första sedimentering. Med
sedimentering menas att de fasta partiklarna sjunker till botten p.g.a. egentyngden hos
partiklarna. I det här fallet påskyndas sedimenteringen av de flockningskemikalier i
form

av

aluminiumklorid

som

tillsätts

mellan

sandtvätten

och

försedimenteringsbassängen.

Vidare rinner avloppsvattnet till det biologiska reningssteget som består av fyra
luftningsbassänger. Avloppsvattnet passerar bassängerna och luft tillsätts genom
tallriksformade membranluftare som finns placera på botten av bassängerna.
Kontinuerlig syremätning sker i bassängerna 2 och 3 och ett värde på 3,5 mg syre per
liter vatten efterstävas. I det sista steget, ett så kallat eftersedimenteringssteg,
sedimenteras avloppsvattnet ännu en gång i fyra parallella sedimenteringsbassänger. 17

Se bilaga A för en översiktsbild av anläggningen.
16
17

Henze, Mogens. Wasterwater treatment: biological and chemical processes. Berlin: Springer, 1997
Josefsson, Claes. Drifttekniker Svenljunga reningsverk. Personlig kommunikation 2015-01-13.
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3.3.4 Tegelviken reningsverk
Tegelvikens kommunala reningsverk tar emot, förutom från Kalmar stad, även
avloppsvatten från mindre reningsanläggningar runt om Kalmar. Reningsverket har en
reningskapacitet

på

100,000

personekvivalenter,

men

renar

under

normala

driftförhållanden ca 65,000 personekvivalenter.

Reningen av avloppsvattnet i detta reningsverk sker i fyra steg. I det första steget går allt
avloppsvatten genom ett trappfilter där de största partiklarna på 2 millimeter och över
urskiljs från processen. Därefter tillsäts järnklorid som flockningsmedel, och en
försedimentering sker i en bassäng efter det sandfång som avloppsvattnet också
passerat. I försedimenteringen sjunker de partiklar som skapats av flockningsmedlet och
sjunker då till botten där slam då bildas. 70 procent av all fosfor som finns i
avloppsvattnet försvinner i detta steg.

Efter detta pumpas avloppsvattnet vidare in i det biologiska steget som består utav fyra
bassänger där luft tillsätts för att önskad syremättnad skall uppnås. Tryckluften
tillverkas av två stycken lågtryckskompressorer av centrifugaltyp som hela tiden körs
cykelvis. Den syremättnad som eftersträvas är 3 mg per liter avloppsvatten och en
återcirkulation på 100 procent sker inom biologstegets första och sista bassäng. Innan
avloppsvattnet, som nu är förhållandevis rent pumpas ut i havet så görs en sista
sedimentering. Det slam som bildas av alla de partiklar som sedimenterats och filtrerats,
torkas i stora siloers där den avgivna rötgasen som då bildas görs om till fordonsgas. 18

Se bilaga B för en översiktsbild av anläggningen.

3.3.5 Nybro reningsverk
Det kommunala reningsverket i Nybro är konstruerat för 20,000 personekvivalenter
men hade vid besöket en belastning på 16,000 personekvivalenter.

18

Persson, Ola. Drifttekniker Tegleviken reningsverk. Personlig kommunikation 2015-01-26.
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Allt avloppsvatten passerar först en mekanisk rening innan det mynnar ut i resten av
reningsprocessen. Den mekaniska reningen består av ett filter som separerar partiklar
större än 3 millimeter från avloppsvattnet.

Först inne på reningsverket går avloppsvattnet genom ett sandfång där sand urskiljs från
avloppsvattnet. Därefter går det in i det så kallade biologiska reningssteget, här sker
både en anaerob och en aerob process. I det aeroba steget tillsätts tryckluft från
lågtryckskompressorer av centrifugaltyp för att syrehalten ska säkerställas till ett
överskott. Syremättnaden mäts kontinuerligt och ska i det här fallet ligga på 2 mg/l
avloppsvatten.

