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Hva menes med polymerer for rensing av drikkevann?
•

Flokkulanter – organiske/syntetiske produkter med meget høy molekylvekt, ofte omtalt
som polyakrylamider, som er dannet av akrylamid og andre monomerer.
I utgangspunktet produseres disse med en enkel, gjentatt lineær
kjedestruktur (kan også modifiseres for å danne svært strukturerte,
forgrenede og kryssbundne varianter for andre applikasjoner).

•

Flokkulanter – organiske produkter med lav/medium molekylvekt som f.eks kan være
basert på kitin som ved en enkel kjemisk prosess omdannes til kitosan.
Nåværende produksjon benytter i hovedsak krabbe- og rekeskall som
kitinkilde.

Bruk av syntetiske polymerer i vannbehandling
– er dette egentlig greit ?
Akrylamid Forbud
er en avmot
råvarene
produksjonen
bruk avi polymer
polymerer
?
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Hva menes med polymerer for rensing av drikkevann?
•

Organiske koagulanter

(også polymerer)

• Polyamin – EN 1409:2008
(di)metylamin-epiklorhydrinharpiks (Polyamin)
• Polydadmac - EN 1408:2008
Polydiallyldimetylammoniumklorid (PolyDADMAC)

Disse typer produkter brukes pr dato IKKE
til drikkevannsrensing i Norge
Produktene er pr dato IKKE godkjent av
Mattilsynet for rensing av drikkevann
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Hva sier Folkehelseinstituttet om akrylamid?
Akrylamid er et sannsynlig kreftframkallende stoff som dannes i en kjemisk reaksjon
mellom stivelse og aminosyren asparagin i matvaren, ved temperaturer over 120 grader.
Lenge trodde man at akrylamid først og fremst utgjorde en helserisiko for de som arbeider i industri,
laboratorier og på anlegg, for akrylamid er en velkjent industrikjemikalie som brukes i produksjon av plast
og papir, til tetting av lekkasjer i tunneler og i biokjemisk analyse.

Oppfatningen endret seg da det i 1997 ble funnet betydelige mengder akrylamid i sigarettrøyk og fem år
seinere, i 2002, også i varmebehandlet mat.
Kaffe er den viktigste kilden for akrylamid i norsk kosthold, men også potetchips,
pommes frites, brød, kjeks, knekkebrød og andre stekte, stivelsesrike matvarer
inneholder akrylamid.
Videre får man et betydelige inntak akrylamid i fra sigarettrøyk ( 2-3 x matinntak)
Gjennomsnittlige daglige inntaket for ulike aldersgrupper er (VKM, 2015):
•Ettåringer:
•Niåringer:
•Gravide:
•Ungdom og voksne:

Om lag 0,9-1,6 mikrogram per kg kroppsvekt per dag
Om lag 0,4 mikrogram per kg kroppsvekt per dag
Om lag 0,4 mikrogram per kg kroppsvekt per dag
Om lag 0,5 mikrogram per kg kroppsvekt per dag
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Industriell bruk og fremstilling av akrylamid
Akrylamid fremstilles også industrielt som en råvare til en rekke ulike formål, bruksområder og produkter som
vi bruker til det dagelige, flokkulanter til gruve-, papir- og oljeindustrien, vann- og avløpsvann behandling,
sukkerproduksjon, fortykkingsmiddel ....
Akrylnitril og vann blir omdannet til akrylmamid ved hjelp av en biologisk/enzym produserende prosess.
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Fremstilling av polymerer til drikkevannsbehandling
Polyakrylamider er IKKE det samme som akrylamid og tilbakereagerer IKKE !
Skjematisk fremstilling av produksjonsprosessen for ulike flokkulanter:
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Fremstilling av polymerer til drikkevannsbehandling
Kationiske og anioniske PAM
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Fremstilling av polymerer til drikkevannsbehandling.
Organiske flokkulanter med meget høy molekylvekt, langkjedede polyakrylamider i hovedsak med en lineær
struktur.
(I andre sammenheng kan disse modifiseres til svært strukturerte, forgrenede og kryssbundne varianter)

• Pulver produkter med både anionisk, “nonionisk” og positive ladninger
• Molecular weight > ~5,000,000 Daltons
• ~95% aktivt materiale (litt syre og fukt)
• Lavt innhold av AMD (< 200 ppm)
• Relativt rimelig produkter
• Gir teknisk meget gode resultater
• God tilgang på produkter og produkt utvalg
• Produktene er relativt enkle i bruk

Hvorfor brukes polymerer for rensing av drikkevann ?
•

Polymerer brukes for å oppnå en effektiv og god partikkelreduksjon i vannverkets
“separasjonstrinn”, polymerene gir sterkere og større fnokker, enn bare koagulanter alene.
• Filtrering
• Sedimentering og fortykking

