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Godare vatten
och renare sjöar
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Visste du att vi svenskar förbrukar
cirka 160 liter vatten per person och
dygn, enbart i hushållet? Lägg där till
industrin och allmän förbrukning så
ökar siffran till 230 liter. Tillsammans
förbrukar vi i Sverige cirka 755
miljarder liter per år. Vattnet lånar vi
under en kort tid, för att sedan
återlämna det till naturen efter
användning.

Redan i början på 1800-talet insåg man
betydelsen av att ha tillgång till rent vatten
och de första vattenreningsverken är från
den tiden. Industrialiseringen och städernas
snabba tillväxt gav sanitära problem och i
mitten av 1800-talet började utbyggnaden
av avloppsnäten. Det dröjde dock ända
fram till 1930-talet innan vi började rena
avloppsvattnet. I dag finns cirka 400
kommunala reningsverk. Utöver det har de
flesta av våra större industrier egna anlägg-
ningar, som alla följer ungefär samma
reningsprocess.

Ett av de företag som arbetar med
beredning och rening av vårt vatten är VA-
Ingenjörerna AB, som sedan starten 1990
har vuxit och intagit en ledande roll inom
området. Med mottot ”För godare vatten
och renare sjöar” utformas styrsystem och
övervakningssystem för VA-processer för
rening av dricksvatten, processvatten och
avloppsvatten för kommuner och industrier
(VA= system för vattentillförsel och
avlopp).

VA-Ingenjörerna har cirka 80 anställda
på tolv platser i landet, från Umeå i norr till
Malmö i söder. Sedan fyra år tillbaka har de
även ett dotterbolag i Riga, Lettland. De

senaste årens projekt har dominerats av
vattenrening för industrin, främst för stål-
och skogsindustrin. De tar hand om drift av
anläggningar och bistår med kvalificerad
driftsupport. Syftet är att erbjuda en
optimal skötsel för att uppnå de fastställda
utsläppskraven.

Inom industrin pågår en tydlig förändring
av synen på vattenrening samtidigt som
myndighetskraven ökar. Med det i tankarna
har VA-Ingenjörerna tagit fram mindre
pilotanläggningar för småskaliga tester av
processavloppsvatten i naturlig miljö. En
hel pilotanläggning med tillhörande
styrning ryms i en 12 meter lång mobil
container.

I containern testas hela den biologiska
reningsprocessen för ett avlopp från
pappers- och massatillverkningen, innan
den fullskaliga versionen installeras.
Processen styrs automatiskt via PLC-
system, som kopplats till ett styr- och
övervakningssystem. Allt kan fjärrstyras och
övervakas. Den senaste anläggningen har
just tagits i bruk vid kartongfabriken Inland
i Lilla Edet.

– Användningen av pilotanläggningarna
har överträffat våra vildaste förväntningar.
Sedan inledningen för fem år sedan på Aspa
Bruk vid Vättern, har processavloppsvatten
från flera svenska skogindustrier runnit
igenom det sofistikerade systemet av
reningsbehållare för biologisk och kemisk
rening som får plats i våra pilotcontainers,
säger projektansvariga Malin Pettersson.

 Luftflödet är av högsta betydelse för de
olika stegen i reningsbehållarna för att
reningen av vattnet ska ske på snabbaste

I containern testas den biologiska
reningsprocessen.

Reningsprocessen omfattar flera steg.

Tommy Pålsson och Malin Pettersson är nyfikna.
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och bästa sätt. Tommy Pålsson, konstruktör
av pilotanläggningen, tog kontakt med
Rexroth för att få tips om hur han praktiskt
skulle lösa sin idé om noggrant kontrollerat
luftflöde till den biologiska reningstanken.

– Vårt förslag blev elektropneumatiska
tryckomvandlare (E/P-omvandlare) där det
kontrollerade trycket leds via en munstycke
med ett specifikt genomströmningshål,
säger Joseph Makra på Rexroth.

Den önskade maximala flödesgenom-
strömningen beräknades till cirka 200 Nl/
min, vilket medförde rätt regleringsområde
på luftflödet för att få reningsprocessens
högsta verkningsgrad.

I sex olika steg blåser E/P-omvandlarna in
luft med ett kontrollerat flöde i behållarna –
frisimmarsteget, biosteget, selektorsteget,
två aktiva slamsteg samt returslamsteget.

Renings-
processen
Reningsprocessen omfattar ett
antal steg som anpassas till de
lokala förutsättningarna på varje
reningsverk.

1) Mekanisk rening. Här görs
en grovsortering med galler,
sandfilter etc.
2) Kemisk rening. Här tas
bland annat fosfater bort. Detta
innebär olika kemiska tillsatser
som binder fosfaterna. De lättare
föreningarna flyter upp till ytan
och de tyngre sjunker till botten,
och kan då tas bort som slam
(sedimentering).
3) Biologisk rening. Nu
återstår mest organiska substan-
ser som exempelvis fett och
kolhydrater. I det biologiska
steget härmar vi naturen med
hjälp av olika mikroorganismer
som livnär sig på föroreningarna.
Det finns många grupper av
organismer som ”äter” olika typer
av föroreningar. Syre tillsätts i
stora mängder för att de ska
trivas och föröka sig snabbt.
Resultatet blir ett slam med rester
av föroreningar och mikroorganis-
mer som flyter runt i vattnet.
4) Eftersedimentering. Här
rinner vattnet sakta så att slammet
kan sjunka till botten för att sedan
tas om hand. En del av slammet
återförs till början av det biolo-
giska steget för att återanvändas.
En del forslas bort och en mindre
del används för särskild behand-
ling där mikroorganismerna får
”vila upp sig och lägga på hullet”
innan de återförs till processen
igen. Det renade vattnet kan så
slutligen släppas tillbaka till
naturen igen.
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För att kunna kontrollera och upptäcka
förändringar i reningsförloppet körs dessa
steg redundant, det vill säga två exakt
likadana förlopp körs parallellt i containern
och kontrolleras av var sin PLC. Vid allra
minsta förändring i det ena systemet,
analyseras resultatet och jämförs med
resultatet i det andra. Därmed får man en
indikering på varje förändring. Genom att
PLC, E/P-omvandlarna och mätinstrument
är återkopplade med varandra kan systemen
fjärrstyras från en dator via modem. Detta
innebär att Tommy och Malin, från sina
respektive kontor, kan ändra parametrar
och läsa av mätvärden var än pilotanlägg-
ningen är stationerad i världen.

En viktig parameter i ett reningsverk är
driftskostnader. Med ett stigande energipris
måste energiåtgången minimeras. Drivning-
en av kompressorerna för luftning står för
en stor del av driftskostnaden. Det är därför
viktigt att veta hur mycket luft som går åt
för att processen ska fungera optimalt.

– Med hjälp av Rexroths teknik vet vi
idag exakt hur många liter luft vi förbrukar
per minut. Tack vare att vi kontinuerligt
mäter luftåtgången kan valet av kompres-
sorstorlek bli mera noggrann och därmed
bidra till att optimera energiåtgången i ett
fullskaligt reningsverk, säger Tommy
Pålsson.
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Elektropneumatiska tryckomvandllare.




