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Trykktap over filtersengen 

• Type filtermasse

• Dybde på filterlag

• Alder/slitasje på filtermasser

• Råvannskvalitet

• Koagulantdose

• Flokkulering….

• Filterhastighet

• Filterspyling

Faktorer som påvirker trykktapsoppbyggingen
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Koagulering

Sewage Polluted Water Treatment via Chitosan: A Review
By Thomas Hahn and Susanne Zibek



Koagulantdose - 1

• Koagulantdosen styres av vannets innhold av organisk stoff.

• Det finnes en rekke formler for beregning av koagulantdose.  
I norsk vanns rapport 212 – veileder for dimensjonering av vannbehandlingsanlegg er følgende formel 
oppgitt:  



Koagulantdose - 2

• Fargetall i råvann styrer koagulantdosen
(jerninnholdet)

• Normalt doseres Qprakt, det er mulig å 
komme ned mot Qmin

• Overdosering gir en viss robusthet men 
øker slamproduksjonen

• Følg med på råvannskvaliteten og tilpass 
doseringen.  Lav dosering krever nøye 
oppfølging/prosessovervåkning

NV-182, Veiledning for drift av koaguleringsanlegg, Eikebrokk



Koagulantdose - 3



Koagulerings-pH  og CO2

• Normalt ligger koagulerings-pH i området 4,0-4,3(4,5) i Moldeprosessanlegg

• Prosessen kan kjøres med lavere pH, men ved for høy pH vil rentvannskvaliteten bli dårligere.

• Koagulerings-pH styrer i tillegg oppløsningen av marmor (CaCO3).  
Lav koagulerings-pH øker oppløsningen og gir mer kalk i rentvann

• CO2 brukes for å fininnstille korrosjonsparametrene i rentvann – kalsium, alkalitet og pH 

• CO2- doseringen påvirker ikke koaguleringen



Oppbygging av filter og fordeling av trykktap

• 60 cm 0,8-1,6 NC Filtralite

• 40 cm 0,4-0,63 Kvartssand

• 200 cm 1,0 – 3,0 CaCO3 (kalkstein/marmor)

• 10 cm 4-8 mm støttelag

• 10 cm 8-16 støttelag

• Slammet (humus/jernfnokker) setter seg av i Filtralite og 
kvartssand.  

• Ønsker å få god dybdefiltrering med fordeling av slam i hele 
filtersengen

Jern



Andre filterkonfigurasjoner

Lag 2

Lag 1

Jern

Lag 1 Lag 2

• 60 cm Filtralite MC 0,8-1,6 mm 40 cm kvartssand 0,4-0,63 mm

• 60 cm Filtralite NC 1,5-2,5 mm 40 cm kvartssand 0,4-0,63 mm

• 60 cm antrasitt 0,6-1,6 mm 40 cm kvartssand 0,4-0,63 mm

• 60 cm antrasitt 1,4-2,5 mm 40 cm kvartssand 0,4-0,63 mm

• 50 cm Filtralite NC 1,5-2,5 mm 50 cm Filtralite HC 0,8-1,6 mm

• 60 cm Filtralite NC 1,5-2,5 mm 80 cm Filtralite HC 0,8-1,6 mm

• 50 cm Filtralite NC 0,8-1,6 mm 50 cm Filtralite HC 0,5-1,0 mm
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Trykktap over filtersengen 2

• Normalt vil trykktapet over filtersengen 
ligge i området 0,5-3,5 mVS

• Maks trykktap antas å være 4,0 mVS
Det gir undertrykk i deler av filteret, 
men vi vil likevel normalt ha god 
vannkvalitet.

• Ved høye trykktap, vær oppmerksom 
på gjennombrudd i filteret 
(turbiditet ut av filteret)

0,2 m

2,0 m

1,3 m

0,4 m

0,6 m

2,0 m

6,5 m

6,5 m2,5 m

• Ved mye finstoff i toppen av filteret/stor 
slitasje på filtermassene, vil vi få en 
kakefiltrering og mister 
dybdevirkningen



• Slamproduksjonen ved koagulering beregnes ved:

• SS-produksjon (mg SS) = jerndose (Fe) x 2,5

• Fe + 3 OH- ->  Fe(OH)3

• Slamlagringskapasiteten til filteret er en nøkkelparameter

• Normalt regner vi at filteret kan samle 1,5 kg SS/m2 før tilbakespyling

• Faktorer som påvirker slamlagringskapasiteten

• Dybdevirkning i filteret

• Type filtermasse

• Tilstand/slitasje på filtermassene

• Tilgjengelig trykktap over filtersengen

• Filterhastighet 

Slamproduksjon og slamlagringskapasitet



• Mindre forbruk av vann til filterspyling

• Mindre energiforbruk til filterspyling

• Redusert kjemikaleforbruk i forbindelse med modning og produksjon av spylevann

• Bedre vannkvalitet, filteret gir bedre vannkvalitet når det er tett (inntil et visst punkt)

• Færre overganger fra filterspyling til produksjon – filteret har da dårligst barriereeffekt

• Lengre sedimenteringstid i fortykker gir tykkere slam og kanskje bedre klarvannsfase

• Økt produksjonskapasitet på anlegget 

Hvorfor samle mest mulig slam før tilbakespyling?



• Først – kontroller om dere har riktig koagulantdose i forhold til fargetall

• Slamproduksjonen :

SS-produksjon (mg SS) = jerndose (Fe) x 2,5

• Hvor mye vann (m3) har gått gjennom filteret mellom hver filterspyling?  VP

• Hva er gjennomsnittlig jerndose (g Fe/m3)  Fe

• Hva er filterarealet (m2)  A

• Slamlagringskapasiteten (kg SS/m2) blir da:  [VP (m3) x Fe (g Fe/m3) x 2,5 (g SS/g Fe)] /  [1000 x A (m2) ]

Hjemmelekse!
Beregn filterenes slamlagringskapasitet (kg SS/m2)



Larssaga Vassverk har: 

• Filterareal pr filter: 10 m2  A

• Fargetall råvann 30 mg Pt/l

• Jerndose 4 mg Fe/l  Fe

• Produsert vann pr filter modning 50 m3  VP1

• Produsert vann pr filter rentvann 1000 m3 VP2

Hjemmelekse!
Eksempel

• Jerndosen er ok!

• Slamlagringskapasitet (kg SS/m2):

• VP x Fe x 2,5 / (1000 x A)

• (1050 x 4 x 2,5) / (1000 x 10 ) = 1,05 kg SS/m2 



Hva hvis slamlagringskapasiteten er dårlig

• Visuell kontroll – grave ned i filter hvert år – kontrollere lagdeling

• Fjerne finstoff

• Siktekurver av filtermassene.  

• Husk å krev siktekurver ved leveranser av nye filtermaterialer.  Da har dere en referanse.

• Kontroller hvor trykktapsoppbyggingen sitter med nedsenkbare trykkgivere.  

• Er det valgt riktige filtermasser?

• Filterskopi….



Krokarheia VBA, IVAR - filterskopi



Krokarheia VBA - filterskopi

Øyvind Stuvik - YouTube