Efter biologsteget pumpas vattnet till mellansedimenteringen där en del av slammet
sedimenteras och sjunker. Beroende på aktuell belastning kan som mest fem likadana
bassänger, som är parallellt kopplade med varandra, användas. Det sedimenterade
slammet skrapas från botten med stora mekaniska skrapor och pumpas till
slamhanteringen, för vidare bearbetning av centrifuger för bortförsel av vatten.
Innan nästa sedimenteringssteg tillsätts flockmedel i form av aluminiumklorid så att det
kvarvarande slammet som finns kvar i avloppsvattnet binder sig och slutligen
sedimenterar i eftersedimenteringssteget. 19

Se bilaga C för en översiktsbild av anläggningen.

3.3.6 Bergkvara Reningsverk
Bergkvara reningsverk är konstruerat för att ta emot avloppsvatten för 7,500
personekvivalenter. Den normala belastningen varierar kraftigt på grund av de
sommarstugor i området, vilka är anslutna till reningsverket men som utnyttjas till
största del på sommaren.

Allt avloppsvatten som kommer in till reningsverket går först genom en mekanisk
rening i form av ett filter. Filtret som separerar bort partiklar större än 3 millimeter finns
där för att säkerställa att inte partiklar större än de som kan brytas ner, samt sådana
material som ej är nedbrytbara i ett reningsverk, kommer in i reningsprocessen.

19

Lindvall, Anders. Drifttekniker Nybro reningsverk. Personlig kommunikation 2015-02-06.

17

Innan avloppsvattnet når i det biologiska steget för luftning passerar det ett sandfång där
eventuell sand avskiljs. Vidare i det biologiska steget, som är uppbyggt av två parallella
luftningsbassänger, tillsätts luft från botten av bassängerna. Efter luftningen går det
vidare till en mellansedimentering där den delen av de fasta partiklarna sjunker och
bildar slam på botten av bassängen. Mellansedimenteringen består av, precis som
luftningssteget av två parallella bassänger med en viss återcirkulation till
luftningsbassängerna. En fördel med parallell drift av stegen är att service går att utföra
på det ena steget utan att helt stänga ner processen. Under låg belastning på
reningsverket går också det ena steget att sättas som reserv för att minimera slitaget på
anläggningen. Kontinuerlig mätning av syremättnaden sker i de båda luftningsstegen för
att kunna reglera tillförseln av luft till den mängden så att syremättnaden upprätthålls på
2,5 mg/l avloppsvatten.

Efter mellansedimenteringen tillsätts flockningsmedel i form av aluminiumklorid i
flockningssteget. Anledningen till detta steg är för att de fasta partiklarna ska binda sig
till varandra och snabbare sjunka till botten i det kommande eftersedimenteringssteget.
De är precis som de förra stegen gjorda i dubblett med ett parallellt flöde innan det
pumpas ut i havet.

Från sedimenteringarna går det överblivna slammet till en slamförtjockare för att sedan
centrifugeras. I centrifugeringen skiljer sig det mesta av vattnet som finns i slammet.
Slammet hamnar sedan i en container som transporteras bort med lastbil. Anläggningen
klarar inte av att sänka fosforhalten i avloppsvattnet. 20

Se bilaga D för en översiktsbild av anläggningen.

20
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4 Resultat
I följande avsnitt är studiens samtliga resultat sammanställda. Under luftningsmetod
beskrivs tillverkningen av luft, hur den tillförs i det biologiska steget samt den uppmätta
syrehalten i avloppsvattnet på respektive reningsverk. Energiåtgången för samtliga
reningsverk har beräknats efter samma princip. I tabellerna presenteras uträkningarna av
den energiåtgång som krävs för den önskade syresättningen av 1 m³ avloppsvatten. De
värden som använts i uträkningarna är energiförbrukningen av de kompressorer som
tillverkar luften och det flöde av avloppsvatten som råder genom reningsverken.
Syreupptagningsförmågan av rent och obehandlat avloppsvatten i Marinflocs
biologstegprototypsanläggning presenteras i diagram.

