Case Study.
Lösning för temporär gallerinstallation
– Leksands reningsverk 2018
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Towards a cleaner world.
Hydria Water AB tillhandahåller
kvalitetsprodukter för avloppsreningsverk tillverkade under våra
varumärken VA Teknik Sweden och
Mellegård & Naij.
Med svensk innovation och kvalitet, energieffektiva produkter och
hållbara lösningar vill vi vara det
självklara valet inom vattenrening.
Vi har lång erfarenhet och hög kompetens och levererar till hela världen.
Alla de ansträngningar som vi gör
idag bygger vår framtidsvision, en
renare värld.
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Bakgrund och behov.
Mellan 2017-2019 byggs Leksands reningsverk om och ut för att klara
en ökad belastning. Dels ska flera områden i kommunen kunna anslutas
till den kommunala reningsanläggningen, och dels ska den anpassas för
att ta emot avloppsvatten från Insjön där reningsverket nu avvecklas.
Anläggningen ligger i Övermo i Leksand och utför mekanisk, biologisk
och kemisk rening. Slammet som uppkommer i verket komposteras
och blir till anläggningsjord, det renade vattnet släpps till Österdalälven.
Tidigare gällde reningsverkets tillstånd för 13.000 pe (15.000 sommartid), men efter ombyggnationen ska den klara 22.000 pe.
Vid renoveringen innefattades samtliga steg, även inloppet dit Hydria
Water levererar två Cross Screen med tillhörande renshantering. Detta
innebar att hela inloppet stängdes av, och att man behövde en temporär lösning för den mekaniska avskiljningen vid inloppet. Normalt flöde
är 250 m3/h, och maxflöde beräknades till 500 m3/h. Efter utvärdering
av flera alternativ valde man en mobil renshantering från Hydria Water
som placerades utanför reningsverket.

Övriga produkter som levereras
till Leksands reningsverk.
• Cross Screen samt tvättpress och rivare
• Kedjeskrapor
• Flytslam- och avdragsrännor till för- och eftersedimenteringen
• Kedjeskrapor till sandfång
• Externslammottagare
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Produkt.
Vid en ombyggnad av reningsverkets inlopp kan problem att hålla kapaciteten på rensning av avloppsvatten uppstå. Hydria Water har tagit
fram en mobil, containerbaserad lösning som har kapacitet att behandla stora delar av det inkommande processvattnet innan det förs vidare
till sedimenteringsbassänger.
Containerna ansluts via en plug & play-lösning där man ansluter till
inkommande ledning och utgående ledning som går vidare till mottagningsbassäng eller liknande. Kapaciteten är upp till 700 m3/h, men vid
större flöden kan man addera flera containrar och docka på nya linjer.
Inuti är containern utrustad med mottagningslåda, rensgaller alternativt
sil, tvättpress med styrning och sopkärl, samt all nödvändig utrustning
för att bedriva driften på ett smidigt sätt. Rörsystemets utlopp är försett med Longofill och ett Longopac för en god arbetsmiljö
och s äker hygien, och de invändiga vägg- och tak
ytorna är behandlade med epoxy-material
för att enkelt kunna rengöras.
Container levereras isolerad och uppvärmd för
att klara vinterklimat,
och med ett mindre
ventilationssystem.

• 20-fots HC-container
• Enkla anslutningar för inkommande och utgående flöde
• Anpassad för att kunna flyttas
• Kapacitet upp till 500 m3/h per container
Hydria Water erbjuder olika ekonomiska upplägg där kunden
kan välja att köpa eller hyra en mobil renshantering.
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Slutresultat.
Eftersom den nya reningsanläggningen ska anläggas på samma plats
som den tidigare byggnaden stått på påverkas samtliga steg samt inloppet, och Leksands reningsverk behövde en lösning för den befintliga
driften under en tidsperiod på 1,5 år. Kravet var att klara av ett maxflöde
på 500 m3/h, och Hydria Water presenterade den mobila, containerbaserade lösningen som ett förslag som sedan installerades utanför
reningsverket i januari 2018.
På Leksands reningsverk består renshanteringen av ett Cross Screen
XS 1100-400-3 i en behållare som är 2500 mm lång. Renset tvättas
och pressas i en tvättpress TP 250.
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Inloppet sitter på gaveln och
har diametern 200 mm, utloppet sitter på långsidan med diametern 250 mm tillsammans
med vattenanslutningen för
inkommande vatten. Utgående vatten leds till en av de nya
slutsedimenteringsbassängerna som fungerar som en temporär
mottagningsbassäng
tills verket är färdigbyggt och
kan tas i drift.

Rensutrustningen styrs av ett färdiginstallerat och förprogrammerat
styrskåp med SIEMENS PLC.
Kunden har varit nöjd med lösningen som fungerat bra och klarat av
den befintliga driften utan problem. Den mobila renshanteringen kommer att användas vid flera projekt på andra anläggningar som Dala
Vatten och Avfall ansvarar över i sina fyra ägarkommuner efter avslutad
ombyggnation på Leksands reningsverk.
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