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Sammanfattning 

Niklas Löfdahl (2013). Energieffektivisering vid industriell avloppsrening. 

 

Vid framställning av papper krävs stora mängder vatten som måste renas innan det släpps 

ut till naturen. Vattnet renas i en industriell avloppsreningsanläggning som förbrukar 

stora mängder energi. Rapporten har på uppdrag av Kvarnsvedens pappersbruk skapats 

med fokus på energieffektivisering och är inriktad på aktivslamprocessens 

luftningsanordning. Syfte med studien är att granska hur mycket energi Kvarnsvedens 

pappersbruk kan spara genom att ersätta de äldre befintliga luftarna (O.K.I.) till 

modernare luftare (HyperDive) i aktivslamprocessens luftningsbassänger K509 och 

K510. För testförsök och utvärdering har två HyperDive- luftare installerats i början av 

luftningsbassäng K509 (i selektorerna). HyperDive-luftarna i K509s selektorer kan 

därmed jämföras mot O.K.I.-luftarna placerade i K510s selektorer. För att säkerställa att 

energianvändningen jämförs under samma arbetsförhållande hos båda typerna av 

bottenluftare mäts förutom energianvändning och luftflöde även fyra parametrar i 

aktivslamprocessen (avloppsvattenflöde, syrekoncentration i avloppsvattnet, kemisk 

syreförbrukning (COD) och slamhalt). Studiens resultat visar att; 

 

 Vid jämförelse mellan bottenluftarna i selektorerna var medeleffekt 

användningen 27,0 kW/h för HyperDive-luftaren och 11,2 kW/h för O.K.I.-

luftaren. 

 Under mätperioden var luftflödet i luftningsbassängerna K509 och K510 cirka 33 

700 Nm
3
/h. Vid ett teoretiskt utbyte av O.K.I.- luftare till HyperDive- luftare 

skulle det resultera ett luftflöde på cirka 21 100 Nm
3
/h.  

 HyperDive-luftarnas 40 procent lägre luftflöde i jämförelse med O.K.I.- luftarna 

skapar förutsättningar för en reducering av bottenluftare i jämförelse med det 

nuvarande systemet. Vid drift av 18 HyperDive- luftare med strömkonsumtionen 

på 37 A kan Kvarnsvedens pappersbruk göra en energibesparing på 753,5 

MWh/år vid ersättningen. 

 

Nyckelord: Industriell avloppsreningsanläggning, aktivslamprocess, luftningsbassäng, 

bottenluftare, energibesparing. 

  



 

  



 

Abstract 

Niklas Löfdahl (2013). Energy efficiency in industrial wastewater treatment. 

 

The the production of paper requires large amounts of water that must be treated before 

being released in to the wild. The water is treated in an industrial wastewater treatment 

plant that uses large amounts of energy. The report was commissioned by Kvarnsvedens 

paper mill and created with a focus on energy efficiency and directed on the activated 

sludge process aeration device. The purpose of this study is to examine how much energy 

Kvarnsvedens paper mill can save by replacing the older existing aerators (O.K.I.) to 

more modern aerators (HyperDive) in the activated sludge process aeration basins K509 

and K510. For test trials and evaluation has two HyperDive-aerators been installed in the 

beginning of the aeration tank K509 (the selectors). HyperDive-aerators in K509s 

selectors can thus be compared to the O.K.I.-aerators placed in K510s selectors. To 

ensure that energy usage is compared under the same working conditions of both types of 

aerators is except measurements of energy and airflow even four other parameters in the 

activated sludge process done (wastewater flow, oxygen concentration in wastewater, 

chemical oxygen demand (COD) and suspended solids). The study results demonstrate 

that; 

 

 When comparing the aerators in the selectors were the average power usage 27.0 

kW/h for the Hyper Dive-aerator and 11.2 kW/h for the O.K.I.-aerator. 

 During the measurement period was the airflow in the aeration basins K509 and 

K510 approximately 33 700 Nm
3
/h. At a theoretical replacement of O.K.I.-

aerators to Hyper Dive-aerators would result airflow of about 21,100 Nm
3
/h. 

 The HyperDive-aerators 40 % lower airflow compared to O.K.I.-aerators create 

the conditions for a reduction of aerators in comparison to the current system. 

When operating 18 Hyper Dive-aerators with power consumption of 37 A can 

Kvarnsvedens paper mill make energy savings of 753.5 MWh/year with the 

replacement. 

 

Keywords: Industrial wastewater treatment plant, activated sludge process, aeration 

basin, aerators, energy saving. 
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1 Inledning 

Enligt Statens energimyndighet (2012) var år 2010 Sveriges slutliga energianvändning 

391 TWh varav industrin stod för 141 TWh (36 %). Massa- och pappersindustrin räknas 

till de energiintensiva industrierna och stod för 51 procent av industrins totala 

energianvändning. Elanvändningen från massa- och pappersindustrin uppskattas till 22 

TWh vilket motsvarar 42 procent av den svenska industrins totala elanvändning. 

Energianvändningen vid en industri kan variera mycket stort då variationen beror på 

skillnader i produktionen, belastning på anläggningen, utformning av rening och 

reningskrav. 

 

Denna rapport är skriven utifrån Kvarnsvedens pappersbruk i Borlänge. Bruket är en av 

Europas största pappersproducenter och producerar cirka 1 miljon ton papper årligen. Vid 

framställning av papper krävs stora mängder vatten som därefter måste renas innan det 

släpps ut till Dalälven (recipient).  Reningsprocessen av det förbrukade vattnet renas i en 

avloppsreningsanläggning som använder sig av stora mängder energi. Kvarnsvedens 

pappersbruk avloppsreningsanläggning har en elanvändning på ungefär 30 GWh per år. 

Denna rapport har på uppdrag av Kvarnsvedens pappersbruk skapats med fokus på 

energieffektivisering av aktivslamprocessens luftningsanordning. En granskning mellan 

en äldre och en modernare version av mekaniska bottenluftare har utförts. Rapporten är 

inriktad på aktivslamprocessens första steg; luftningsbassängerna (K509 och K510).  

I luftningsbassängerna reduceras de syretärande organismer som finns i avloppsvattnet. 

Detta steg är reningsprocessens mest energikrävande process. Enligt Sivard och Simon 

(2011)  svarar luftningen för genomsnitt 80 % av den totala elförbrukningen vid en 

avloppsreningsanläggning. En bidragande faktor till uppdraget är förutom 

energibesparingen att de nuvarande luftarna (O.K.I.) börjar blir utslitna och 

reservdelskostnaden har ökar markant. 

 

Syfte med studien är att granska hur mycket energi Kvarnsvedens pappersbruk kan spara 

genom att ersätta de äldre befintliga luftarna (O.K.I.) till modernare luftare (HyperDive) i 

aktivslamprocessens luftningsbassänger K509 och K510. En jämförelse har genomförts 

via en summering av den sammanlagda energianvändningen vid turbokompressorerna 

och bottenluftarna för respektive modell. Resultatet valideras för att säkerhetsställa att 

bottenluftarna arbetar under samma premisser. Detta genom att mäta avloppsflödet in i 

luftningsbassängerna, syrekoncentration i avloppsvattnet, kemisk syreförbrukning (COD) 

och slamhalt.  
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2 Bakgrund 

 Principen vid ett biologiskt avloppsreningsverk 2.1

Sammansättningen av avloppsvatten kan variera stort beroende på vattenförbrukning, 

infiltration av grundvatten samt vilken utspädning avloppsvattnet har med dagvatten 

(Metcalf & Eddy, 2003). Vanligtvis härstammar avloppsvattnet från hushåll, dagvatten 

samt från industrin. Gemensamt för avloppsvatten är att det renade vattnet ska återföras 

tillbaka till sjöar, hav eller vattendrag (recipienten). Orenat avloppsvatten får inte släppas 

ut till recipienten med hänsyn till folkhälsan, miljöskydd och estetik. Avloppsvatten 

innehåller både organiska och oorganiska komponenter varvid utsläpp av organiskt 

material orsakar syrebrist i recipienten samt att näringsämnen som fosfor och kväve kan 

orsaka ett överskott av tillväxt av alger. Dessa alger kan producera gifter och obehagliga 

lukter. Dessutom innehåller avloppsvattnet vanligtvis många patogena eller 

sjukdomsframkallade mikroorganismer som kan utgöra en risk för folkhälsan. 

Avloppsvattnet kan även i vissa fall innehålla giftiga ämnen. 

 

Avloppsvattnet innehåller en komplex blandning av både upplösta och fasta ämnen. I 

reningsverk måste föroreningarna minskas till acceptabelt låga koncentrationer för att 

kunna släppas ut till recipient.  Den grundläggande principen för ett avloppsreningsverk 

är att omvandla lösta ämnen till fasta ämnen som kan tas bort från det behandlade vattnet. 

Den typ av process som används beror huvudsakligen på mängden avloppsvatten samt på 

det ekonomiska och miljömässiga överväganden. Vid ett avloppsreningsverk används 

olika reningsmetoder för att uppnå en effektiv rening. Dessa består både av mekaniska, 

kemiska och biologiska metoder. Ett avloppsreningsverk kan vanligtvis delas in i fem 

steg; det preliminära, primära, avancerad primära, sekundära (med eller utan 

avläggningar) och det avancerade steget. Vid det preliminära steget avlägsnas grövre 

material och partiklar via mekanisk kraft, vanligtvis i form av rensgaller. Vid det primära 

steget använder man sig av sedimentation för att avskilja partiklar med högre densitet än 

vatten. I det avancerade primära steget används en tillsats av kemikalier för att påskynda 

borttagningen av suspenderade ämnen och till en mildare grad borttagning av upplösta 

ämnen. Vid det sekundära steget sker biologiska och kemiska processer för att bli av med 

det organiska materialet i slammet. I det slutliga avancerade steget sker en kombination 

av enhetsprocesser som används för att ta bort de suspenderade material samt andra 

sammansättningar som inte har renas bort tidigare vid det sekundära steget (Metcalf & 

Eddy, 2003). 



 12 

 Industriell avloppsrening 2.2

Beroende på industrins funktion och aktivitet har blandningen av ämnen i avloppsvattnet 

ett brett variationsspann. Avloppsflödena vid industrier är svåra att förutspå, många 

tillverkande processer generarar relativt konstanta flöden under produktion men flödena 

kan ändras markant under städning och vid stopp av maskiner. Ändringar av flöden kan 

även ske vid intern omstrukturering av processer. När det blir ändringar inom teknologin 

vid tillverkningen, blir det även ändringar i sammansättningen av avloppsvattnet och det 

resulterar att avloppsvattnet får en annan karaktär (Metcalf & Eddy, 2003). 

 

 Den bakomliggande biologin i aktivslamprocessen 2.3

Aktivt slam består av en komplex blandning av mikroorganismer, döda celler, substanser, 

organiskt samt oorganiskt material. Ämnessammansättningen vid organiska materialet 

utgörs uppskattningsvis av kol (50 viktprocent), syre (28 viktprocent), kväve (12 

viktprocent), väte 6 (viktprocent), fosfor (2 viktprocent) och svavel (0,3 viktprocent) 

(Svenskt vatten, 2010 a). Organiska material som finns i avloppsvattnet avlägsnas snabbt 

och används som byggstenar samt energiproduktion till mikroorganismerna (Bitton, 

1999). När det gäller industriella avloppsvatten är förhållandena mellan organiskt 

material, kväve och fosfor annorlunda i jämförelse med kommunala reningsverk. 