4.1 Svenljunga reningsvek
Nedan följer resultaten från Svenljuga reningsverk.

4.1.1 Luftningsmetod
För att tillföra luft och därmed syre i det biologiska steget använder reningsverket sig
utav bottenluftning i form av membranluftare vilka är placerade på botten i de fyra
luftningsbassängerna, arrangerade i griddar. Efter en mätning som pågick i 200
sekunder har Svenljunga reningsverk ett snitt på 5,96 mg/l. Tillverkningen av luften
som blåses in görs med två stycken lågtryckskopressorer. I den sista av de fyra
luftningsbassängerna sker en återcirkulation på 75 procent utav avloppsvattnet tillbaka
till den första av luftningsbassängerna. Anledningen till återcirkulationen är för att öka
blandningen på avloppsvattnet.

4.1.2 Energiberäkningar

Energiberäkningar Svenljunga
Formel: E = P×k/Fº

Resultat
1 626 kJ/m3

E = Energiåtgång (kJ/m3)

30 kW

P = Kompressorns utgående effekt (kW)
k = 86400 konstant (sekunder/24h)

86 400 s/24 h

Fº = Flöde (m3/24h)

1 594 m3/24 h
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4.2 Tegelviken reningsverk
Nedan följer resultaten från Tegelviken reningsverk.

4.2.1 Luftningsmetod
För att tillföra luft och därmed syre i det biologiska steget användes membranluftare
som sitter på botten i de fyra luftningsbassängerna arrangerade i griddar. Den
återcirkulation som råder mellan bassängerna i det biologiska steget, är för att få upp
cirkulationen och rörligheten i avloppsvattnet och därmed blir tiden längre för
mikroorganismerna att bryta ner det biologiska nedbrytbara materialet. Efter en mätning
som pågick i 200 sekunder har Tegelviken reningsverk ett snitt på 4,68 mg/l.

4.2.2 Energiberäkningar

Energiberäkningar Tegelviken
Formel: E = P×k/Fº

Resultat
910 kJ/m3

E = Energiåtgång (kJ/m3)

179 kW

P = Kompressorns utgående effekt (kW)

86 400 s/24 h

k = 86400 konstant (sekunder/24h)

17 000 m3/24 h

Fº = Flöde (m3/24h)
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4.3 Nybro reningsverk
Nedan följer resultaten från Nybro reningsverk.

4.3.1 Luftningsmetoder
För att tillföra luft och därmed syre i det biologiska steget användes bottenluftning i
form av membranluftare. Dessa membranluftare sitter på botten i de två
luftningsbassängerna arrangerade i så kallade griddar. Efter en mätning som pågick i
200 sekunder har Nybro reningsverk ett snitt på 6,05 mg/l.

4.3.2 Energiberäkningar

Energiberäkningar Nybro
Formel: E = P×k/Fº

Resultat
346 kJ/ m3

E = Energiåtgång (kJ/m3)
P = Kompressorns utgående effekt (kW)

40 kW
86 400 s/24 h

k = 86400 konstant (sekunder/24h)

10 000 m3/24 h

Fº = Flöde (m3/24h)
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4.4 Bergkvara reningsverk
Nedan följer resultaten från Bergkvara reningsverk.

4.4.1 Luftningsmetoder
För att tillföra luft och därmed syre i det biologiska steget användes bottenluftning i
form av rörmembransluftare som ligger dragna på botten i biologbassängen. Efter en
mätning som pågick i 200 sekunder har Bergkvara reningsverk ett snitt på 2,26 mg/l.
Tillverkningen av den luft som tillsätts sker via två deplacerande kompressorer.
Kompressorernas flöde styrs genom frekvensstyrning.

