
Som vinnare av Medaille d’Eau år 2013 – en utmärkelse  
från ”Verband Schweizer Abwasser- und Gewässerschutz-
fachleute” (VSA) [schweiziskt vattenorganisation] och orga-
nisationerna InfraWatt/EnergieSchweiz – strävar Bachwis 
avloppsreningsverk hela tiden efter att optimera sin verk-
samhet ytterligare. Efter en exakt bedömning av potentialen 
i samarbete med Hach har det visat sig att det är möjligt att 
optimera användningen och förbrukningen av FeCl3 ytterli-
gare vad gäller dosering av fällningskemikalier.

Fällningskemikalien tillsattes på två platser – vid returflödet 
av aktivt slam och före filtret. Dosering av fällningskemikalier 
till returflödet av aktivt slam justerades med hjälp av labora-
toriemätningar av dagliga sammansatta prover. När de se-
naste laboratorieproverna visade en ökande eller minskande 
trend ökades eller minskades doseringsmängden i motsva-
rande grad. Doseringsmängden i filtret hölls genomgående 
på 2 L/h. Trots att detta uppfyller utflödesgränserna varie-
rade värdena mellan 0,2 och 0,8 mg/L.

Besparing av fällningskemikalier genom 
optimerad fosfatfällning med integrerad 
prediktiv diagnostik

Problem
Doseringen av fällningskemikalier 
justerades manuellt baserat på  
värdet av det dagligt sammansatta 
provet som uppmätts i laborato-
rium och kunde därför inte svara  
på möjliga toppar. Trots att de upp-
fyller utflödesgränserna varierar  
de konstaterade värdena mellan 
0,2 och 0,8 mg/L.

Utgångsläge
Bachwis avloppsreningsverk i Fällanden moderniserades  
senast år 2007 och har som uppgift att fortsätta att upprätt-
hålla floden Glatts goda skick så som tidigare. Floden var 
förr i tiden kraftigt förorenad. Anläggningen renar avlopps-
vatten från de fyra anslutna samhällena Volketswil, Schwer-
zenbach, Fällanden och Maur. Det är konstruerat för en 
befolkning motsvarande 45 000 och renar en avloppsvat-
tenvolym på mer än 5 500 000 m3 per år. Ett mekaniskt  
reningssystem transporterar avloppsvattnet i ett tvåstegs-
system med försedimentering. Vattnet renas biologiskt i de 
anoxiska bassängerna och de tre efterföljande luftningsbas-
sängerna med en efterluftningsbassäng som använder  
alternerande/intermittent luftning. Det behandlade vattnet 
pumpas från slutsedimenteringen in i en filtreringsanlägg-
ning innan det slutligen flödar ut i floden Glatt (bild 1).

Lösning
En fosfatanalysator med två kanaler 
och två provberedningsmoduler 
och RTC-P-styrmodulen för två 
doseringsppunkter installerades. 
Prognosys-systemet för prediktiva 
diagnoser slogs sedan på för att 
övervaka mätvärdena.

Fördelar
•	Konstanta utflödesvärden mellan 

0,4 och 0,75 mg/L

•	Optimerad och lägre förbrukning 
av fällningskemikalier (–17 %)

•	Övervakning av PO4-P-värden 
i systemet

•	Verktyg för kontroll av mätinstru-
ment och mätvärdenas kvalitet

APPLikAtion: RtC-P, PRognosys-system

Systemdata
Totalt antal invånare och befolkningsekvivalent 45 000

Avloppsvattenvolym i torrt väder 275 L/s

Maximal daglig volym 43 200 m3/d

Avloppsvattenvolym år 2013 5 897 424 m3

Alternerande/intermittent luftning med för- och slutsedimentering och filtrering

Kemisk fosfatfällning
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APPLikAtion: RtC-P, PRognosys-system

Bild 1: flödesdiagram för Bachwis avloppsreningsverk

Bild 2: installationsschema för RTC-P

Efter en inledande grundläggande bestämning av potentia-
len för optimering, genomfördes en mer detaljerad analys 
av driftdata i samarbete med konsulter från Hach. Anlägg-
ningen besöktes för att få en inblick i den aktuella situatio-
nen. Ett första förslag var att flytta den variabla doseringen 

av fällningskemikalier från returflödet av aktivt slam till den 
slutliga luftningen av de alternerande/intermittenta bas-
sängerna. Till följd av detta kunde en första optimering  
och besparing uppnås redan innan installationen av RTC-P-
styrmodulen.