Avloppsvatten skiftar även starkt i sammansättning från industri till industri. Innehållet av 

organiskt material är ofta mycket mer ensidigt än i kommunalt avloppsvatten. En eller ett 

fåtal organiska föroreningar dominerar (Svenskt vatten, 2010 a). 

 

Mikroorganismer består vid biologisk rening i majoritet av bakterier, protozoer, alger 

samt jäst – och mögelsvampar (Svenskt vatten, 2010 a).  Beståndsdelarna beror på 

faktorer som sammansättningen av avloppsvattnet, tillväxttakten, elektronacceptorer (syre 

eller nitrat), pH och temperatur. Mikroorganismerna omvandlar och koncentrerar de 

föroreningar som finns i avloppsvattnet. I ett biologiskt reningsverk används flera olika 

typer av mikroorganismer. Sammansättningen av vilka sorters mikroorganismer som ska 

finnas i systemet bestäms genom de arter som hävdar sig bäst i systemet. När 

mikroorganismerna växer och förökar sig måste cellerna bilda nytt organiskt material för 

att ersätta det förbrukade materialet. Vid denna nybildning av celler fungerar det 

organiska materialet som byggstenar och för energiproduktion. Alger och svampar har en 

minimal inverkan på nedbrytningen av organiskt material i avloppsreningen. 
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Bakterier är drivkällan i den biologiska reningsprocessen och de dominerar i mängd när 

det gäller biomassa och biokemisk aktivitet. Bakteriernas funktion i reningssystemet är att 

de bryter de ner organiskt material genom oxidation till koldioxid och vatten. Med hjälp 

av syre som tillförs i avloppsvattnet bygger bakterier upp sin biomassa (Carlsson, 1997). 

En uppdelning av bakterier kan göras, två typer av bakterier är heterotrofa och autotrofa 

bakterier. Skillnaden dem emellan är att de heterotrofa bakteriarena kräver organiskt 

material vid tillväxt och de autotrofa bakterierna använder oorganiskt material (till 

exempel koldioxid). Båda bakterie typerna utvinner energi när de växer och förökar sig. 

Nedbrytningen av organiskt material kan ske via två olika alternativ, aerob eller anaerob 

nedbrytning. Aerob nedbrytning sker med hjälp av syre och medför att det organiska 

materialet oxideras till koldioxid och vatten. Anaerob nedbrytning sker endast då syre 

inte är närvarande. (Svenskt vatten, 2010 a). Många bakterier överlever med endast en 

enda typ av organisk kolkälla medan andra bakterier är mer krävande och överlever 

endast med bestämda byggstenar. Vid tillväxt måste bakteriecellen även ha tillgång till 

andra ämnen än organiskt kol. De viktigaste ämnena är kväve, fosfor och i mindre 

mängder spårämnen som till exempel järn, magnesium och koppar. Förhållandet mellan 

organiskt material, kväve och fosfor skiljer sig mellan industriell avloppsvatten och 

kommunalt avloppsvatten. I industriellt avloppsvatten är vanligtvis det organiska 

materialet mer ensidigt och domineras av ett fåtal organiska föroreningar. 

 

Formel för aerob nedbrytningen av det organiska materialet (Carlsson, 1997). 

                          (  )              (   )          (   ) 

 

Enligt Liu och Lipták (2000) har temperaturen i avloppsvattnet vid en mikrobiologisk 

tillväxt en stor påverkan. Temperaturen styr hastigheten i de kemiska reaktionerna vilket i 

sin tur styr den mikrobiologiska tillväxten.  Surhetsgraden (pH) vid ett biologiskt 

reningsverk har en betydande roll för aktiviteten hos mikroorganismerna. Det finns olika 

sorter av enzymer. De kan dela in efter var de trivs bäst; i sura, neutrala eller alkaliska 

miljöer. Bakterier föredrar generellt en aning alkalisk omgivning varvid alger och 

svampar föredrar en aning sur omgivning. Det optimala pH värdet för tillväxt av bakterier 

ligger runt 6,5 till 7,5 medan tillväxt runt 4 och 9 hör till de extremare fallen. På grund av 

olika belastningar verkar den biologiska reningsprocessen sällan vid optimala 

förhållanden. 

För att en aerob nedbrytning av organiskt material ska ske i avloppsvatten måste det 

finnas upplöst syre i avloppsvattnet. Upplöst syre behövs för andningen av de aerobiska 
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mikroorganismerna. Den faktiska mängden av syre som kan finnas i en blandning är 

begränsad till fyra parametrar (Metcalf & Eddy, 2003): 

• Upplösningsbarheten hos gasen 

• Det partiala trycket av gasen i atmosfären 

• Temperaturen i avloppsvattnet 

• Koncentrationen av föroreningar i vattnet 

På grund av den biokemiska reaktionen som sker när det organiska materialet bryts ner 

vid användningen av syre ökar temperaturen på avloppsvattnet.  

 Aktivslamprocessen 2.4

Aktivslamprocessen används för att förhindra att syretärande ämnen (Chemical Oxygen 

Demand) hamnar i recipienten. Huvudsakligen består aktivslamprocessen av tre 

grundläggande komponenter, se Figur 1: 

• En luftningsbassäng där mikroorganismerna är i omrörning 

• En sedimenteringsbassäng (eftersedimentering) där de fasta partiklarna avskiljs 

från vätskan  

• Ett recirkulerande retursystem av slammet för att upprätthålla en viss slamhalt i 

luftningsbassängen   

 

Figur 1: Aktivslamanläggning med en traverssugslamskrapa som suger upp det 

sedimenterade slammet.  

Mikroorganismer i aktivslamprocessen har en betydande roll då de oxiderar det organiska 

materialet och klumpar ihop sig till små slamflockar i avloppsvattnet (Svenskt vatten, 

2010 a).  Sammanfogandet av mikroorganismerna ger slamflockarna en högre densitet än 

vattnet.  I aktivslamprocess ska slamflockarna urskiljas från klarfasen och lägga sig på 

botten i eftersedimenteringsbassängen. Därefter pumpas slammet tillbaka antingen som 

returslam till luftningsbassängen eller tas ut som överskottsslam vid en slamförtjockare. 

Principen med aktivslamprocessen är att slammet ska stanna kvar längre än vattnet vilket 

åstadkoms med det recirkulerade returslamflödet. Grundutförandet av en 

aktivslamprocess börjar med att avloppsvattnet och returslam blandas i 
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luftningsbassängen. Andra beskickningssätt har utvecklats från ursprungsmodellen. 

Främst används tre olika beskickningssätt vilket är stegbeskickning, kontaktstabilisering 

samt beskickning via selektorer. Vid stegbeskickning fördelas avloppsvattnet längs med 

hela bassängen istället för att avloppsvattnet ska tillföras i början av bassängen. Vid 

kontaktstabiliseringen införs avloppsvattnet och returslammet i början av 

luftningsbassängen liksom vid ursprungsmodellen. Skillnaden ligger i att returslammet 

har genomgått en luftning i en ytterligare bassäng så kallad aktiveringsbassäng innan det 

sammanförs med avloppsvattnet.  Vid beskickningssättet med selektorer sammanförs 

avloppsvattnet och returslammet i början av bassängen i en begränsad selektorvolym. 

Den begränsade volymen leder till att sammansättningen av bakterierna i slammet 

påverkas vilket missgynnar tillväxten av filamentbildande bakterier. Om systemet 

drabbas av filamentbildande bakterier kan det leda till problem i form av en negativ 

påverkan på sedimenteringsegenskaperna i eftersedimenteringen (Svenskt Vatten, 2010 

a). 

Tillförseln av syre i luftningsbassänger sker vanligtvis genom diffusorer eller via 

mekanisk luftning. Förutsättningar för att aktivslamprocessen ska fungera är att 

mikroorganismerna i luftningsbassängen hålls i omrörning, samt att det renade 

avloppsvattnet ska kunna separeras från mikroorganismer och partiklar (Bitton, 1999).  

Hur avloppsvattnet och slammet strömmar i luftningsbassängen är svårt att förutspå men 

brukar ligga mellan vad som kallas totalomblandning och pluggflöde. Vid 

totalomblandning blandas avloppsvattnet och slammet jämnt över hela bassängen. Vid 

pluggflöde blandas avloppsvattnet och slam i tänkta volymer längs med 

luftningsbassängen, de avgränsade volymernas avloppsvatten blandar inte sig med 

varandra.  

För att nedbrytningen ska vara effektivare fordras en stor slammängd i 

aktivslambassängerna. Genom att kontinuerligt återföra slammet från 

eftersedimenteringen effektiviseras nedbrytning av de organiska materialen. 

Konsekvenser av utebliven returslamåterföring kan bli förhöjda utsläppsvärden av fosfor, 

kemisk syretärande ämnen (COD) och suspenderade ämnen. 

 

Det är bakterierna som bryter ned det lösta organiska materialet i processvattnet vid 

aeroba biologiska reningsprocesser, se Figur 2. Bioslam och koldioxidbildning är 

slutsteget när bakterierna använder och oxiderar det organiska materialet. Enligt Sivard 

och Simon (2010) förekommer det att bildat slam blir ett problem för många industriella 

reningsverk. Förbättringsåtgärder har utvecklats med en förlängd mikrobiologisk 

näringskedja där bakterier av mindre storlek blir föda åt större mikrodjur. Principen med 

en längre näringskedja är att bakterierna blir föda åt nästa generations mikroorganismer 
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och slamåldern blir längre. Nackdelen med processen är att det krävs syre vid oxidationen 

av de organiska materialen samt de mindre mikrodjuren. Slamreduktionen leder därmed 

till ett minskat elbehov. Metcalf och Eddy (2003) hävdar att aktivslamprocessen är 

mycket anpassningsbar vid ändringar av kompositioner på avloppsvatten. En egenskap 

som gör processen mycket effektiv. Halten av de syreförbrukade organiska materialen 

kan vid en väl fungerande aktivslamprocess reduceras med 90-95% (Carlsson & Hallin, 

2010). 

Figur 2: Metabolismförloppen vid en aktivslamprocess. Källa: Kindh och Engström, (1999). 

2.4.1 Luftning och omrörning av avloppsvattnet i aktivslamprocessen 

Vid en biologisk aerobisk reningsprocess spelar luftningen en betydelsefull roll. Den 

mängd luft som går åt för att upprätthålla en funktionell aktivslamprocess är beroende av 

följande faktorer (Sivard & Simon, 2010): 

• Upptagen mängd organiskt material från avloppsvattnet 

• Producerad mängd biologiskt överskottslam 

• Vattnets syreöverföringsegenskaper 

• Vattentemperatur 

• Lufttryck 

• Syrehalt i vattenmassan 

• Luftningsutrustningens effektivitet 

• Luftningsbassängens utformning 
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Syftet med luftning och omrörningen är att skapa ett syreöverskott och hålla en jämn 

fördelning av syrekoncentration samt slamflockar i bassängens avloppsvatten. 