4.4.2 Energiberäkningar

Energiberäkningar Bergkvara
Formel: E = P×k/Fº

Resultat
230 kJ/ m3

E = Energiåtgång (kJ/m3)
P = Kompressorns utgående effekt (kW)

8 kW

k = 86400 konstant (sekunder/24h)

86 400 s/24 h

Fº = Flöde (m3/24h)

3 000 m3/24 h
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4.5 Marinflocs mobila biostegsprototyp
Nedan följer diagram som visar syremättnaden i vattnet över tid på Marinflocs mobila
biologstegsprototypsanläggning. Syren halten (mg/l) visas på Y-axeln och tiden
(sekunder) på X-axeln.

Figur 1 visar syresättningstiden för rent vatten (blå) och

avloppsvatten (grön). Under de 600 sekunder som mätningen utfördes uppnådde det
rena vattnet en syrehalt om cirka 12 mg/l medan avloppsvattnet under samma tid
uppnådde en syrehalt om cirka 8 mg/l.

Syreupptagningen i rent vatten och obehandlat avloppsvatten

Figur 1
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Ovan går det att utläsa att avloppsvattnet uppnådde en betydligt mindre syrehalt än det
rena vattnet efter 600 sekunder. Därför mättes syrehalten under en längre period vilket
kan avläsas i figur 2. Efter cirka 1 700 sekunder uppnådde det obehandlade
avloppsvattnet en syrehalt om cirka 12 mg/l.

Vidare syreupptagning i avloppsvattnet

Figur 2
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5 Analys
Som studiens resultat påvisar använder sig samtliga fyra reningsverk som granskades
sig av bottenluftning som luftningsmetod. Det betyder att syret tillsätts från botten av
bassängen i det biologiska steget. Det visade sig att Tegelviken reningsverk, Nybro
reningsverk och Svenljunga reningsverk använder sig av samma form av bottenlufting,
vilken sker via tallriksformade membranluftare. Tankens botten är fylld av flertalet
membranluftare varifrån luften som kompressorerna har skapat, skickas in. Bergkvara
reningsverk använder sig av, tillskillnad från de övriga reningsverken, membranrör.
Membranrör och tallriksformande membranluftare arbetar efter samma princip men
skiljer sig åt i utformningen. Mätningarna visade att reningsverken låg på en syrehalt
mellan 1,8 – 5,8 mg syre per liter avloppsvatten. Studiens resultat påvisar även att det
inte finns någon västenligt skillnad mellan tallrikarna och membranrören när det gäller
att uppnå önskad syrehalt, detta eftersom samtliga reningsverk uppnådde den önskade
syrehalten.

Samtliga ansvariga på respektive reningsverk var överens om att en syrehalt om cirka 23,5 mg/l är tillräcklig för att ge mikroorganismerna det syre som behövs för
nedbrytningen. Att syrehalten ligger över denna nivå på några anläggningar beror på att
de vill ha en marginal samt att ett högre luftflöde skapar en viss omrörning och därmed
en bättre blandning. Det skall dock nämnas att detta även kan bero på ett kaliberringsfel
på syremätarna då det på vissa reningsverk hade passerat lång tid sen den senaste
kaliberingen av instrumenten gjorts.

Resultaten från energiberäkningarna påvisar att det skiljer en del mellan den
energiförbrukning som går åt för att syresätta avloppsvatten reningsverken emellan.
Tegelviken reningsverk, Nybro reningsverk och Svenljunga reningsverk syresätter efter
samma förutsättningar, det vill säga att det andvänder sig av centrifugalkompressorer
och membrantallrikar.

