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Biologiske prosesser

Fysiske / kjemiske prosesser

Prosess design / løsninger

Monitoring / sensorer / 
modellering

Vannhyggiene

Avansert vannanalyser

Slambehandling

• Biologiske prosesser  
• design av reaktorer / system 
• analyse av biologiske prosesser 
• biofouling 
• hygiene 

• Fysiske / kjemiske prosesser 
• avansert partikkel separasjon 
• kjemisk felling / vannstabilitet 
• AOP løsninger 

• Integrerte systemer 
• design / dimensjonering av renseanlegg 
• sensorer / overvåkning / drift  
• kompakte renseanlegg 
• modellering  

• Bærekraftige løsninger 
• energieffektive, resursgjenvinning, 
gjenbruk, resirkulering, osv, samt høy 
renseeffekt 

VA-gruppa: 
Rensing av vann og avløp 

Næring: 
Offentlig sektor og industri 
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Tradisjonell UV 

UV light 
 

Concept: 
Photochemical reaction on the molecular components 
essential for cellular function (DNA) microorganisms may 
stay alive but are unable to reproduce. 
• Needs high UV transmittance in the water 
 
Application: 
• Cryptosporidium, Giardia, Virus +++ 
If additional “systems” are present: 
• Seasonal taste and odour treatment 
• Advanced oxidation 
• Water reuse / recirculation 
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UV-lamps 

• Germicide effect 
• Transmittance >70% 
• Low vs. medium pressure                                                   

lamp 
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AOP: f.eks UV/TiO2 

• Benytter titandioksid reaktoroverflate 

UV/TiO2 Fotokatalyse:  

•  TiO2 + hv (λ≤ 380nm) → h +(VB)+ e −(CB)  
•  h++ H2O → OH•+ H+   
•  h+ +OH −→ OH•     
•  e − + O2→ O2

•−       
•  2O2

•−+ 2H2O → H2O2+ 2OH−+ O2   
•  H2O2+ e −→ OH− + OH• 

•  HO • +  pollutant →→→CO2 + H2O 
 

• Danner OH-radikaler 
• Utnytter 380nm bølgelengde (MP-lampe) 
• Svært effektiv oksidant, som i tillegg til å oksidere uønskede 

forbindelser, også gir ekstra inaktivering (selv ved redusert 
transmisjon) 
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Oppsummering av AOP 

• Andre UV-baserte AOP’er kan også anvendes 
• Tilpasse prosessen til anvendelsen  
• Optimalisering av prosessen 
 

 
 
 

• Mer effektiv desinfeksjon 
• Lavere energiforbruk 
• Fjerning av organisk stoff, farge, reduserte 

forbindelser, osv 
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Biologiske prosesser 

O2 

O2 

Aktivslam: 

Biofilm: 

• Aerobe prosesser  
• Anoxiske prosesser 
• Anaerobe prosesser 

 

Fjerning av; 
• Organiske forbindelser  
• Næringsstoffer  (N / P) 
• Uorganiske forbindelser 
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Avansert rensing av avløpsvann 

Paradigmeskift – fra CAS til MBR  

MBR prinsipp: 
• Basert på aktivslam prosessen 

(CAS) 
• Erstatter sedimentering med 

membranfiltrering 
• Fullstendig fjerning av faststoff 
• Høy vannkvalitet effluent 

 
 

• Konkurransedyktig for 
tertiær rensekrav 

• BAT for gjenbruk og  
resirkulering av avløpsvann 

MBRs, a proven technology! 
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Komponenter i en MBR 

• Utvikles bedre og billigere membraner 
• Mer effektiv og økonomisk fouling kontroll 

Biological process Membrane process

Aeration

Feed characteristics

Hydraulics

Membrane module

Biomass characteristics:
- Floc structure
- EPS (free/bound)

Bulk characteristics:
- viscosity

Membrane fouling:
- reversible / irreversible

Clogging:
- membrane channels
- aeration system

Aerobic phase
Mass transfer

Air scouring
Cleaning

Retention times:
- Hydraulic (HRT)
- Solids (SRT)

Flux / TMP
Fouling
Cleaning

Membrane characteristics
- pore size / surface properties
Module configuration
- Geometry / dimensions

Composition of feed
Treatment requirements
- Nutrient removal
- End use of treated water 
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Prosess parametere 
biologiske 
membranen 
hydrodynamisk 

 
Interaksjon mellom de 
biologiske og membran 
prosessene 

 
“Membrane fouling” er en 
stor utfordring - biofouling 

 

(wastewater) (system) 
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BF-MBR konsept 

Biofilm process   →    Membrane process Concept: 

Process: 

SCOD PCOD 

• Ett-steg biologisk rensing – “nye” biologisk reaktor konfigurasjoner 
• Alternative biologiske reaktor design og drift 
• Membran reaktor for avansert partikkel fjerning (svært høy renseeffekt) 
• Potensial for å kompakte effektive renseanlegg 
• Mer effektiv rensning, i.e. fouling kontroll i membran reaktoren 
• Redusert energi behov! 
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Valg av biologisk prosess 

Sammenligning av aerob og anaerob prosesser: 
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Anaerob stabilisering av slam 

The process involves two main phases: 

Complex 
organic  
matter 

Organic acids 
(CH3COOH) 

Methane (CH4), CO2 
and other prod. 

Acid  
forming 
 
bacteria 

Methan 
forming 

bacteria 

gas storage
scum layer

supernatant

actively
digesting

sludge

digested
sludge

Standard rate 
process

Θh=30 .. 60 d

High-rate, 
complete mix

process
Θh=10 .. 20 d

gas storage

sludge
heater

gas storage
scum layer

supernatant

actively
digesting

sludge

digested
sludge

Standard rate 
process

Θh=30 .. 60 d

High-rate, 
complete mix

process
Θh=10 .. 20 d

gas storage

sludge
heater

Flere ulike  
konfigurasjoner 

finnes 
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Cambi termisk 
hydrolyse 
prosess 
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Resursgjenvinning 

Nutrient and 
compounds recovery 

Cambi 
Hydrolysis 
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Konklusjon 

• Fremtidig renseteknologi handler mer om å 
kombinere eksisterende teknologi, forbedre disse 
og utvikle konsept, enn å utvikle ny teknologi 

• Bærekraft vil være i fokus: energieffektivitet, 
ressursutnyttelse, høy renseeffekt, kompakte 
prosesser, gjenbruk/resirkulering, osv 

• Gode  (og skreddersydde) kombinasjoner av 
prosesser, samt optimal drift og design av disse er 
viktig 
– Kombinasjon av konsept er også aktuelt 

• Ulike membraner vil få økt anvendelse 



Takk for oppmerksomheten ! 
 

Spørsmål? 
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