
Nye produkt for koagulering og fl okkulering som 
forenkler og øker separasjonsgraden av suspendert 
stoff - i renseanlegg.

Norwegian Technology AS har utviklet en ny enkel metode 
for rensing av avløpsvann som forbedrer rensegraden til 
eksisterende renseanlegg som behandler avløpsvann fra 
kommuner næringsmiddelindustri samt industrielt avløpsvann. 
For kommunale renseanlegg innføres strengere rensekrav med 
økende belastning noe som medfører behov for å forbedre eller 
investere i nye anlegg. N-Sep-produktene har kort reaksjonstid, 
håndterer store variasjoner i vannkarakteristikker og kan 
enkelt benyttes i eksisterende renseanlegg uten ombygging. 
Separasjonseffekten av suspendert stoffer kan oppnå over 90 % 
om ønskelig. 

Fullskala test hos IVAR, Grødaland
N-Sep ble første gang fullskala testet av IVAR, et 
interkommunalt selskap for håndtering av vann, avløp og 
renovasjon på Grødaland renseanlegg sør for Stavanger, som 
benyttet løst luftfl otasjon som separasjonsprinsipp. Senere 
er N-sep testet ved fl ere silbaserte anlegg hos IVAR. Ved 
dosering før silanleggene handteres stor variasjon i føde med 
suspenderte stoffer,  pH og hydraulisk belastning. Anlegget 
får mye avløpsvann fra industriell virksomhet i Kviamarka og 
har stor variasjon av suspenderte stoffer og pH fra 6-9. IVARs  
anlegg har vært arena for uttesting av ulike teknologier, men har 
siden 2015 vært driftet kontinuerlig med N-Sep uten avvik fra 
utslippstillatelse.

Beregninger med N-Sep som alternativ til felling med jernklorid 
og polymer har her resultert i store kostnadsbesparelser og økt 
effektivitet.

Hvordan spare kostnader med N-Sep?

GIR NYTT LIV TIL GAMMELT UTSTYR
Ved å dosere N-Sep til vannet øker separasjonen av suspenderte 
stoffer, slik at anlegget tilfredsstiller utslippskrav uten store 
ombygging og dermed øker levetiden.

LAVERE INVESTERINGSKOSTNADER VED NYBYGG
Konvensjonell rensing med bruk av metallsalter i kombinasjon 
med polymer stiller krav til innblanding og oppholdstid.

- Hurtig omrøring og oppholdstid på 1-3 min. er vanlig 
   dimensjoneringskriterie ved  koagulering med metallsalter.

- Flokkulering skjer under sakte omrøring med typisk   
   oppholdstid på 10-30 minutter

Med N-Sep skjer koagulering og fl okkulering i rørledningen 
der 5-10 sekunder er tilstrekkelig kontakttid for separasjon av 
suspenderte stoffer.

SEPARASJON AV FNOKKER.
N-Sep generer store og stabile fnokker som tåler høye skjær-
krefter og kan derfor benyttes sammen med konvensjonelle 
fi ltertyper brukt i kommunalteknikk. Erfaringer viser økt vann-
gjennomstrømning gjennom fi lter i tillegg til økt separasjon av 
suspenderte stoffer. Flotasjonsegenskapene tillater betydelig 
høyere overfl atebelastning, både ved indusert luft og løs 
luftfl otasjon.

N-Sep-produkter  
Store kostnadsbesparelser - økt effektivitet

IVAR – Grødaland benytter løst luft fl otasjon 
kombinert med N-SEP 438  Foto: IVAR
  

40% av avløps-
anleggene oppfyller 
ikke rensekrav, 
oppgradering er 
nødvendig.
            
Norsk Vann
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Konvensjonell rensing

- Hurtig omrøring og oppholdstid 
på 1-3 minutter er vanlig 
dimensjoneringskriterie ved  
koagulering med metallsalter.
- Flokkulering skjer under sakte 
omrøring med typisk oppholdstid på 

10-30 minutter

Med N-Sep skjer koagulering og 
fl okkulering i rørledningen der 

5-10 sekunder
er tilstrekkelig kontakt tid for 
separasjon av suspnderte 
stoffer

N-SEP rensing
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Kontakt oss for mer informasjon
mail@norwegiantech.com    www.norwegiantech.com EN



Virker effektivt i pH området 3-11, slik at syre eller base 
unngås

Separerer ikke utløst fosfor

Redusert slam produksjon medfører mindre logistikk

Redusert anleggstørrelse uten behov for koagulering og 
fl okkulerings basseng

Produsert slam har mindre uorganisk fraksjon som er 
optimalt for biogass produksjon

N-Sep påvirker ikke pH i vannet

Norwegian Technology AS arbeider nasjonalt og 
internasjonalt med skreddersydde løsninger for 
behandling av vann, slam og oljeforurenset masse.  
Vi tilbyr kontinuerlig kundeoppfølging og har som mål 
å fremskaffe effektive og kostnadsbesparende 
løsninger. Forskning og utvikling gjøres i tett sam-
arbeid med kunde.

JAR-TESTER
Ønsker du å gjennomføre jar-tester med ditt vann, eller 
ønsker du ytterligere informasjon om våre tjenester og 
produkter, ta kontakt.    

Kontakt oss for mer informasjon
mail@norwegiantech.com     www.norwegiantech.com
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