Det reningsverket med mest personekvivalenter, Tegelviken

reningsverk, har en energiåtgång om cirka 910 kJ/m³ avloppsvatten, medan det med
minst, Svenljunga reningsverk, har en energiåtgång om cirka 1 626 kJ/m³. Bortsätt från
att Nybro reningsverk endast förbrukar 346 kJ/m3 så förbrukas det mindre energi per
kubik syrsatt avloppsvatten desto större kapacitet reningsverket har, förutsatt att det
syresätter efter samma princip. Därför skiljer sig Bergkvara reningsverk resultat från de
andra.

De använder

sig av

frekvensstyrda deplacerande kompressorer och
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energiåtgången blir såldes annorlunda. För trots att Bergkvara är näst minst av de
reningsverk som granskades i studien, har det minst energiförbrukning av dem alla med
dess 230 kJ/m³.

Vid mätningar på Marinflocs biologstegsanläggning undersöktes det om det finns någon
skillnad i tid att syresätta rent vatten kontra obehandlat avloppsvatten. Testet gjordes
under 600 sekunder och det visade sig att det tar längre tid att uppnå önskad
syremättnad i avloppsvattnet. Efter 600 sekunder hade vattnet uppnått en syrehalt om
cirka 12 mg/l medan avloppsvattnet efter samma tid hade uppnått en syrehalt strax
under 9 mg/l. Syrehalten som i båda fallen börjar på ca 8 mg syre per liter vätska innan
anläggningen startades ökade inte proportionellt mot tiden under testets gång. Innan
avloppsvattnets syremättnad uppgick till samma värde som det rena vattnets
syremättnad, cirka 12 mg/l efter 600 sekunder, krävdes att anläggingen kördes i ca 1700
sekunder.
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6 Diskussion
Som tidigare nämnts behövs ett överskott av syre för att mikroorganismer ska kunna
överleva och bryta ner organiska material. Exponeringstiden för avloppsvattnet i det
biologiska steget är mycket kort i Marinflocs anläggningar jämförelsevis med
landbaserade anläggningar och därför används en större syremättnad för att säkerställa
att den önskade syremättnaden av avloppsvattnet uppnås. Vid de besök som gjorts på
reningsverken har det visat sig, både vid mätningarna som gjorts och vid de
konversationerna som förts med ansvariga på plats, att en syremättnad mellan 2 till 3,5
milligram syre per liter avloppsvatten är tillräcklig. En större syremättnad kommer
endast att resultera i mer förbrukad energi av de kompressorer som tillverkar den luft
som tillförs genom luftarna. Så länge det finns ett överskott av syre påverkar det inte ur
mikroorganismernas perspektiv hur stort detta överskott är eftersom de inte förmår att
förbruka mer syre än de redan gör. Utefter den informationen borde Marinfloc kunna
minska sin syrehalt och därmed lufttillförseln av avloppsvattnet i den biologiska
processen utan att nedbrytningen påverkas negativt.

En stor skillnad är också hur man tillför syret i de olika anläggningarna. I Marinflocs
biologiska steg tillsätts tryckreducerad arbetsluft från fartyget om cirka 3,5 bar till
cirkulationstanken, där luften inte löser sig helt med avloppsvattnet förrän det kommer
till expansionstanken där ett atmosfäriskt tryck råder. De landbaserade reningsverken
som besökts har uteslutligen använt sig av bottenluftning, och de flesta med hjälp av
tallriksformade membranluftare. Samtliga handledare på de besökta reningsverken
menar på att bottenluftning är inte bara det vanligaste, utan nästan den uteslutande
metoden som används idag på landbaserade reningsverk. Marinflocs teknik medför en
större syreupptagning på grund av att luftens löslighet i vatten är proportionell mot
trycket så vida temperaturen är densamma.