Syretillförseln till avloppsvattnet är beroende av luftbubblornas storlek. För att skapa en 

effektiv syretillförsel bör bubbelstorleken vara av liten storlek på grund av att 

kontaktarean mellan luften och avloppsvattnet blir större. En annan metod som genererar 

en effektiv syreöverföring är att föra in luften vid bassängens botten. På så vis får 

bubblorna en längre uppehållstid i avloppsvattnet och överföringen blir större (Invent, 

2012). För att inte få syrebrist i avloppsvattnet bör syrehalten i luftningsbassängen inte 

vara lägre än 1-2 mg/l (Svenskt vatten, 2010 a). Luftningssystemet måste kunna skapa ett 

syreöverskott vid olika temperaturer till avloppsvattnet. För att skapa en optimal och 

säker drift krävs en intensiv omrörning av avloppsvattnet i aktivslamanläggningen. Om 

omrörningsförmågan är för svag kan sedimentering uppstå i luftningsbassängerna vilket 

leder till en minskad prestanda. Det kan skapa dåliga sedimenteringsegenskaper hos 

slamflockarna i eftersedimenteringen (Invent, 2012). 

2.4.2 Syreöverföring mellan gas och vätska 

För att veta vilken typ av luftare som passar bäst är kunskap om syreöverföring mellan 

gas och vätska betydelsefull. Syreöverföringen sker genom kontaktytan som uppkommer 

mellan gasen och vätskan, där den effektivaste överföringen uppnås med så pass stor 

kontaktyta som är möjlig. Det vill säga när luftbubblorna är små blir den totala 

kontaktytan av luft större än vid samma mängd luft än vid större bubblor. Dock får inte 

luftbubblorna vara alltför små på grund av att det har en tendens att klumpa ihop sig. 

Överföringen mellan luft och vatten är en långsam process (Metcalf & Eddy, 2003). 

Tidigare har luftningssystemet bestått av grovblåsiga luftare som generarar stora bubblor 

men en övergång har skett till system som generarar mindre bubblor för en effektivare 

syreöverföring (Sivard & Simon, 2010). Genom att blåsa in luft i djupa bassänger (8-10 

m) får luftbubblorna en längre uppehållstid i vattnet och systemet blir effektivare. 

Enligt Sandberg och From-Aldaron (2011) passerar i många fall mer är 70 % av 

inpumpad mängd syre och lämnar bassängen utan att lösa sig i avloppsvattnet. Svenskt 

vatten (2010 a) skriver att luft vid 0 °C och atmosfärstryck (101,3 kPa) är syrehalten 

ungefär 300 mg/l. Vid 20°C och atmosfärstryck (101,3 kPa) är syrehalten cirka 280 mg/l. 

Vatten har ett mättnadsvärde för hur mycket syre det kan absorbera. Tabell 1 visar 

mättnadsvärdet för destillerat vatten vid standardförhållanden (atmosfärstryck: 101,3 kPa) 

(Ramalho, 1977). 
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Tabell 1: Vattens mättnadsvärden av syre. Källa: Ramalho, (1977).  

Temperatur (°C) O2 (mg/liter) 

0 14,6 
5 12,8 

10 11,3 
15 10,2 
20 9,2 
25 8,4 
30 7,6 
35 7,1 
40 6,6 
45 6,1 
50 5,6 

 

2.4.3 Utrustning i aktivslamprocessen 

I aktivslamprocessen ingår turbokompressorer, luftflödes kanaler, regulatorer och luftare. 

Det finns ett antal olika varianter på maskiner som komprimerar luft. Några vanligt 

förekommande är vridkolvsmaskiner, skruvkompressorer och turbokompressorer. 

Beroende på hur stor anläggningen och luftningsbehovet är bidrar det i sin tur till att vissa 

maskiner är mer förekommande vid olika sorters anläggningar. Vridkolvsmaskiner och 

skruvkompressorer förekommer i större grad vid mindre reningsverk, medan 

turbokompressorer används vid reningsverk där ett större luftningsbehov finns. 

Vridkolvsmaskiner och skruvkompressorer är förträngningsmaskiner där luftflödet direkt 

är proportionellt med varvtalet. Vid nominell belastning har de en verkningsgrad runt 65 

– 75 %. Vid förändring av mottryck i systemet påverkas vridkolvsmaskiner och 

skruvkompressorer mindre än turbokompressorer. Verkningsgraden vid en 

turbokompressors ligger runt 80 % vid nominell belastning. 

 

Vid en reningsanläggning består luftflödeskanalerna av rör, ventiler, mätare och ställdon 

som transporterar tryckluften från kompressorn till de olika luftarna.  Rören ska vara 

dimensionerade att förluster vid installationer som mätare och ventiler är marginella i 

jämförelse med förlusterna vid luftarna. Om det inte är mer än 10 % tryckförluster vid 

installationer vid luftflödeskanalerna mellan den yttersta och innersta luftaren kan det 

antas att spridningen av luft i bassängen fungerar bra. Kondensation av luften inuti 

luftflödeskanalerna är inget problem på grund av den höga temperaturen av luften som 

kommer från kompressorn 60 – 80 °C. Bortsett från när kanalerna är nedsänkta i 

bassängen och kyls av avloppsvattnet. Eftersom trycket är relativt lågt i 

luftflödeskanalerna kan de vara tillverkade i lättviktsmaterial som oftast är av rostfritt 

stål, glasfiber eller plast som är lämpade för högre temperaturer (Metcalf & Eddy, 2003). 
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För att styra luftflödet i aktivslamprocessen används olika typer av regulatorer. Vid 

industriella sammanhang är PI-regulatorn den vanligaste (Svenskt vatten, 2010 b). PI-

regulatorn består av två delar, en proportionell del (P) och en integrerande del (I). 

Funktionen hos P-regulatorn är att den tar bort svängningar som relästyrningen 

förorsakar. På grund av bristande förmåga hos P-regulatorn hamnar inte utsignalen på det 

önskade börvärdet. Det kvarstående reglerfelet kan minskas med hjälp av en ökning av 

regulatorförstärkningen men då leder det till att regleringen blir ostabil. När detta inträffar 

är fördelen med en PI-regulator att den ställer in en styrsignal för att efter en viss tid få 

utsignalen till att vara lika med börvärdet. Det är I-regulatorns funktion som gör att det 

kvarstående reglerfelet som P-regulatorn skapar elimineras, den ger svängningar i motsats 

till relästyrning. En PI-regulator klarar av att reglera processer där höga krav på en snabb 

reglering inte förekommer. Vi industriella processer är även PID-regulatorer vanliga. De 

innehåller förutom en proportionell och en integrerande del också en deriverande del (D). 

Den deriverande delen gör att PID-regulatorn klarar av att reglera snabbare än en PI-

regulator utan att regleringen blir svängig.  PID-regulatorn klarar av detta på grund av att 

den har funktionen att ge en styrsignal beroende på hur snabbt reglerfelet förändras. För 

att beskriva en regulators funktion används beteckningarna nedan (Svenskt vatten, 2010 

b). 

Styrsignal (u) 

Är värdet som regulatorn beräknar och skickar ut till processen/ställdonet. 

Utsignal (y) (ärvärde, mätvärde, processvärde) 

Är det som skall regleras, mätvärdet för processen. 

Börvärde (r) 

Det värde på utsignalen som är önskat. 

Reglerfel (e) 

Skillnad mellan börvärdet och utsignalen. (e = r – y) 

 

Styrsignals beräkning för en PI-regulator (ekvation 1): 

   (  
 

  
∫ ( )   )                          (1) 

där 

u = styrsignal 

K = förstärkning 

e = reglerfel 

Ti = integrationstid 
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där Ti är integraltiden för regulatorn. Förstärkningen (K) och integraltiden (Ti) måste 

ställas in hos regulatorn. Integrationstiden (Ti) bestämmer hur mycket av integralen ska 

reglera styrsignalen. 

Beroende på vilken sorts avloppsrening systemet tillhandahåller finns det olika modeller 

av luftare. En indelning kan göras mellan dessa, de som är placerade vid botten 

(bottenluftare) samt de som är placerade vid ytan (ytluftare) av bassängen. Bassängdjupet 

avgör vilken typ av luftare som är lämpligast. Vid moderna anläggningar där vattendjupet 

kan vara från 8 - 10 m används vanligtvis bottenluftare. Vid bassänger som har ett mindre 

vattendjup 3 -  6 m är det vanligt med ytluftare. Oftast är ytluftare monterade med hjälp 

av flytpontoner som är förankrade vid kanterana av bassängen. Ytluftarna förser luft till 

vattnet genom mekanisk finfördelning av vattendropparna eller att det skickas in 

luftbubblor via vattenytan. Några av de vanligaste typer av ytlyftare är direktdrivna, 

långsamtgående mekanisk ytluftare, aspiratorer samt ytluftare med en mekanisk axel.  

Bland bottenluftarna är de vanligaste typerna membranluftare, turbinluftare, grovblåsiga 

luftarrör samt ejektorluftare. Denna studie är inriktad på bottenluftare av typ turbinluftare. 

Turbinluftaren är placerad vid botten på betongfundament. Omrörnings/luftnings-kroppen 

roterar nära botten och skjuter på avloppsvattnet med hjälp av flänsar. Dessa flänsar 

skapar ett bottenflöde som är riktat radiellt utåt, se Figur 3. Speciellt vid botten är detta 

flöde mycket turbulent vilket skapar virvlar som effektivt tar upp avlagringar längs 

botten. Vid väggarna stiger flödet uppåt och bär alla partiklar tills de är precis under ytan. 

Det totala flödet som skapas av omrörarkroppen bidrar till en intensiv blandning av det 

aktiverade slammet. Luftningsanordningens funktion bygger på att luft eller gas blåses in 

genom ett separat luftlina som slutar vid ett speciellt utformat spridarsystem som sitter 

under omrörarkroppen. Undertill består omrörarkroppen av spridande tunnlar och 

skjuvnings flänsar. Det är dessa tunnlar och flänsar som hackar sönder och finfördelar 

luften till mindre bubblor. Bubblorna förs via huvudflödet radiellt utåt och distributeras 

över en större area i bassängen (Invent, 2012). 
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Figur 3: Turbinbottenluftare (HyperDive) och dess komponenter nedsänkt i en 

luftningsbassäng. Källa: Invent (2012). 

 Tidigare studier inom området 2.5

Inom området av avloppsrening har det gjorts ett flertal studier med liknande karaktär. 

Sammanfattningar ges av olika studier där avloppsrening granskats.    

 

I en enkätundersökning har Sivard och Simon (2010) på uppdrag av Värmeforsk 

presentarat en kartläggning för att finna metoder till att minimera energianvändningen vid 

aerob rening. Studien är grundat på en litteraturstudie samt insamling av data från 23 

stycken svenska massa- och papperindustrier med biologisk rening. Studien visar att 

anläggningarnas luftning svarar i genomsnitt för cirka 80 % av elförbrukningen, att 

potentialen till energibesparing genom byte av luftningsaperatur som till exempel luftare 

eller kompressorer generellt är liten. De bruk som samverkar i studien har fokus på 

energifrågorna och deltar i PFE, Energimyndighetens Program för Energi Effektivisering 

i elintensiv industri. Investeringar av mätutrustning vore lämpligt vid en del bruk för att 

få lämpliga syrehalter i avloppsvattnet genom en bättre styrning av luftningsutrustningen.  

 

Sandberg och From-Alderon (2011) har i en undersökning försökt att identifiera 

potentialen att minska energianvändningen för aeroba skogsindustreilla reningsverk. 

