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Kan man satse på at det blander seg i rørledningen ?
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• Man får et konkret svar på hva miksegraden vil være
• Man får angitt faktisk trykkfall over mikseren
• Man får et produkt som er helt spesifikt tilpasset driftsforhold samt mengde og type 

kjemikalier som skal blandes inn
• Man doserer riktig mengde – ikke behov for å kompensere med «overdosering»
• Man oppnår fullgod miksing 3-5 rørdiametre nedstrøms statisk mikser

Grunner til å velge fabrikkprodusert statisk mikser
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• CoV (variasjonskoeffisienten) – en statistisk metode for å 
bestemme hvor godt noe er blandet. Benyttes av de fleste 
mikserleverandører og forskningsinstitusjoner

• Testes ved å dosere inn sporstoffer foran mikser og  måle 
mengden på ulike punkter i røret nedstrøms

• Hvilken CoV man bør spesifisere for ulike prosesser bygger på 
erfaring. 

• CoV=0,01 er ekstremt godt blandet, mens CoV=0,2 kan 

ansees grovt blandet.

• For de fleste prosesser innen VA-bransjen vil man ofte benytte 

en verdi på 0,05 - dette kan også beskrives som 95% blandet.

NB! CoV er ikke eneste kriterium i alle sammenhenger –
innblandingstiden kan også være viktig - som f.eks. ved dosering av 
koagulanter.

Maks akseptabelt trykkfall kan også spille inn.

Hva er standard begrepet for miksekvalitet
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• 1967 – firma Kenics USA introduserer den første fabrikkproduserte mikser spesifikt 
designet for en bestemt blandeoppgave

• 1972 – Kenics miksere introduseres i Europa
• 1977 – Alfsen og Gunderson introduserer Kenics i Norge
• 1989 - Mikser modell HEV med lavest mulig trykkfall 

introduseres
• 2013 – Ultratab mikser med kort byggelengde

introduseres spesifikt for anvendelser innen
vann og avløp

Utviklingen av Kenics statiske miksere
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• Basert på laminær eller turbulent 
væskestrøm gjennom mikser

• Væskestrøm splittes og roterer radielt 
ved hvert mikseelement 

• Antall elementer tilpasses oppgaven og 
krav til miksegrad

Hvordan fungerer en Kenics KM mikser
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• Mikse væsker som normalt er ikke er lett
blandbare – eksempelvis oljer inn i vann.
Oljen brytes opp til små bobler/dråper

• Blande inn gasser i væske – eksempelvis
CO2 i vann. Blandes ofte inn i en sidestrøm til 
hovedvannstrømmen.

• Kan leveres med demonterbare mikserelementer

Noen anvendelsesområder KM mikser
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• Gassen blandes inn i sidestrøm med 
statisk mikser (KM type)

• Vann/gass blanding ledes inn foran
statisk mikser i hovedvannledningen

Innblanding av CO2 
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• Designet for lavest mulig trykkfall
• Typiske lengder på mikseren er 1,5-5D
• Kan også brukes i åpne kanaler

HEV Vortex mikser
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• Utviklet spesielt for anvendelser innen vann og avløp.
• Trykkfall på nivå med HEV mikser
• Typisk byggelengde 0,7-1,0 D

Ultratab kompakt mikser 
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Turbulent miksing i Ultratab
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• Injeksjonspunkt må integreres i Ultratab mikser.
Inntil 6 punkter er mulig

• Injeksjonspunkt kan integreres i KM og HEV
miksere, men blir ofte også montert oppstrøms
mikser – uavhengig posisjon diametralt på røret

• For korrosive medier som FeCl3 m.fl. vil det være
behov for å ta spesielle forholdsregler både i 
injeksjonspunkt og i materialet i selve mikseren
henholdsvis mikserelementet  

Injeksjonspunkter og materialbestandighet
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• Doseringer i forholdet 10.000 til over 100.000 kan 
forekomme og alternative tiltak må vurderes for å
oppnå en CoV på 0,05 ved 3D nedstrøms mikser:

Bruke injeksjonsdyse(quill) som vist på bilde
Tilføre ekstra vann i doseringsledningen (carrier water)
Eventuelt også vurdere å ha et målepunkt lenger 

nedstrøms mikser (5-10D) dersom akseptabelt

Små doseringsmengder VS store vannmengder 
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Komplette doseringsanlegg med fortynningsvann
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Utforming av komplett doseringsanlegg 
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• Benyttes mellom lagertank og 
fortynningssystem/doseringstank

• Sikre mot hevert-effekt
• Sikrer korrekt dosering uavhengig av 

nivå i lager/doseringstank

Trykkutjevningstank
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Statisk mikser - grunnlagsdata
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Spesifikasjon av valgt statisk mikser

10.11.2021
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• Som det meste annet – resultatet er avhengig av tilstrekkelig/riktig informasjon for 
dimensjonering av mikseren:
Maks og min hovedstrøm (vann)
Mengder, type og konsentrasjon på kjemikalier som skal blandes inn
Eventuelt partikkelinnhold
Driftstrykk og ønsket maks trykkfall
Tidligste målepunkt for representative prøver: som angitt ved ønsket miksegrad, 

normalt 3-5D nedstrøms mikser
Riktig materialvalg i forhold til dosering av aggressive kjemikalier

Oppsummering – viktige hensyn knyttet til dosering av 
kjemikalier og valg av mikser

10.11.2021