En skillnad mellan testerna på avloppsvattnet och det rena vattnet i Marinflocs mobila
anläggning var att det rena vattnet kördes inomhus och alltså vid rumstemperatur medan
avloppsvattnet kördes utomhus i ca 8-10˚C vilket skulle kunna inneha en viss påverkan
på tidsförloppet för syresättningen. Utöver det så visade det sig att syreupptagning i
avloppsvatten är generellt sämre än i rent vatten över tid.
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En anledning till energiförbrukningen är mindre för de större reningsverken kan vara att
de använder sig utav större bassänger i det biologiska steget. Bortsätt från Nybro
reningsverk som är mindre än Tegelvikens reningsverk, blev det följaktligen att desto
mer volym som behandlas åt gången ju mer kan energin går att spara per kubik syrsatt
avloppsvatten. Därmed kan avloppsvattnet uppehålla sig en längre tid i det biologiska
steget och en mindre syretillförsel krävs, så vida de använder sig av samma
lufttillverkning och luftningsmetod.

En annan viktig aspekt till att det skiljer sig så mycket mellan de olika reningsverken är
att Bergkvara reningsverk, som i stället för centrifugalkompressorer använder
deplacerande kompressorer med frekvensstyrning av elmotorerna som driver dessa
förbrukar mindre energi. Frekvensstyrningen medför regleringsmöjligheter av varvtalet
på kompressorerna, och därmed behöver inte mer effekt användas än nödvändigt, och
följaktligen tillsätts inte mer luft än vad som behövs. Däremot går det inte att applicera
frekvensstyrning

med

samma

regleringsmöjligheter

av

varvtal

på

centrifugalkompressorer på grund av dess fysikaliska egenskaper. Om kompressorer av
centrifugaltyp ska användas bör de då vara av flera i antalet så att storleken kan
begränsas, och därmed behöver bara en kompressor arbeta eftersom belastningen är låg.

Förutsatt att nivån är tillräcklig i expansionstanken kommer cirkulationspumpen
oavbrutet cirkulera avloppsvattnet mellan expansionstanken och cirkulationstanken i
Marinflocs

anläggning.

Detta

kan

medföra

en

stor

energiförbrukning

av

cirkulationspumpen. Eftersom syremättnaden ligger högt i Marinflocs anläggning kan
energi sparas genom att en mindre cirkulationspump väljs, utan att syremättnaden i
expansionstanken kommer att påverkas nämnvärt.

I cirkulationstanken tillsätts luft genom en ventil på tanken som öppnar när det uppstår
hög nivå i cirkulationstanken. Det gör då att luft strömmar in i tanken och säkerställer
det komprimerade lager av luft i den övre delen av cirkulationstanken behålls. Luften
som tillsätts kommer från arbetsluftkompressorn som finns ombord på fartyget.
Arbetsluften i servicesystemet ombord är mellan 7-8 bar. Däremot luften som tillsätts in
i cirkulationstanken är inte mer 3,5 bar, vilket betyder att luften stryps från ca 8 bar ner
till 3,5 bar innan det tillsätts i cirkulationstanken och en förlust därmed kommer ske i
form av avgiven värmeenergi. Eftersom tryckluft är en dyr produkt att framställa bör det
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ses över och istället för arbetsluften ombord använda en lågtryckskompressor som
endast producerar luft av ca 3,5 bar.

6.1 Metoddiskussion
Valet av reningsverk gjordes på grund av det geografiska utgångsläget Kalmar, samt
uppdragsgivarens samarbete med ett av dessa besökta reningsverk. Vi anser att denna
begränsning inte har någon betydelse då besöken utgjordes på fyra olika reningsverk
med varierande behandlingsvolymer. Däremot skulle provtagningar kunna göras vid
olika årstider då avloppsvattnets struktur inte är homogen året runt. Angående
syremättnaden i de biologiska delarna på reningsverken, mättes de med samma portabla
mätutrustning. Dock så var mätutrustningen endast fabrikskalibrerad och inte jämförd
mot någon fastställd syrehalt i en känd substans. Den eventuella felmarginalen bedöms
som väldigt liten då de värdena som loggades stämde bra överens med respektive
reningsverks kontinuerligt uppmätta värden. Det viktigaste med de uppmätta
mätvärdena anses ändå att de genomfördes med samma utrustning för minimal differens
mellan reningsverken.