Studien har genomförts genom försök med en testluftare i mindre skala där det studerats 

hur det kemiska innehållet i processvattnet påverkar syretransporten från bubblorna till 

vatten. Med hjälp av detta har en modell tagits fram för att beräkna inverkan av kemisk 

syreförbruknings reduktion (COD), uttag av överskottslam, syrehalt i det biologiska 
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steget och anläggningens alfa värde (α) på syreförbrukningen. Studien visar att 

energibehovet i aeroba biologiska reningsverk påverkas av processvattnets innehåll som 

har en stark påverkan i hur god syretransporten är mellan medierna. De ämnen som 

påverkar mest är troligvis enligt studien de ytaktiv extraktivämnen som fettsyror och 

hartssyror. Genom att minska dem i processvattnet kan en förbättring av syretransporten i 

processvattnet ske. Beroende på vilken sammansättning processvattnet har visade studien 

att hastigheten för syretransport kan minskas upp till 5 ggr. Studiens resultat kan utnyttjas 

till att minska energianvändningen för nya som gamla avloppsreningsanläggningar samt 

vara till nytta vid design av nya luftare.    

 

Larsson (2011) har studerat ett fullskaleförsök vid Sternö avloppsreningsverk där det 

installerades ny luftningsutrustning och luftstyrning. Studien är en D-uppsats från 

Uppsala Universitet. I försöket testades två olika luftstyrningsstrategier, syrereglering och 

ammoniumreglering. Huvudmålet med studien var att sänka energianvändningen och 

gynna ekonomin vid Sternö reningsverk. Resultatet visar att i jämförelse med de äldre 

blåsmaskinerna gjordes en energibesparing vid de nya blåsmaskinerna med 35 

procentenheter. De nya diffusorerna gav en energibesparing på 21 procentenheter i 

jämförelse med de äldre. Finjustering av syrereglering tillsammans med sänkt syre- och 

lufttrycksnivåer gav en sänkning på 9 procentenheter i jämförelse med den äldre 

syreregleringen. Författaren skriver att Sternö reningsverks totala energianvändning 

sänktes i jämförelse med systemet innan med 13 % vilket motsvarar 178 MWh per år. 

 

Chachuat m fl. (2005) beskriver hur en optimal luftningsstyrning kan beräknas vid 

industriella aktivslamprocesser för att förbättra effektiviteten och tillförlitligheten. 

Granskningen har utförts via en dynamisk matematisk modell ASM1 (Activated Sludge 

Model No. 1) som beskriver behandlingen av biologiska reaktioner som sker i en 

aktivslamprocess. Två olika optimeringsfall har granskats, det första fallet är riktad till 

minskningen av koncentrationen av kväve i det behandlande avloppsvattnet. Det andra 

består av en granskning av luftningsstyrning för att minska energianvändningen med 

hjälp av en lägre drifttid. Båda problemen är anpassade över en långtids optimering för att 

kunna säkerställa till att förbättringarna kan underhållas för en längre tid. 

Anmärkningsvärt resultat har framtagits i båda fallen i jämförelse med traditionell 

styrning. Genom simuleringen visades en minskning av kväveutsläppen i avloppsvattnet 

med 37 % och samtidigt en minskad luftningstid med ungefär 2 timmar. Simuleringen 

visade att energianvändningen för luftningssystemet minskades med 27 % av den dagliga 

luftningstiden och kan realiseras till verkligheten medan det uppfyller Europiska 

Unionens standard för utsläpp av avloppsvatten.    
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Gaddis (1999) beskriver i sin rapport att massöverföringsgraden mellan gas och vätska 

kan förbättras på två sätt. Antingen genom att öka kontaktytan mellan gasen och vätskan 

eller genom att öka intensiteten av omrörningen. Detta kräver ett stort behov av mekanisk 

energi. Turbinluftare som kan generara en hög gas-vätska överföring är vanligtvis 

högkonsumenter av mekanisk energi. Beroende på de operativa förhållandena kan olika 

luftares prestanda variera avsevärt.    

 

Changqing (2011), analyserar i sin studie kring syreöverföringsgraden genom att jämföra 

nya och äldre luftningsdon. De äldre luftningsdonen har varit verksamma i tio år. 

Resultatet visade att syresättningsförmågan hos luftare kommer att minska gradvis med 

ökande längd i drift. Changqings studie riktar sig förvisso om membran luftare och skälet 

till försämringen var att membranet vid de äldre luftarna hade slitits med tiden och fått en 

försämrad luftningsförmåga. 

 

Tocchi (2012) skriver att han har i ett fullskaleförsök studerat effekterna av sex olika 

variationer av luftningstiden vid ett mejeri avloppsreningsverk. Resultatet visade sig att 

bäst prestanda gav varianten med 30 min luftning och 45 min vila. En ökning av 

luftflödet visade sig att det inte gav några speciella prestationsförbättringar. Vid varianten 

med 15 min luftning och 45 min vila blev det allvarliga konsekvenser i form av att 

syrefattiga förhållanden och hämmande bakterietillväxt.  

 

Kirke (1997) skriver i sin studie där han granskar turbinluftare som drivs med hjälp av en 

vertikal-axel i reservoarer och sjöar. Testet utfördes på en modell som var i skala 1/6. I 

studien använder sig av två frågeställningar; (1) att bekräfta teoretiska förutsägelser om 

flödesmängden och effektförbrukning och (2) att jämföra prestandan hos turbinluftaren 

med samma roterande turbin som användes vid den fullskaliga anläggningen med ett 

omslutande flödesrör (drag tube) och utan. Resultatet av studien visade sig att modellen 

stödjer de teoretiska förutsägelser och att modellen har en mycket lägre specifik 

energianvändning än vad som tidigare har noterats i litteratur. En reservoar med 1000 m
3
 

kan inom 12 dagar med 200 W drivkraft bli fullt cirkulerat och upprätthålla en godtycklig 

syrekoncentration i det cirkulerade vattnet. 

 Presentation av Kvarnsvedens avloppsreningsanläggning 2.6

Samtlig information om Kvarnsvedens pappersbruks avloppsrening beskrivs enligt 

handläggare, Bengt Andersson vid Kvarnsvedens pappersbruk (beskrivning av 
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avloppsreningsanläggningen, 24 Maj 2012). Vid Dalälven i Borlänge finns Kvarnsvedens 

pappersbruk. Bruket anlades år 1900 och är idag en av Europas största 

pappersproducenter. Bruket har fyra pappersmaskiner som producerar cirka 1 miljon ton 

papper per år. Vid framställning av papper krävs en stor mängd vatten i de olika 

processerna. 

 

Från Kvarnsvedens Pappersbruk leds fiberförande avloppsvatten till en 

avloppsreningsanläggning för rening. Allt fiberförande avloppsvatten från bruket leds via 

golvkanaler och markförlagda rörledningar. Reningen består av flera olika steg där olika 

processer äger rum, se Figur 4. Figur 4 visar Kvarnsvedens pappersbruks avloppsrenings 

flödesschema samt bassängernas volym (m
3
), (Flotationsbassängerna antas vara 1000 

m
3
). I tur och ordning leds avloppsvattnet till Försedimentering (K601, K602), 

Bioreaktorer (MBR) (K150, K151), Luftningsbassänger (K509, K510, K603 och K604), 

Eftersedimenteringsbassänger (K605 och K606) och till sist Flotationsbassängerna (K632 

och K633). I systemet finns det en slamförtjockare (K609) och dess funktion är att lagra 

överskottsslammet som inte pumpas tillbaka i retur till luftningsbassängerna. 

 

Grovreningen är avloppsreningens första steg i processen. För att inte skada och slita på 

apparaturen vid reningsanläggningen avskiljs här grövre material som till exempel 

träbitar via tre stycken rensgaller. Försedimenteringen är det andra steget med syfte att 

avskilja partiklar/föremål med högre densitet än vatten. De tyngre partiklarna/förmålen 

sjunker till botten av bassängerna och avloppsvattnet rinner vidare vid ytan av 

bassängerna. Bassängerna omrörs långsamt via varsin travers. Från försedimenteringen 

leds avloppsvattnet till det tredje steget som är Bioreaktorer (Moving Bed Biofilm 

Reaktor MBB). Där sker det första processen av den biologiska nedbrytningen av de 

organiska ämnena i avloppsvattnet. Bioreaktorerna är fyllda till 45 % med bärarmaterial i 

form av cylindriska plastkroppar, vilket är cirka 9 miljoner i antal i vardera bassäng. Ytan 

på en bärare är cirka 200 m
2
/m

3
 där de verksamma mikroorganismerna ska kunna frodas. 

Genom inblåsning av luft i ett luftarsystem som täcker hela botten förses 

mikroorganismerna med syre samt håller bärarna i ständig rörelse. I utloppet av reaktorn 

håller ett galler kvar bärarna och låter det renade vattnet och det producerade 

biofilmsöverskottet passera vidare till aktivslamprocessen.   
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Figur 4: Avloppsreningen vid Kvarnsvedens pappersbruk. 

 

Det fjärde steget är aktivslamprocessen där den inleds med fyra selektorer. Selektorernas 

väggar stöds upp av stöttor som är placerade på bassängernas botten. Två selektorer luftas 

med varsin HyperDive- luftare och de andra två luftas med varsin O.K.I. - luftare. 

Slammet leds vidare ut i två separata bassänger som är åtta meter djupa. I dessa bassänger 

var 22 stycken turbinluftare utplacerade. Luftningen i K509 och K510 består av O.K.I.– 

och HyperDive- luftare som är motordrivna. Till det gemensamma stamnätet finns 

turbokompressorer som körs med ett konstant lufttryck (0,7 bar) på stamledningen. Varje 

bassäng har två luftledningar, en som förser selektorerna och början på 

luftningsbassängen och en som förser mitten och slutet. Båda luftningsledningarna har 

reglerventiler och syregivare i bassängerna. Luftningen i K603 och K604 består av 

Dipair-luftare som är ett fast bottenluftarsystem. Utöver detta finns vridkolvkompressorer 

som bidrar till tryck på stamnätet. Bassängerna har varsin luftledning där luftmängden 

regleras med antalet kompressorer i drift. Luftningsbassängerna K603 och K604 är sex 

meter djup.  

Efter att avloppsvattnet lämnat luftningsbassängerna hamnar vattnet till 

eftersedimenteringen och är det femte steget. Eftersedimenteringen är försedd med två 

stycken traverssugslamskrapor. Slammet sedimenterar på botten och sugs sedan upp och 

pumpas tillbaka antingen till pumpstationen för att gå som returslam eller skickas det som 
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överskottslam till slamförtjockaren. I slamförtjockaren samlas det överskottslam som inte 

rinner som retur till luftningsbassängerna. Slamhalten i selektorerna påverkas på vart 

traversugslamskraporna är i eftersedimenteringen. Om traversslamsugskraporrna befinner 

sig nära inloppet av aktivslammet är det en högre koncentration av aktivslam som sugs 

upp och leds in i luftningsbassängerna som returslam. Därför är det viktigt att 

traverssugslamskraporna inte går parallellt med varandra. Returslammet in i 

luftningsbassängerna blir därför väldigt skiftande beroende på vart 

traverssugslamskraporna befinner sig i bassängen.   

