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Filterspyling  

• Filterspylingen skal sørge for å: 
– Fjerne akkumulert slam fra filtermassen 
– Sikre god lagdeling mellom filterfraksjonene 

• Riktig spyling gir: 
– God slamakkumuleringskapasitet – lang produksjonstid – stor 

netto vannproduksjon (dybdeavsetning av slam) 
– Lang levetid på filtermasse og filterbunner 
– Filtrene en god hygienisk barrierevirkning 

 
 



Forutsetninger for effektiv filterspyling 

– Tilstrekkelig spylevannmengde dvs stor nok spylevannspumpe – 
anbefalt spylevannshastighet, minimum 60 m/h  

– Vann- og luftfordelingssystem – manifoiler/dyser – som gir jevn 
fordeling over hele filterarealet 

– Riktige kombinasjoner og varighet av luft og vannspyling 
– Siste del av spylesekvensen - vannspylemengden må være så 

stor at en oppnår fluidisering av filtermassene slik at lagdelingen 
blir riktig 

– Filtermassenes egenskaper mht til fluidisering, dvs kornstørrelse 
og egenvekt må være slik at en ikke får store overlappingssoner 
mellom marmor/sand/antrasitt 

 



Eksempler på forhold som kan endre seg gradvis over 
tid. 

– Slitasje i samlestokkens slisser – større slisseåpning 
– Sand/filtermasser kommer inn i samlestokkene - tiltetting 
– Støttesjiktet rundt samlestokkene flyttes opp og blandes med 

andre filtermasser 
– Sammenblanding av filtermasser – sand og antrasitt 
– Utette  spyleventiler - gir lekkasje til filter som ikke spyles 
– Slitasje i spylepumper 
– Utette tilbakeslagsventiler 

 



Pumpediagram og motstander 

Tap i filter mm

Tap i filterbunn

Tap i rør og ventiler



Om vannbehandlingsanlegget 

• Filteroppbygging 
– Antrasitt 1,2 -2,0 mm – lagtykkelse  0,6 m 
– Sand 0,4 -0,6 mm – lagtykkelse  0,5 m 
– Marmor 1-3 mm - lagtykkelse 1,5 – 2,0 m 
– Støttesjikt eklogitt ca 0,6 m 

• 12 filter i 2 rekker 
• 2 stk blåsemaskiner, direktestartet 
• 2 stk spylevannspumper mykstart/stopp 
• Ingen instrumenter for måling av spylevannmengde eller 

spyletrykk  

 
 

 
 



Manifoiler for luft og vann 



Slisser i vannmanifoil 



Bytte av filtermasse i 2008 

• I 2008 ble det byttet sand og antrasitt pga: 
– Nedsatt hydraulisk kapasitet 
– Slitasje på antrasittfraksjonen – endret korngradering – finere 

masser 
– Ikke optimal lagdeling 

 
 

 
 



Observasjoner ifm oppgraving av filter 1.6 

• Lagdeling 
– Antrasittlaget var økt til ca 0,9 m, opprinnelig 0,6 m 
– Sandlaget var redusert til ca 0,2 m, opprinnelig 0,4 m  
– Overgangssone mellom sand og antrasitt ca 0,1 m 
– Det var ikke støttesjikt over luftsprederørene 
– Støttesjiktet rundt vannfordelingsstokken hadde flyttet seg mot 

og opp langs filterveggen 
 
 
 



Observasjoner ifm oppgraving av filter 1.6 

• Luftmanifoil 
– Liten/ingen slitasje på slissene 
– Noen sandkorn hadde kilt seg i slissene 
– Litt sand i slisserørene, mindre i hovedstokken 
– Slissebredde var 0,3 mm 
– Det var mye grader innvendig i slisserør pga laserskjæringen 
– Skjevfordeling av luft 

 



Observasjoner ifm oppgraving av filter 1.6 

• Vannmanifoil 
– Liten/ingen slitasje på slissene 
– Noen sandkorn hadde kilt seg i slissene 
– Litt sand i slisserørene, mindre i hovedstokken 
– Slissebredde var 0,25 mm 
– Det var mye grader innvendig i slisserør pga laserskjæringen 

 



Spylevannshastighet filter 1.6 

• Spylevannshastigheten har avtatt fra ca 60 m/h i 2008 
til ca 50 m/h i 2015 

• Spylevannshastigheten er lavere enn 
dimensjonerende verdi på 60 m/h 
 



Spylevannshastigheten for filter 1.6 i perioden 2009 – 2015 er vist nedenfor.  

 
Spylevannshastighet i filter 1.6. 
 

Utvikling i spylevannshastighet - filter 1.6 



Mulige årsaker til mangelfull 
spylevannmengde/spylehastighet 

• Tilstopping av manifoiler  
• Dårlig lagdeling - sammenblanding av filtermasser 
• En kombinasjon av disse to 



Feilsøking filterbunner 

• Kontroll av slisser mht til tilstopping 
• Forsøk på manuell reingjøring av slisser 
• Kapasitetstestet spylevannmengden i tomt 

filterbasseng – litt større spylevannmengde 



Løsning - nye større spylevannspumper? 

• Innhentet anbud på større pumper 
• Nye pumper medførte et større strømbehov – 

problematisk mht el-anlegget kapasitet spesielt 
nødstrømssystemet 

• Høyttrykkspylte slissene i filterbunnen 
• Testet spylevannmengden på nytt 
• Lavere mottrykk og større kapasitet 
• Ikke behov for å øke pumpekapasiteten 



Instrumentering og kontroll av filterspyling- 
anbefalinger 

• Monter vannmåler på spylevannet 
• Monter trykkmålere på spylevannstokkene 

– Logg og lagre data med god oppløsning til evig tid 

• Visuell kontroll av filtrene under spyling av blant 
annet: 
– jevn fordeling av luft og vann 
– riktig nivå i filtrene ved de forskjellige sekvensene i 

spyleprogrammet  
– spylevannets kvalitet ved avslutning av spylesyklusen 
– avdrift av filtermasse 
– varighet av de forskjellige sekvensene 
– Sjekk filtersengekspansjonen under spyling? 

 



Kontroll av filterspyling anbefalinger 

• Mål nivå av filtermasser  
• Kontroller lagdelingen i filtrene vha oppgraving 

– Hvor ofte? 
– Ved tegn på avtakende kapasitet/trykktap? 



Eksempel på kontroll av spylevannmengde 



Eksempel på kontroll av spylevannmengde 



Takk for meg 
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