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Hvor i vannbehandlingsanlegg brukes polymer

1. Som flokkuleringshjelpemiddel før sedimentering/flotasjon (0,1 ppm)
2. Binder mikrosand inn i fnokker i actiflo-prosessen (0,25 ppm)

3. Filtreringshjelpemiddel (0,05 ppm)
4. Flokkuleringshjelpemiddel før fortykker (0,2-0,5 ppm)

5. Avvanning









Adsorptive coagulation
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Bridging



Omsvøping / Sweep floc



Settling time of particles
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Discrete particle settling

v=(4/3*g/CD*(ρ1-ρ)/ρ*D)0.5

v=settling velocity

g=gravity constant

ρ= density of water

ρ1=density of particle

D=diameter of particle

CD=drag coefficient, 

11



Discrete particle settling

At low Reynolds number (laminar flow) we use Stoke’s law:

v=g*(ρ1-ρ)*D2/18μ
μ=viscocity
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Flokkuleringshjelpemiddel

Bygger større fnokker – gir økt sedimenteringshastighet

Kan «bake» inn mikrosand i fnokkene (actiflo) – øker 
sedimenteringshastigheten ytterligere

I sedimenteringsbassenger, flotasjonstanker og fortykkere brukes normalt 

syntetiske polymerer
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Mechanisms of Filtration
(Amirtharajah 2002)
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Filtreringshjelpemiddel

Øker fnokkstyrken og i noen grad størrelsen:
• Mer slam kan lagres i filteret før gjennombrudd

• Økt filtersyklus
• Økt filterhastighet

• Redusert fare for turbiditetsgjennombrudd

• Med Al-basert koagulant brukes vanligvis syntetiske polymer, med 
jernbasert koagulant på tremediafilter er det mer vanlig å klare seg uten



Fra veiledning for dimensjonering av 

vannbehandlingsanlegg

• Kontaktfiltrering: Dersom man benytter polymer som 
hjelpekoagulant/flokkulant kan filtreringshastigheten settes 25 % høyere enn 

angitt verdi



Avvanning

• Til avvanning brukes alltid en polymer. Valg av polymer og dose har stor 
betydning på TS-innholdet i slam og rejektvannskvaliteten



Konsekvenser av drift av koagulering/separasjon 

uten polymer

• Filtre må dimensjoneres for lavere filtreringshastighet – større filtre i nye 
anlegg og mindre vannproduksjon i eksisterende

• Sedimentering, flotasjon og fortykking vil knapt fungere

• Avvanning vil trolig ikke fungere