 

Klarfasen rinner vidare till nästkommande steg i processen som är flotationssteget. Efter 

den biologiska reningen finns en flotationsanläggning som är det sjätte steget. Där 

förbättras reningsresultatet genom tillsats av kemikalier. Normalt har partiklarna i 

avloppsvattnet högre densitet än vattnet och vill sedimentera. Men genom att tillsätta små 

gasbubblor i vattnet kan dessa fästa vid partiklarna. Detta medför att densiteten hos 

partiklarna minskar och de stiger till ytan. Flytslamtäcket skrapas av med hjälp av 

slamvalsar som transporterar slammet via ett skrapbord ner i det gemensamma 

slamfacket. Flotationen är reningsanläggningens slutstation och vattenfasen av 

avloppsvattnet rinner vidare ut till recipienten. Det sjunde och slutliga steget är recipient, 

Dalälven där det renade vattnet från pappersbrukets avloppsrening rinner ut. 

 

Det tar för avloppsvattnet cirka 40 h att gå igenom alla steg i reningsprocessen (Se 

ekvation 2).  

(
                      (  )

                               (
  

 
)

)

    
                                      (2) 

Vid Kvarnsvedens avloppsrening används både turbokompressorer och 

vridkolvskompressorer. Denna studie är inriktad på de tre turbokompressorerna A320, 

A321 samt A322 (HV-Turbo KA10 SVGL210) som förser luftningsbassängerna K509 

och K510 med luft. Tabell 2 visar teknisk data från dessa tre turbokompressorer.   

 

Tabell 2: Teknisk data för HV-Turbo KA10 SVGL210. Källa: Jan Torell (E-post, 21 

november 2012). 

Teknisk data: HV-Turbo KA10 SVGL210 

Effektbehov (max) 450 kW 

Volt 500 V 

Ampere 585 

cos ϕ 0,92 

 



 27 

Vid luftningsbassängen är sammanlagt 22 stycken bottenluftare utplacerade, två stycken 

är av modell INVENT HyperDive 2500 serie, och resterande av sort INVENT O.K.I.1000 

serie. De två HyperDive- luftarna installerades hösten 2011 medan de övriga O.K.I.- 

luftarna installerades sommaren 1995. Tabell 3 visar tekniska data över de båda 

modellerna. 

 

Tabell 3: Teknisk data för de två olika modeller av bottenluftarna vid Kvarnsvedens 

pappersbruk. Källa: Johan Eriksson (E-post, 13 november 2012). 

 

 

 

 

 

 

 

 Luftningsbassängerna K509 och K510 2.7

I vardera luftningsbassäng, se Figur 5, finns det sammanlagt 11 stycken bottenluftare, tre 

stycken luftflödesmätare samt två stycken syremätare som är fast placerade i bassängen. 

Luftningsbassängerna K509 och K510 inleds med fem stycken lyftpumpar (A315, A316, 

A317, A318 och A319). De tre innersta pumparna (A315, A317 och A316) pumpar 

avloppsvattnet som kommer från bioreaktorerna till luftningsbassängerna. Efter att 

pumparna lyft upp avloppsvattenet rinner det sedan vidare ut genom två luckor ut i 

selektor 1 av varsin bassäng. Luckorna är justeringsbara i lodrätt riktning. De två yttersta 

pumparna (A318 samt A319) pumpar returslam från eftersedimenteringsbassängen till 

början luftningsbassängerna. Pump A318 pumpar returslam till bassäng K509 och A319 

till K510. Med hjälp av en skjutlucka i horisontell riktning kan returslamflödet justeras in 

i någon av selektor 1 eller 2. I bassäng K509s selektorer är HyperDive luftarna (A323 och 

A324) utplacerade medan i övriga delar av bassängen är O.K.I.-luftare utplacerade. 

 

Teknisk data: INVENT HyperDive 
2500 serie 

INVENT O.K.I. 1000 
serie 

Effekt 30 kW 22 kW 

Volt 500 500 

Ampere 40 35 

cos ϕ 0,86 0,86 
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Figur 5: Översiktsbild av luftningsbassängerna K509 och K510. 

 

2.7.1 Luftflödeskanaler vid luftningsbassängerna K509 och K510 

Figur 6 visar schema över luftflödesledningarna. Ventilerna I256-QV och I258-QV var 

tvångsöppnade för att säkerhetsställa luftflöde till selektorerna.  

 

I255 är en regulator för styrning av trycket i luftstammen. Regulatorn får sitt börvärde 

från den syrehalts reglering som har största utsignalen av syremätarna I256, I257, I258, 

I259. Största utsignalens värde lägre än 30 % ger 0,7 bars börvärde och stiger sedan 

linjärt till 60 % och 0,9 bar. Systemet har sex stycken luftflödesgivare I655, I656, I657, 

I658, I659 och I660. Syremätarnas regulatorer körs normalt med ett börvärde på 1,6 mg/l. 

I256-QE (Början) är en regulator för styrning av syrehalten i början av luftningsbassäng 

K509. Syrehalten mäts med en syremätare i bassängen. Utsignalen styr ventilerna I256-

QV1, I256-QV2 och I256-QV3 för luft till den första gruppen av K509 luftare A325, 

A326 och A327.  
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I258-QE (Början) har samma funktion och styrning som I256-QE fast den styr 

ventilerna I258-QV1, I258-QV2 och I258-QV3 för luft till luftarna A337, A338 samt 

A339.  

I257-QE (Slutet) är en regulator för styrning av syrehalten i slutet av K509. Utsignalen 

styr ventilen I257-QV för luft till luftarna A328, A329, A330, A331, A332 och A334.  

I259-QE (Slutet) är en regulator för styrning i slutet av K510. Utsignalen styr ventilen 

I259-QV för luft till luftarna A340, A341, A342, A343, A344 samt A346. 

 

Figur 6: Schema över luftningsbassängerna K509 och K510. 
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En översiktsbild av avloppsreningsanläggningens luftflödesnät visas i Figur 7. 

Avloppsreningsanläggningen har ett gemensamt stamnät för luftflödet åt de syrekrävande 

processerna. Sammanlagt har systemet sex stycken turbokompressorer (A480, A420, 

A421, A320, A321 och A322). Genom att belasta kompressorerna A320, A321 och A322 

kan man stänga av en av de mindre effektivare kompressorerna och på så vis sparar 

anläggningen energi. 

 

Figur 7: Sammankoppling av luftflödesnätet vid Kvarnsvedens avloppsreningsanläggning. 
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3 Metod 

Mätvärden för energianvändningen och belastning vid O.K.I.- och HyperDive- luftare i 

luftningsbassängerna K509 – K510 har erhållits genom sex olika mätningsområden 

(energianvändning, luftflöde, avloppsvattenflöde, syrekoncentration i avloppsvattnet, 

kemisk syreförbrukning (COD), slamhalt). 

 Mätning av energianvändning av bottenluftarna 3.1

För att ta reda strömförbrukningen vid bottenluftarna användes en tång ampere-mätare 

(Kyoritsu KEWSNAP 2033). Mätningarna utfördes i ställverket för bottenluftarna. 

Effekten hos bottenluftarna beräknades enligt ekvation 3.  

 

   ( )  √                                      (3) 

där 

P = Effekt 

V = Volt 

A = Ampere 

 Mätning av luftflöde vid luftningsbassängerna  3.2

Luftflödet i luftningsbassängerna mättes med hjälp av flödesgivare (Höntzsch Typ 

TA10). Flödesgivarna är utplacerade vid sex platser i luftflödesledningarna vid 

luftningsbassängerna K509 och K510 (se Figur 5). Informationen från givarna kan 

avläsas i brukets informationssystem MIS (Mills Information System). Resultatet anges 

som ett dygnsmedelvärde under mätperioden.  

Flödesgivaren Höntzch Typ TA10 är en termisk insticksgivare vilken mäter massflödet 

på luft eller andra gaser i ledningar, rör och kanaler. Flödeshastigheten erhålls genom en 

elektrisk uppvärmd sensor på givaren. Den uppvärmda sensorn blir nedskyld av det 

flödande mediet i ledningen och registrerar temperaturskillnaden mellan det flödande 

mediet och sensorn. Mätningen utförs i en enda punkt och beräknar det totala luftflödet i 

ledningen. Flödesivaren ger en signal som är omräknat till ”normalflödet” (+21 °C och 

1014 mbar) (Fagerberg, AB, 2001). 
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 Mätning av avloppsvattenflöde in i luftningsbassängerna 3.3

K509 och K510 

För att säkerhetsställa att avloppsvattenflödet in i luftningsbassängerna K509 och K510 

var jämt fördelat mättes avloppsvattnets höjd över inloppskanten för respektive bassäng. 

Under mätperioden har fördämningsluckorna in till luftningsbassängerna varit helt öppna 

(100 %). Returslamsluckorna har haft en placering där fördelningen varit lika mellan 

selektorerna 1 och 2 för respektive bassäng. 

 Mätning av syrekoncentration i avloppsvatten 3.4

Vid syremätningarna är resultatet baserat på mätningar dels av manuellt tagna mätningar 

(HACH HQ 30d flexi med sond typ Luminescent Dissolved Oxygen Probe Model LDO 

10101) samt med fast stationerade syregivare (HACH Lange LXV416.99.00001). Båda 

syregivar-typerna är baserade på samma teknik (LDO) och är av samma fabrikat (Hach 

Lange). LDO- metoden baseras på en optisk teknik som med hjälp av en ljusinpuls och 

den resulterade luminiscensemissionen mäter tidsintervallet mellan aktivering av det 

luminiscerande materialet (se Figur 8). Beroende på hur mycket syre som finns i vattnet 

varierar tidsintervallet. Vid bestrålningen av ett blått ljus på LDO-givarens mäthuvud sker 

en fördröjning, efter fördröjningen avger det syrekänsliga skiktet på mäthuvudet ett rött 

ljus. Det röda ljusets livsläng är proportionellt mot syrekoncentrationen i vattnet. En 

egenskap med den optiska metoden är att stabila och exakta mätvärden kan erhållas över 

långa tidsperioder (Hach Lange, 2012). 

 

Figur 8: Mätprincipen med luminiscensteknologi. Källa: Hach Lange (2012). 
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 Mätning av kemisk syreförbrukning COD 3.5

För att få ett mått på hur syreförbrukningen är vid fullständig nedbrytning av organiska 

ämnen kan en metod kallad COD-tester användas. Metoden används för att bedöma den 

totala effekten av syretärande ämnen på recipienten (Carlsson, 1997). Principen bygger på 

att provet kokas med kromsvavelsyra med silversulfat som katalysator. De 

syreförbrukande ämnena oxideras och Cr
+6

 reduceras till Cr
+3

 vilket ger en färgförändring 

från gult till grönt. Färgen mäts i fotometer och anges som förbrukat syre mg/l. 

COD-halten mättes på provtagningsplatserna i Figur 9. Innan provet analyserades i 

laboratoriet skakades provburkarna med avloppsvattnet ordentligt för att omröra 

bottensatsen. De omskakade proverna filtrerades (Whatman GF/A) för att få en 

erforderlig mängd filtrat. 2 ml av filtratet togs upp via en pipett och fördes till COD-rör 

(LCK 114) med mätområde 150 (30) – 1000 mg/l. Rören omskakades innan de 

placerades i värmeblock med temperaturen 148 °C och stod i 120 minuter. Efter att tiden 

gått togs rören ut och omskakades, därefter lät rören svalnas i cirka 20 minuter till 

rumstemperatur. Därefter torkades rören försiktigt av och placerades i en fotometer (Hach 

Lange Fotometer X10N500) som läste av COD-halten. 