När beräkningarna på den tillförda energin för syresättningen av avloppsvattnet på
reningsverken gjordes togs värdena vid respektive platsbesök. På grund av den
svängande belastningen av volymen inkommande avloppsvatten till reningsverken
borde avläsningar av kompressorernas effektförbrukning göras kontinuerligt under en
längre tidsperiod för att erhålla ett mer sanningsenligt värde. Själva beräkningarna
utfördes endast med en formel, och skillnaden på den förbrukade energin för
syresättningen som skulle kunna uppkomma med andra beräkningsmodeller anses som
minimala, då parametrarna är få och konsekventa.

Även med avseende på den icke-homogena strukturen på avloppsvattnen så borde
avloppsvatten tagits från mer än ett reningsverk när testerna på Marinflocs
biologstegsprototypsanläggning genomfördes. Skillnaden i tid mellan syresättning av
avloppsvatten kontra rent vatten skulle därför kunna skilja sig beaktansvärt. Det ska
också nämnas att biologstegsprototypanläggningen som användes i denna undersökning
inte är exakt utformat som det biologiska steget i en vanlig reningsanläggning av
modellen ASTS 24. Men eftersom prototypanläggningen användes vid både rent vatten
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och avloppsvatten så framgår ändå skillnaden i tid vid syresättning av de två fluiderna,
fastän tiden inte är relevant för ASTS 24.

6.2 Slutsats
Den metod som används för att syresätta avloppsvatten på de landbaserade
reningsverken som undersöktes är bottenluftning. Med bottenluften menas att luften
syresätter avloppsvattnet genom tallriksformade membranluftare eller i ett fall
membranrör. Energiåtgången för att syresätta avloppsvatten på reningsverken skiljde sig
från 230 kJ/m3 på Bergkvara reningsverk, vilket var minst, till 1626 kJ/m3 på
Svenljunga reningsverk, vilket var högst. De markanta skillnaderna mellan dessa två
reningsverk är att Bergkvara använder sig av deplacerande kompressorer med
frekvensstyrning för tillverkningen av luft istället för centrifugalkompressorer som de
resterande besökta reningsverken

använder

sig av.

Tegelvikens

reningsverk

energiåtgång för syresättning av avloppsvattnet uppgick till 910 kJ/m3 samtidigt som
Nybro reningsverk endast krävde 346 kJ/m3. Nybro och Tegelvikens reningsverk
behandlar båda större mängder än Svenljunga reningsverk, vilket kan vara en anledning
till att de kräver mindre energi för syresättningen av avloppsvatten fastän de använder
sig av samma metod för syretillförsel.

Efter de tester som utfördes på Marinflocs biologstegprototypsanläggning med hänsyn
till syreupptagningsförmågan över tid, framgår att det går fortare att syresätta rent vatten
jämfört med obehandlat avloppsvatten. Men förmågan att bära syre skiljer sig inte
märkbart i denna mätning, eftersom att syrehalten i avloppsvattnet uppgår till samma
syremättnad som det rena vattnet men efter en längre tidsperiod.

6.3 Förslag till vidare forskning
Alla de fyra reningsverk som har undersökts under studiens gång tillsätter syre i deras
biologiska steg genom bottenluftning. Eftersom att Marinflocs anläggning inte använder
sig av samma metod skulle det kunna undersökas om det finns någon möjlighet att
applicera denna metod på deras reningsanläggning.

Ett av de direktiv som besvarats var hur stor energiåtgång det krävs för att syresätta 1
m³ avloppsvatten till önskad syremättnad på landbaserade reningsverk. Resultatet
skiljde sig avsevärt mellan de fyra reningsverken som undersöktes. En röd tråd är att de
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reningsverken med större omhändertagande i volym samt de med deplacerande
kompressorer

förbrukade

mindre

energi.