• Flotasjon
• Actiflo, Superpulsator og andre høyt belastede rensetrinn
•

Bidrar til lavere innhold av sporstoffer, f.eks Al, Fe og mineraler

•

Lavere turbiditet og fargetall

•

Økt vannproduksjon

•

Lengre filter- / driftstid

•

Bidrar til at kjemisk felling er en sikker hygienisk barriere
10

Ulike prosessløsninger

Actiflo
Belastning opp til 50 m3/m2/h
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Sedimenteringshastighet

3 år

K J E MIS K F E L L IN G

N O V E MB E R 2 0 1 0

5 døgn

5 min

1 sek
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Partikkel separasjon
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Hva forholder vi som produsenter oss til ?
Produsenter forholder seg til det nasjonale og internasjonale regelverket som til enhver tid er
gjeldende.
• Vi har Europeiske standarer som Norge også har forpliktet seg til å følge.
• Drikkevannsforskriften
• Grenseverdier
• Mattilsynet
• Godkjenning
• Mengde produkt

• Vannverkseieren har også et ansvar i henhold til
drikkevannsforskriften:
• Farekartlegging
• Beredskap
• Opplæring
• Internkontroll etc.
16

Europeisk standard EN-1407:2008
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Europeisk standard EN-1410:2008
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Drikkevannsforskriften
§ 14. Vannbehandlingskjemikalier

Vannverkseieren og eieren av internt fordelingsnett skal sikre at det bare benyttes
vannbehandlingskjemikalier som er godkjent av Mattilsynet.
Liste over godkjente vannbehandlingskjemikalier finnes på Mattilsynets internettsider.
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Mattilsynet – Liste over godkjente produkter
Mattilsynet er myndighet etter drikkevannsforskriften. Dette innebærer at Mattilsynet foretar den formelle godkjenningen
av vannbehandlingskjemikalier, basert på en toksikologisk vurdering fra Folkehelseinstituttet.
Godkjenningen gis med hjemmel i drikkevannsforskriften § 14 på bakgrunn av opplysningene i søknaden fra produsenten
eller importøren. Godkjenningen innebærer at Folkehelseinstituttet og Mattilsynet ikke anser det som sannsynlig at
vannbehandlingskjemikaliene vil utgjøre en helserisiko i drikkevannet, dersom bruksanvisningen for produktene følges.
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Så hvilken betyding har drikkevannet mtp akrylamid inntaket?
Gjennomsnittlige daglige inntaket av akrylamid for ulike aldersgrupper er (VKM, 2015):
•Ettåringer:
•Niåringer:
•Gravide:
•Ungdom og voksne:

Om lag 0,9-1,6 mikrogram per kg kroppsvekt per dag
Om lag 0,4 mikrogram per kg kroppsvekt per dag
Om lag 0,4 mikrogram per kg kroppsvekt per dag
Om lag 0,5 mikrogram per kg kroppsvekt per dag

Vi ser på følgende regnestykke:
Ungdom/voksen person:

0,5 mikrogram/kg kroppsvekt/dag
veier 75 kg og drikker i snitt ca 2-3 liter vann/dag.

Daglig inntak fra mat:
fra vann:

0,5 x 75 kg = 37,5 mikrogram pr dag
0,1 x 2,5 l = 0,25 mikrogram pr dag (0,67%)

(NB! Her har vi brukt MAX dosering i henhold til Mattilsynets grenseverdier og grenseverdien for akrylamid i vann)

Bruk av syntetiske polymerer i vannbehandling ?

Det er egentlig helt greit det !
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Norske vannverk
Et stort antall vannverk bruker i dag både koagulanter og flokkulanter i sine prosesser for å sikre gode og
stabile renseresultater. Dette gjelder flere ulike prosesstekniske løsninger (høy/lav overflate belastning)
Eksempel: Nedre Romerike Vannverk, NRV IKS
• NRV IKS har som en del av sitt arbeid med å oppfylle drikkevannsforskriften, § 6. Farekartlegging og
farehåndteringinntak, foretatt en rekke analyser og beregninger vedr bruk av flokkulanter i sitt anlegg
• NRV IKS foretok 6 analyser av akrylamid i forsyningsvannet i 2018
og fant at alle prøvene lå under deteksjonsgrensen på 0,05 µ/l
• En teoretisk beregning viser at man har en konsentrasjon av akrylamid
i drikkevannet som ligger 5 ganger lavere enn det drikkevannsforskriften
setter som en øvre grense på 0,10 µg/l

Doseringen er på 0,1 g polymer/m 3

(MAX 200 ppm AMD)

Dette gir 0,1 g/m3 *0,02/100 = 0,02 mg/m3 = 0,02 µg/l
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Norske vannverk

Takk for
oppmerksomheten