 Mätning av slamhalt 3.6

Mätning av slamhalt skedde på följande sätt; Provet filtreras (Whatman GF/A), därefter 

torkas och vägs filtret. För att räknas som ett fullvärdigt prov ska det återstå minst 2 mg 

tort slam på filtret. Provtagningsutförandet av slamhalten togs på angivna 

provtagningsplatser i Figur 9. Testet av slamhalten inleddes med att väga och namnge de 

olika filtren för respektive upptagningsplats i bassängen. Efter att filtren vägts skakades 

burkarna med avloppsvattnet ordentligt för att skapa en total omblandning. Därefter 

hälldes 25 ml av avloppsvattnet över till ett provrör på 100 ml. Provröret med 100 ml 

fylldes upp med vatten för att späda ut avloppsvattnet. Av det utspädda 100 ml provröret 

fylldes ett 25 ml provrör som vidare hälldes över det tidigare vägda filter där slammet 

fästets och vattnet filtrerades bort. Efter proceduren med alla filter var klar placerades 

filtren på en bricka som ställdes i en torkningsugn vid 105 °C i en timme. Efter 

torkningsprocessen vägdes filtren för att få fram torrvikten med det torkade slammet via 

en våg. På grund av utspädningen 25 ml – 100 ml – 25 ml räknas slamhalten via 

(ekvation 4). 

 

          
  

 
                                                    (4) 
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De fast stationerade syregivarna är placerade i luftningsbassängerna K509-K510 vid fyra 

olika ställen, se Figur 9. Syrehalten vid de fast placerade syregivarna avlästes via en 

display placerad bredvid syremätarna i bassängerna. De olika färgavgränsningarna visar 

hur luftflödet var fördelat i bassängerna utifrån luftflödesmätarnas placering i 

luftflödeskanalerna vid bassängerna. De röda avgränsningarna visar området för 

”Selektorernas” luftflöde, de grönaområdet visar ”Börjans” luftflöde och de blåa 

områdena visar ”Slutets” luftflöde. De övriga indelningarna ”Selektorer, Början, Mitten, 

Mellan och Slutet” är namngivning beroende av de olika mätpunkterna. 

 

 

Figur 9: Mätpunkter och luftflödeszoner över luftningsbassängerna K509 och K510. 
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4 Resultat 

Gemensamt för alla resultat är att den 15 november blev det ett produktionsstopp av hela 

pappersbruket. Mätvärdena från den 15 till 16 november avser därför inte en naturlig 

gång. Belastningen på reningsanläggningen blev då liten i förhållande till driften med 

produktionen i bruket.   

 Belastning av avloppsreningsanläggningen 4.1

Figur 10 visar Kvarnsvedens pappersbruks totala produktion av papper (ton/dygn) under 

mätperioden 5 – 23 november 2012.  

Figur 10: Den totala pappersproduktionen vid Kvarnsvedens pappersbruk under 

mätperioden. 

 

Figur 11 visar COD mängden (ton/dygn) som kommer från bruket in i avloppsreningen.  
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Figur 11: COD mängd in i avloppsreningsanläggningen. 

 

Figur 12 visar flödet ut ur avloppsreningen till recipient. Värdena är medelvärden för ett 

dygn. 

 

Figur 12: Flöde till recipient under mätperioden. 
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 Effektanvändning hos bottenluftarna och 4.2

turbokompressorerna 

Figur 13 visar effektanvändningen (kW) av selektorernas fyra bottenluftare. Värdena är 

grundade från en mätning för respektive dag. Två av bottenluftarna är HyperDive- luftare 

vilka är placerade i K509 selektorer, de två andra är O.K.I.– luftare placerade i K510 

selektorer. I selektorerna är medel-elanvändningen för en Hyperdive- 27,0 kW/h och 

O.K.I.- luftare 11,2 kW/h under mätperioden. HyperDive luftarna drar 2,41 ggr så mycket 

energi än O.K.I.-luftarna (se Bilaga 6: Tabell 2). 

Figur 13: Effekten hos selektorernas bottenluftare. 

 

Figur 14 visar den procentuella delen av lasten (W) hos turbokompressorerna A320, 

A321 och A322 under mätperioden.  

 

Figur 14: Lasten hos turbokompressorerna under mätperioden 5 till 23 november 2012. 
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Figur 15 visar effektkurvan för en HV-Turbo kompressorerna. Den blå linjen visar 

effektkurvan vid en insugningsluft av 20 °C och den röda linjen för 0 °C. Från vänster till 

höger motsvarar punkterna 45 %, 60 %, 80 % och 100 % av insugningskapaciteten. När 

turbokompressorerna A320, A321 och A322 arbetar vid 100 % insugningsmängd och vid 

0°C generarar de ett luftflöde på cirka 47 000 Nm
3
/h. 

Ekvation 5 och 6 beskriver en trendlinje vid de olika temperaturerna. 

Vid 20 °C y = 0,0251 x + 13,679                        (5) 

Vid 0°C  y = 0,0236 x + 17,602                        (6) 

Figur 15: Funktionen mellan luftflöde och effekt hos turbokompressorerna vid olika 

temperaturer. 

 Luftflöde 4.3

Figur 16 visar det totala luftflödet i luftningsbassängerna K509 och K510 under hela 

mätperioden. Medel-luftflödet för luftningsbassängerna K509 och K510 är cirka 33 700 

Nm
3
/h under mätperioden (13 till 16 nov är då inte medtaget på grund av onormal drift).  
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Figur 16: Totala luftflödet för luftningsbassängerna K509 och K510. 

 

Figur 17 visar en översikt av alla luftflödesområden ”Selektorerna, Början och Slutet” i 

respektive luftningsbassängerna K509 och K510, (Se Bilaga 6, Tabell 4). 

Figur 17: Luftflöde i luftningsbassängerna K509 och K510. 

 

Figur 18 visar att selektorerna i bassäng K510 (O.K.I.) hade ett högre luftflöde under alla 

dagar i mätperioden i jämförelse med K509 selektorer (HyperDive) (Se Bilaga 6, Tabell 

5). 
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Figur 18: Luftflöde i selektorerna mellan luftningsbassängerna K509 och K510. 

 

Figur 19 visar det totala luftflödet för respektive luftningsbassäng K509 och K510. Det 

totala luftflödet är större i luftningsbassäng K510 i jämförelse med K509 under alla 

mätperiodens dagar. 

Figur 19: Totalt luftflödet mellan luftningsbassängerna. 
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luftflödet cirka 1850 Nm
3
/h per styck. Resultatet visar att luftflödet är 40 % mindre till 

HyperDive – luftarna. 

Figur 20: Medelluftsflöde för de olika områdena i luftningsbassängerna K509 och K510. 

 Avloppsflöde in i luftningsbassängerna K509 och K510 4.4

Resultatet från mätningen av vattenhöjden vid inloppen visade att höjden var densamma 

vid båda bassängerna, vilket betyder att avloppsflödet var jämt fördelat.  

 COD 4.5

Figur 21 visar COD-halten vid mätpunkterna (se Figur 9) för respektive luftningsbassäng 

K509 och K510 (Se Bilaga 6, Tabell 7). 
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Figur 21: COD halt under mätperioden i luftningsbassängerna K509 och K510. 

 

 Slamhalt 4.6

Figur 22 visar slamhalten vid mätpunkterna (se Figur 9) för respektive luftningsbassäng 

K509 och K510. HyperDive- luftarnas selektorer har i snitt en 6,8 % högre slamhalt i 

jämförelse med O.K.I.- luftarnas selektorer (se Bilaga 6: Tabell 8). 

Figur 22: Slamhalts mätning under mätperioden i luftningsbassängerna K509 och K510. 
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 Syrehalt 4.7

Figur 23 visar att syrehaltkoncentrationen vid selektor 1 och 2 för respektive 

luftningsbassäng. De blåa linjerna visar syrehaltkoncentrationen i luftningsbassäng K509 

selektorer. De röda linjerna visar syrehaltkoncentrationen i luftningsbassäng K510 

selektorer. De heldragna linjerna visar för respektive bassäng selektor 1 och de streckade 

linjerna visar selektor 2.  

Figur 23: Syrehalts mätning vid ”Selektorerna” i luftningsbassängerna K509 och K510. 

 

 Energibesparing 4.8

Mätningarna (avloppsvattenflöde, kemisk syreförbrukning (COD), slamhalt och 

syrekoncentration i avloppsvattnet) visar att HyperDive- luftarna och O.K.I.- luftarna i 

selektorerna arbetar under liknande premisser. Förtydligande är att: 

 

 Fördelningen av avloppsflödet visade att flödet mellan luftningsbassängerna 

K509 och K510 var jämt.  

 Medelvärdet för mätdagarna visade att selektorerna med HyperDive- luftarna 

utför 6,3 % bättre reningskapacitet av COD i jämförelse med O.K.I.- luftarnas 

selektorer (se Figur 21).  

 Medelvärdet för mätdagarna visar att HyperDive- luftarnas selektorer har en 6,8 

% högre slamhalt i jämförelse med O.K.I.- luftarnas selektorer (se Figur 22). 
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 Syrehaltkoncentrationen i avloppsvattnet var jämt mellan de olika bassängernas 

selektorer. Det tyder på att K510 selektorer behöver ett större luftflöde för att få 

liknande syrehaltkoncentration i avloppsvattnet som K509s selektorer (se Figur 

23). 

 

Vid ersättning av de äldre befintliga O.K.I.-luftarna till HyperDive-luftarna i 

luftningsbassängerna K509 och K510 uppstår svårigheter att estimera 

energianvändningen.  Olika alternativ har beräknas för att skapa en hypotetisk 

energianvändning hos bottenluftarna tillsammans med turbokompressorerna (se Bilaga 1-

5). Vid installation av för få i antal bottenluftare kan omrörningsförmågan bli för liten 

och sedimentering uppstår på grund av att varje enskild bottnenluftare blir tilldelad en för 

stor volym. Detta problem skulle i synnerhet uppstå ifall det inträffar driftsproblem vid en 

eller flera bottenluftare samtidigt. Andra konsekvenser kan vara att syrekoncentrationen i 

avloppsvattnet inte uppfyller de 1 – 2 mg/l vid alla områden i bassängerna. Det nuvarande 

systemet har 22 stycken bottenluftare installerade, (20 st av O.K.I. och 2 st av 

HyperDive). Utifrån mätresultaten skulle ersättningen av alla O.K.I.-luftare skapa en 

ökning av energianvändning om HyperDive-luftarna har en strömförbrukning vid 37 A 

(se Bilaga 5: System 3*). På grund av den 40 % minskade luftflödet som skapas vid 

ersättningen av O.K.I.-luftarna kan i teorin det nya systemet reduceras i antalet 

bottenluftare. Denna teori stärkts med tanke på mätresultaten från COD-reduktionen och 

syrekoncentrationen i selektorerna som visade att HyperDive-luftarna utförde likvärdiga 

resultat trots 40 % mindre luftflöde. 

 

Figur 24 visar den teoretiska energibesparingen i luftningsbassängerna K509 och K510. 

Samtliga alternativ har beräknats utifrån det totala luftflödet 21100 Nm
3
/h (samma 

reducering som mättes hos selektorerna, ca 40 % mindre). Gemensamt för alla utfall är en 

strömförbrukning på 37 A hos samtliga fyra bottenluftare i selektorerna. Figur 24 visar att 

Kvarnsvedens pappersbruk gör en energibesparing vid drift av 20 stycken HyperDive- 

luftare med 37 A. Vid en drift av 22 stycken HyperDive-luftare skulle en liten 

energibesparing åstakommas om HyperDive- luftarna i resterande del av bassängerna har 

en strömanvändning på 35 A.  
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Figur 24: Energibesparing med olika antal HyperDive- luftare vid olika Ampere. 