Eftersom

energiförbrukningen

av

kompressorerna som tillverkar tryckluften utgör en stor del av förbrukningen på ett
reningsverk borde det finnas ett intresse att minska denna faktor. Möjligheten finns att
undersöka om det kan vara ekonomiskt fördelaktigt att installera flera mindre
centrifugalkompressorer med parallell drift alternativ använda sig av deplacerande
kompressorer vilka regleras genom frekvensomriktare.
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Uppdragsgivare och uppdragstagare
Uppdragsgivare: Peter Lanzén, VD, Marinfloc AB
Uppdragstagare: Erol Abdulrazaq/Henrik Persson, Stundenter, Sjöfartshögskolan
Kalmar
Bakgrund
Marinfloc AB är ett företag vars verksamhet i huvudsak hanterar installation och
utveckling av reningsanläggningar för läns- och avloppsvatten ombord på fartyg.
Reningsanläggningen för avloppsvattnet är uppbyggt i flera steg. I det första steget
samlas både grå- och svartvatten i en samlingstank, där de båda blandas väl. Från
samlingstanken pumpas blandningen vidare till en så kallad expansionsstank. Därefter
kommer vattnet att cirkulera mellan expansionstanken och en cirkulationstank. Det är i
detta steg man för närvarande tillför luft, vilken sker via en tryckluftsanslutning ovanpå
cirkulationstanken. Att man tillsätter luft i anläggningen är för att man vill uppnå en god
syremättnad i avloppsvattnet. Det är nödvändigt att man har en tillräcklig syremättnad i
avloppsvattnet så att mikroorganismerna kan överleva. De i sin tur kommer då att bryta
ner det biologiska nedbrytbara materialen, vilket är en del av hela reningsprocessen av
avloppsvattnet. Tillsättningen av syre i landbaserade reningsanläggningen sker genom
andra metoder än den som Marinfloc idag använder sig utav. Studien kommer att
granska landbaserade reningsverks syresättningsmetoder och jämföra de, av
uppdragsgivaren önskade, parametrar med Marinfloc nuvarande anläggning för rening
av avloppsvatten.
Uppdrag/direktiv
• Undersöka vilka syresättningsmetoder andra sorters reningsverk använder sig
utav, och uppmäta vilken syremättnad som uppnås vid dessa.
•

Undersöka om det är någon skillnad i tid att uppnå syremättnad i avloppsvatten
kontra rent vattnet i Marinflocs befintliga anläggning.

•

Undersöka den energiåtgång det krävs att syresätta 1m³ avloppsvatten till önskad
syremängd på landbaserade reningsverk.

Mål/syfte
Syftet med denna uppsats är att granska Marinflocs luftningsmetod på en av deras
anläggningar, för att teoretiskt kunna resonera om deras tillvägagångssätt är den mest
gynnsamma ur ett antal aspekter. För att uppnå det målet kommer diverse landbaserade
reningsverk att undersökas, då med fokus på deras luftningsmetoder. Genom att
uppmäta och beräkna relevanta värden hos olika parametrar skall dessa jämföras med
Marinflocs anläggning. Denna jämföring skall ligga till grund för en diskussion
angående en modifiering på den rådande syresättningsmetoden.
Resursram
Arbete kommer sträcka sig över det nuvarande läsåret, 2014/2015. I mån av plats och
tid skall studiebesök till utvalda reningsverk göras. Tillträde till minst 2 stycken
reningsverk går att ordna via uppdragsgivaren. En bärbar mätutrustning kan vid behov
lånas av Marinfloc.

VII

Övrigt
Uppdraget kommer att resultera i en rapport skriven efter IMRaD. I rapporten skall det
redovisas hur Marinflocs rådande syresättningsmetod fungerar och vilken syremättnad
det leder till. Det skall även redovisas hur de utvalda reningsverken hanterar sin
aeorobiska nedbrytning samt vilka resultat det ger upphov till.
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