Lösningen
En testfas på sex månader beslutades och den utrustning 
som krävdes för att optimera processen installerades. Detta 
tog två dagar. Uppmätta värden och kontrollvärden för  
analysator och RTC-P överförs först till det centrala styrsys-
temet där doseringen kan styras. Detta har fördelen att,  
utöver den befintliga reservnivån för RTC-P, doseringsstyr-
ningen också kan aktiveras eller avaktiveras på styrsystemet 
(t.ex. när bassängerna rengörs). Eftersom mätningen görs 
efter dosering var RTC-P inställd på styrning med återkopp-
ling med ett första börvärde på 0,5 mg/L.
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Efter installationen övervakades parametrar för systemet 
kontinuerligt via GSM-modulen för styrenheten SC1000 och 
anpassades i varje enskilt fall i samråd med personalen på 
reningsverket. Det blev snabbt uppenbart att PO4-P mätning 
med Phosphax sc-analysator vid anläggningen gav ytterligare 
användbara data som inte hade varit tillgängliga tidigare. Ett 
beslut fattades därför om att behålla mätningen långt innan 
testfasen avslutades. Efter övervakningen av parametrar  
justerades RTC-P-modulen ytterligare. Modulen visade även 
sin användbarhet och förvärvades av anläggningen. Modulen 
har nu varit i drift i tre år och anläggningens personal kan 
själva sköta den om parametrarna behöver justeras. De slut-
liga stegen som utfördes av Hach inkluderade installation  
av Prognosys-systemet för prediktiv diagnostik, samt ny 
programvara för RTC-P-modulen. Den nya programvaruver-
sionen uppfyller verksamhetschefens krav på att systemet 
ska reagera ännu snabbare vid fosfattoppar – en specifika-
tion som har uppnåtts med uppdateringen.

Prognosys-systemet är ett värdefullt verktyg för personalen 
eftersom det snabbt kan identifiera mätinstrumentets skick 
och kvaliteten på mätvärdet och huruvida det finns behov  
av åtgärder, t.ex. rengöring eller utbyte av reagenser.

Förbättringar
Det visade sig ganska snabbt att det fanns potential för opti-
mering, som nu har uppnåtts. Eftersom den P-modulkon-
trollerade doseringen i den sista luftningsfasen visade sig 
vara mycket effektiv minskades doseringen i filtret först, innan 
den slutligen stoppades helt. Jämfört med 2011 sparades 
17 %* under 2013 detta överskred till och med Hachs upp-
skattning (10–15 %). Mätvärdena för dagliga sammansatta 
prover varierar inom ett mycket mindre spann runt 0,4– 
0,75 mg/L jämfört med tidigare, vilket också innebär att 
gränsvärdena alltid respekteras.

Under det första året efter installationen var den lägsta  
doseringsmängden mellan 6 och 7 L/h. Allt eftersom perso-
nalen har byggt upp sina kunskaper och fått erfarenhet av 
modulen har denna siffra nu sänkts till 4,5 L/h, vilket ger 
ytterligare besparingar.

Bild 3: Tidkurvor från Biologi 1

APPLikAtion: RtC-P, PRognosys-systemet
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kundens åsikt
Modulen har nu varit i drift i vår anläggning i nästan tre år utan några problem. 
Med hjälp av den senaste programvaran fungerar den nu ännu bättre än tidigare 
och uppfyller mina förväntningar helt. Modulen är mycket intuitiv att använda  
och mina anställda kan enkelt utföra nödvändiga ändringar av parametrarna. 
Phosphax sc-analysatorn överensstämmer mycket väl med laboratorievärdena 
och fordrar inte något tidskrävande underhåll. Hach servar utrustningen två 
gånger om året åt oss, vilket ytterligare minskar det arbete vi måste göra. När vi 
patrullerar anläggningen gör Prognosys-system att vi väldigt snabbt ser om ett 
instrument behöver åtgärdas snart eller om allt är i sin ordning.

APPLikAtion: RtC-P, PRognosys-systemet

Martin Moos (verksamhetschef)

Produkt Typ av enhet
SC1000 givarmodul Styrenhet

SC1000-display Styrenhet

Phosphax sc Ortofosfatanalysator

Filtrax Provberedning

RTC-kort Kommunikationskort i SC1000

TBS extern basmodul SC1000-busmodul för kopplingsskåp

TBS extern utgångsmodul SC1000-busmodul för kopplingsskåp

Tabell 1: Utrustning som används för styrning av fällningskemikalier
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