 

Ett alternativ till ett nytt system (System 2) visas i Figur 25. System 2 har sammanlagt 18 

stycken HyperDive-luftare där samtliga har en strömförbrukning av 37 A. Valet av 18 

stycken luftare beror på det optimala luftflödet som erhålls när det totala luftflödet för 

respektive område divideras med antalet luftare i bassängens olika områden. HyperDive-

luftarna i selektorerna kommer att få ett luftflöde på 1225 Nm
3
/h per styck, i området 

”Början” kommer luftarna få ett luftflöde på 800 Nm
3
/h per styck och i ”Slutet” kommer 

luftarna per styck få ett luftflöde på 1300 Nm
3
/h. Energianvändningen (se Bilaga 4: 

System 2) hos turbokompressorerna vid System 2 kommer att bli cirka 4596,4 MWh/år 

och energianvändningen vid alla HyperDive-luftarna cirka 4344,9 MWh/år. Den totala 

energianvändningen för det nya systemet blir 8941,3 MWh/år och kommer då att spara ca 

753,5 MWh/år gentemot det nuvarande systemet. 
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Figur 25: System 2- Luftningsbassängerna K509 och K510. 
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5 Diskussion 

Förklarningen till skillnaden av energianvändningen mellan O.K.I.-luftarna och 

HyperDive-luftarna beror delvis på att det krävs mer energi för att skapa mindre 

luftbubblor och åstadkomma ett mer finblåsigt luftflöde. Enligt Gaddis (1999) är de 

operativa förhållandena faktorer som göra att olika luftares prestanda kan variera avsevärt 

vilket kan vara en bidragande orsak till de olika resultaten bottenluftarna emellan. En 

hypotes är att HyperDive – luftarna har en större energianvändning på grund av deras 

större omrörarkropp i jämförelse med O.K.I. – luftarnas omrörarkropp. Det vill säga att 

troligtvis krävs det mer mekanisk energi för att få omrörarkroppen att rotera. 

 

I en diskussion kring resultatet berättade leverantören Johan Eriksson VD ATEK 

Avattningsteknik AB (20 november 2012) att HyperDive- luftarna i studien drar mer 

energi än den ”vanliga” användningen hos HyperDive-luftarna. Eriksson antar att detta 

kan bero på den trånga volym i selektorerna som luftarana befinner sig i. Om den 

omslutande volymen varit större hade luftarna använt mindre energi. Sedan tilläggs att 

selektorernas väggar stöds upp av stöttor som reducerar omrörningsförmågan av 

avloppsvattnet på ett negativt och bidrar till en högre energianvändning. 

 

Eriksson (E-post 13 december 2012) skriver;  

”Optimalt luftflöde för HyperDive-luftare i Kvarnsveden är mellan 1000 och 1300 Nm
3
/h 

(0°C, 1013 mbar), beroende lite på blåsmaskinens energieffektivitet. Antagandet att 

HyperDive-luftarna behöver 40 % mindre luft än O.K.I.-luftarna kommer stämma för 

luftningsbassängen också. Förutsatt att du jämför med det luftflöde som O.K.I.-luftarna 

får i luftningsbassängen och att varje O.K.I.-luftare byts ut mot en HyperDive-luftare. I 

andra projekt så har vi fått ner luftflödet med ca 50 % (väldigt lika förutsättningar). Om 

man installerar fler HyperDive-luftare än befintliga O.K.I.-luftare så kan man få ner 

luftflödet ytterligare.” 

 

Antagandet att det skulle vara en 40 % reducering av luftflödet i resterande del av 

bassängen, där koncentrationen av slamhalten och COD är i regel är lägre samt volymen 

är större än det i selektorerna skulle behöva testas i praktiken innan säker slutsats kan 

fastställas. På grund av ett mindre antal bottenluftare i det nya systemet gentemot det 

nuvarande systemet kan det leda till en sämre omblandning av avloppsvattnet. 

Detta kan enligt Invent (2012) leda till syre gradienter i aktivslamprocessen, vilket i sin 

tur leder till en reducerad prestanda av syretillförseln eftersom den drivande 
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koncentrationsgradienten reduceras. Detta kan skapa problem för punktmätningar av syre 

som vanligtvis är tagna vid den övre del av bassängen där syrekoncentrationen tenderar 

att vara högre än i resterande del. 

 

Vid en optimal verksam gång av aktivslamprocessen borde skillnaden i luftflödet enbart 

ligga vid selektorerna på grund av olika modeller av luftare. Olika teorier till att det är en 

obalans i luftflödet mellan K509 och K510:  

 

• Att HyperDive luftarna i K509 selektorer är så pass effektiva att de reducerar 

belastningen i resterande del av bassängen. 

• Att det skulle vara något fel på ”stamventilerna” I257 och I259 (se Figur 6) som 

regleras av syremätarna som sitter i bassängerna. 

• Att fördelningen av avloppsvattnet mellan bassängerna inte är jämn under hela 

mätperiodens alla timmar, det vill säga att K510 fått en högre belastning av 

avloppsvattnet. 

 

Medelvärdet för mätdagarna visar att selektorerna med HyperDive- luftarna utförde en 

bättre reningskapacitet av COD i jämförelse med O.K.I.- luftarnas selektorer. I övriga 

bassängen är mätresultaten nästan identiska vilket kan förklaras med att båda bassängerna 

hade samma reningseffekt av COD. Mittens COD-halt hade nästan samma värden som Ut 

ur bassängerna vilket tydde på att COD reduktionen var redan uppnådd vid hälften av 

K509 och K510 bassänger.  

Det kan bero på att bassängerna är så pass breda att totalomblandning av avloppsvattnet 

sker i bassängerna vilket skapar en jämn COD- koncentration. Det kan vara en av 

anledningarna till att COD-halten har liknande värde vid Mitten som Ut. Trots den tidigt 

reduceras COD reduktionen förbrukas det syre av avloppsvattnet i den resterade del av 

bassängerna eftersom syrekoncentrationen inte är högre än vid resterande del. Vad som 

förbrukar syret kan troligvis vara större organismer som äter upp de organismer som äter 

upp de COD-reducerande organismerna då det blir en förlängd näringskedja(se Figur 2). 

 

Medelvärdet för mätdagarna visar att HyperDive- luftarnas selektorer hade en högre 

slamhalt i jämförelse med O.K.I.- luftarnas selektorer. Detta tyder på att K509 selektorer 

hade en högre belastning än K510 selektorer vilket kan vara en bidragande faktor till den 

högre energianvändning HyperDive- luftarna hade. Den 22 till 23 november dykte 

värdena för slamhalten i selektor 2 vid båda bassängerna och berodde på att en av 

traverssugslamskraporna var under reparation och stod still.  
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 Metoddiskussion 5.1

Bortsett från selektorerna var det ett ojämnt luftflöde mellan bassängerna (1400 Nm
3
/h). 

En teori till skillnaden kan vara selektorernas olika modeller av bottenluftare. Genom att 

byta bassäng på dem skulle möjligen frågan på om det är HyperDive-luftarna som skapar 

de förhållanden som gör att det krävs ett mindre luftflöde i övrig del av bassängen. 

 

För att skapa en bättre validitet skulle konstanta mätningar av avloppsflödet in i 

luftningsbassängerna erhållas. Mätningarna skulle då visa om det hade skett någon 

obalans i avloppsflödet in i luftningsbassängerna.  

 

 Förslag till fortsatt forskning 5.2

För att vidareutveckla resultatet från denna granskning kan vidare studier genomföras: 

• En simuleringsstudie för det nya systemet med HyperDive- luftare. 

• Att fördjupa sig i styrningen av luftningsutrustningen, installera fler syregivare 

eller annan utrustning (Alphameter). 

• Arbeta fram en metod för att ta fram vilket luftflöde och omrörning 

bottenluftarna måste erhålla för att upprätthålla en optimal drift.  
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6 Slutsats 

Utifrån studiens resultat vid Kvarnsvedens pappersbruk är slutsatsen vid denna 

granskning av energieffektivisering synligjord.  

 

 HyperDive-luftarnas 40 % lägre luftflöde i jämförelse med O.K.I.- luftarna 

skapar förutsättningar för en reducering av bottenluftare i jämförelse med det 

nuvarande systemet. Vid drift av 18 stycken HyperDive- luftare med 

strömkonsumtionen på 37 A kan Kvarnsvedens pappersbruk göra en 

energibesparing på 753,5 MWh/år vid ersättningen. 
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Bilaga 1. Uträkningsmall av energianvändning vid 

turbokompressorerna och bottenluftarna 

Insugningsluft vid 20°C 

               (   )   Ekv: 1 

Insugningsluft vid 0°C 

               (  )   Ekv: 2 

där 

x = Luftflödet (Nm3/h) 

 

Årets alla timmar = 8760 h  

Maj, Juni, Juli och Augusti = 2880 h 

Januari, Februari, Mars, April, September, Oktober, November och December = 5880 h 

 

(                       )                  Ekv: 3 

(                      )                 Ekv: 4 

Energianvändning vid turbokompressorer  

     Ekv: 5 

(                           )  (                          )          

 

Energianvändning vid bottenluftarna 

Ekvation för effekt hos bottenluftare 

√              ( )    Ekv: 6 

där 

V = Volt 

A = Ampere 

P = Effekt 

 

Årets timmar = 8760 h 

  ( )                  Ekv: 7 

Totala energianvändning vid kompressorerna och bottenluftarna 

                    (
   

  
)                       (

   

  
)             Ekv: 8 



 

Bilaga 2. Skillnad i energi användning mellan HyperDive- 

och O.K.I.- luftare placerade i selektorerna 

HyperDive  

Luftflöde:   1 100 Nm
3
/h 

Bottenluftare: 1 st HyperDive-luftare 

Ampere för luftare: 37 A 

 

Ekv 1:  0,0251 * 1 100 + 13,679 = 41,3 kW 

Ekv 2: 0,0236 * 1 100 + 17,602 = 43,6 kW 

Ekv 3: 41,3 * 2880 = 118,9 MWh 

Ekv 4: 43,6 * 5880 = 256,4 MWh 

Ekv 5: 118,9 + 256,4 = 375,3 MWh/år 

Ekv 6: √3 * 500 * 37 * 0,86 = 27,6 kW 

Ekv 7: 27,6 * 8760 = 241,8 MWh/år 

Ekv 8:  375,3 + 241,8 = 617,1 MWh/år 

 

HyperDive luftaren använder tillsammans med turbokompressorernas luftflöde 617,1 

MWh/år. 

O.K.I. 

Luftflöde:   1 850 Nm
3
/h 

Bottenluftare: 1 st O.K.I.-luftare 

Ampere för luftare: 15 A  

 

Ekv 1:  0,0251 * 1 850 + 13,679 = 60,1 kW 

Ekv 2: 0,0236 * 1 850 + 17,602 = 61,3 kW 

Ekv 3: 60,1 * 2880 = 173,1 MWh 

Ekv 4: 61,3 * 5880 = 360,4 MWh 

Ekv 5: 173,1 + 360,4 = 533,5 MWh/år 

Ekv 6: √3 * 500 * 15 * 0,86 = 11,2 kW 

Ekv 7: 11,2 * 8760 = 98,1 MWh/år 

Ekv 8:  533,5 + 98,1 = 631,6 MWh/år 

O.K.I. luftaren använder tillsammans med turbokompressorernas luftflöde 631,6 

MWh/år. Vilket resulterar i att HyperDive- luftaren använder (631,6 – 617,1) = 14,5 

MWh/år mindre energi än O.K.I.-luftaren (2,3 %). 



 

Bilaga 3. System 1: Det nuvarande systemet 

Luftflöde:   33 700 Nm
3
/h 

Bottenluftare: 22 st (20 st O.K.I. och 2 st HyperDive) 

Ampere för luftare: O.K.I. = 15 A 

  HyperDive = 37 A 

 

Ekv 1:  0,0251 * 33 700 + 13,679 = 859,5 kW 

Ekv 2: 0,0236 * 33 700 + 17,602 = 812,9 kW 

Ekv 3: 859,5 * 2880 = 2475,4 MWh 

Ekv 4: 812,9 * 5880 = 4779,8 MWh 

Ekv 5: 2475,4 + 4779,8 = 7255,2 MWh/år 

Ekv 6: √3 * 500 * ((2*37)+(20*15)) * 0,86 = 278,5 kW 

Ekv 7: 278,5 * 8760 = 2439,6 MWh/år 

Ekv 8:  7255,2 + 2439,6 = 9694,8 MWh/år 

 

Systemet 1 använder 9 694,8 MWh/år. 



 

Bilaga 4: System 2: Förslag till nytt system med HyperDive- 

luftare 

Luftflöde:   21 100 Nm
3
/h 

Formel för det nya luftflödet 

(Det nuvarande systemets luftflöde – Luftflödet hos de två HyperDive luftarna i 

selektorerna) * 60 % + Luftflöde hos de två HyperDive luftarna = Luftflödetill det nya 

systemet (Nm
3
/h)  

 

(33 700 – 2200) * 0,6 + 2200 = 21 100 Nm
3
/h 

 

Bottenluftare: 18 st HyperDive 

Ampere för luftare: 37 A  

 

Ekv 1:  0,0251 * 21 100 + 13,679 = 543,3 kW 

Ekv 2: 0,0236 * 21 100 + 17,602 = 515,6 kW 

Ekv 3: 543,3 * 2880 = 1564,7 MWh 

Ekv 4: 515,6 * 5880 = 3031,7 MWh 

Ekv 5: 1 564,7 + 3031,7 = 4596,4 MWh/år 

Ekv 6: √3 * 500 * (18*37) * 0,86 = 496,0 kW 

Ekv 7: 496,0 * 8760 = 4345,2 MWh/år 

Ekv 8:  4596,4 + 4345,2 = 8941,6 MWh/år 

 

Systemet 2 använder 8941,6 MWh/år. 

System 2 sparar gentemot System 1 = 9 694,8 – 8941,6 = 753,2 MWh/år. 



 

Bilaga 5. System 3: Nytt system med utbyte av alla 22 

stycken O.K.I.- luftare 

Luftflöde:   21 100 Nm
3
/h 

Bottenluftare: 22 st HyperDive-luftare 

Ampere för luftare: 37 A i selektorerna (4 st) 

  26 A i resterande del av bassängen 

 

Ekv 1:  0,0251 * 21 100 + 13,679 = 543,3 kW 

Ekv 2: 0,0236 * 21 100 + 17,602 = 515,6 kW 

Ekv 3: 543,3 * 2880 = 1 564,7 MWh 

Ekv 4: 515,6 * 5880 = 3031,7 MWh 

Ekv 5: 1 564,7 + 3031,7 = 4596,4 MWh/år 

Ekv 6: √3 * 500 * ((4*37)+(18*26)) * 0,86 = 458,8 kW 

Ekv 7: 458,8 * 8760 = 4 019,0 MWh/år 

Ekv 8:  4 596,4 + 4 019,0 = 8615.4 MWh/år 

 

Det nuvarande systemet använder 8615,4 MWh/år. 

System 3 sparar gentemot System 1 = 9 694,8 – 8 615,4 = 1 079,4 MWh/år 

 

 

System 3* med 22 st HyperDive- luftare med 37 A 

 

Ekv 5:  = 4 596,4 MWh/år 

Ekv 7: = 5 311, 2MWh/år 

Ekv 8:  = 9 907,6 MWh/år 

 

System 3* sparar gentemot System 1 = 9 694,8 – 9 907,6= -212,8 MWh/år 

 



 

Bilaga 6. Tabellverk 

Tabell 4: Luftflöden 

 Selektorer 

K509 

(Nm
3
/h) 

Början  

K509 

(Nm
3
/h) 

Slutet 

K509 

(Nm
3
/h) 

Totalt  

luftflöde K509 

(Nm
3
/h) 

Selektorer  

K510 

(Nm
3
/h) 

Början 

K510 

(Nm
3
/h) 

Slutet  

K510 

(Nm
3
/h) 

Totalt luftflöde 

K510 (Nm
3
/h) 

Totalt  

luftflöde 

(Nm
3
/h) 

05-nov 2126 2335 9798 14259 3721 1993 11660 17374 31633 

06-nov 2304 2006 9569 13879 3936 1804 11347 17087 30966 

07-nov 2140 1909 9120 13169 3730 1905 10907 16542 29710 

08-nov 2201 2616 9850 14667 3847 2208 11747 17802 32469 

09-nov 2365 2897 10415 15677 4062 2228 12202 18492 34169 

10-nov 2334 3425 11417 17176 3913 2597 12814 19324 36500 

11-nov 2195 3205 11351 16751 3715 2431 13068 19214 35965 

12-nov 1914 1884 9693 13491 3442 1823 11465 16730 30221 

13-nov 2141 1498 8138 11777 3802 1281 9606 14689 26466 

14-nov 2143 1275 6959 10377 3695 1313 7626 12634 23010 

15-nov 2084 1597 7347 11028 3676 1380 8096 13152 24180 

16-nov 2141 1228 6379 9748 3767 1172 6792 11731 21479 

17-nov 1916 2149 9239 13304 3422 1465 10886 15773 29077 

18-nov 1830 2310 9858 13998 3399 1318 11636 16353 30352 

19-nov 2056 2172 10624 14852 3640 691 12479 16810 31662 

20-nov 2098 2395 11094 15587 3586 3556 12291 19433 35020 

21-nov 2186 2386 11849 16421 3596 4220 12680 20496 36917 

22-nov 2240 3211 12317 17768 3714 3994 12999 20707 38476 

23-nov 2188 3320 12030 17538 3684 3271 12797 19752 37290 



 

Tabell 5: Jämförelse mellan bottenluftarna i selektor 2 

  05-nov 06-nov 07-nov 08-nov 09-nov 15-nov 16-nov 19-nov 20-nov 21-nov 22-nov 23-nov Medel 

COD belastning  

(mg/l) 

              

 K509 Sel 2 HyperDive  515 606 556 593 612 512 274 592 500 561 610 670 550 

 K510 Sel 2 OKI 570 630 594 594 631 591 267 584 550 635 676 725 587 

 Procent bättre 

reningskapacitet i 
K509 (K509/K510) 

9,6% 3,8% 6,4% 0,2% 3,0% 13,4% -2,6% -1,4% 9,1% 11,7% 9,8% 7,6% 6,3% 

               

Slamhalt (g/l)  05-nov 06-nov 07-nov 08-nov 09-nov 15-nov 16-nov 19-nov 20-nov 21-nov 22-nov 23-nov Medel (23 nov 

räknas ej) 

 K509 Sel 2 HyperDive  6,72 8,72 8,08 8,91 8,8 7,1 5,31 5,7 5,52 6,78 6,27 3,92 7,08 

 K510 Sel 2 OKI  6,32 5,71 7,36 9,9 6,19 6,13 5,23 6,08 5,92 8,22 5,89 4,06 6,63 

 Procent högre 

slamhalt i K509 

(K509/K510) 

6,3% 52,7% 9,8% -10,0% 42,2% 15,8% 1,5% -6,3% -6,8% -17,5% 6,5% -3,4% 6,8% 

               

Luftflöde (Nm3/h)  05-nov 06-nov 07-nov 08-nov 09-nov 15-nov 16-nov 19-nov 20-nov 21-nov 22-nov 23-nov Medel 

 K509 Sel 2 HyperDive 2126 2304 2140 2201 2365 2084 2141 2056 2098 2186 2240 2188 2177 

 K510 Sel 2 OKI 3721 3936 3730 3847 4062 3676 3767 3640 3586 3596 3714 3684 3746 

 Procent lägre luftflöde 

i K509  (K509/K510) 

43% 41% 43% 43% 42% 43% 43% 44% 41% 39% 40% 41% 42% 

               

 

 

 

 

 



 

Tabell 6: Ampere för bottenluftarna i selektorerna 

 5 nov (A) 6 nov 

(A) 

9 nov 

(A) 

16 nov (A) 19 nov (A) 20 nov (A) 21 nov (A) 22 nov (A) 

HyperDive 

A323 

37 37 37 38 38 37,5 37 37 

HyperDive 

A324 

36 35 34 35 36 36 36 35 

O.K.I. A335 15 14,5 14 14,8 15 15 15 14,5 

O.K.I. A336 15,5 15 15 15,5 15,5 15,5 15,5 15 

 

Tabell 7: COD mätningar 

 

 5 

nov 

(g/l) 

6 nov 

(g/l) 

7 nov 

(g/l) 

8 nov 

(g/l) 

9 nov 

(g/l) 

15 nov 

(g/l) 

16 nov 

(g/l) 

19 nov 

(g/l) 

20 nov 

(g/l) 

21 nov 

(g/l) 

22 nov 

(g/l) 

23 nov 

(g/l) 

K509 Sel 2 515 606 556 593 612 512 274 592 500 561 610 670 

K509 

Mitten 

--- --- --- --- --- 263 190 277 281 296 317 312 

K509 Ut 254 273 298 307 296 251 192 290 283 291 314 322 

             

K510 Sel 2 570 630 594 594 631 591 267 584 550 635 676 725 

K510 

Mitten 

--- --- --- --- --- 260 197 307 307 313 341 331 

K510 Ut 254 271 294 301 303 251 192 306 290 298 316 325 



 

Tabell 8: Slamhalts mätningar 

 

 

 5 

nov 

(g/l) 

6 nov 

(g/l) 

7 nov 

(g/l) 

8 nov 

(g/l) 

9 nov 

(g/l) 

15 nov 

(g/l) 

16 nov 

(g/l) 

19 nov 

(g/l) 

20 nov 

(g/l) 

21 nov 

(g/l) 

22 nov 

(g/l) 

23 nov 

(g/l) 

K509 Sel 2 6,72 8,72 8,08 8,91 8,80 7,10 5,31 5,70 5,52 6,78 6,27 3,92 

K509 

Mitten 

--- --- --- --- --- 5,89 5,30 5,28 5,60 5,82 5,04 5,65 

K509 Ut 6,50 6,74 6,64 7,07 6,35 5,82 5,26 5,30 5,76 5,54 5,44 5,49 

             

K510 Sel 2 6,32 5,71 7,36 9,90 6,19 6,13 5,23 6,08 5,92 8,22 5,89 4,06 

K510 

Mitten 

--- --- --- --- --- 5,66 4,88 5,12 5,58 5,30 5,76 5,73 

K510 Ut 6,35 6,70 6,42 6,46 6,43 5,62 4,98 5,58 5,71 5,34 5,68 5,86 


