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SELEKTIV JONBYTNING AV TUNGMETALLER
ANVÄNDNINGSOMRÅDE
Selektiv jonbytning av tungmetaller
används
inom
industrin
där
restinnehållet av tungmetaller i
avloppsvattnet är högre än vad som
är tillåtet enligt myndigheternas
krav. Selektiv jonbytning är därför
ett komplement till en konventionell
reningsanläggning och inte en
ersättning för denna.
FÖRUTSÄTTNINGAR
Det
konventionella
renade
avloppsvattnet bör inte innehålla de
starka komplexbildningarna CYAN,
EDTA och NTA, då dessa binder
metallerna så hårt att upptagningen
på den selektiva jonbytaren inte
sker. Vidare är det ibland
nödvändigt att justera surhetsgraden
(pH värdet) till en nivå där man är
säker på att metallerna är i lös form
och ite som partiklar.
ANLÄGGNINGENS
UPPBYGGNAD
En komplett utrustning består av
förfilter, 2 till 3 jonbytarkolonner
och
en
regenerationsenhet.
EUROWATER
rekommenderar
flermediafilter med hydroantrasit
fyllning typ FNS och FNSA som
förfilter då hydroantrasit visat sig
vara mycket bra för fitlrering av
metallhydroxid slam. Rekviera
vänligen mer information om denna
del av vårt produktprogram.
FUNKTION
Det förfiltrerade avloppsvattnet,
som nu endast innehålleer upplösta
metaller, leds till de 2 till 3
seriekopplade kolonnerna. Alla

divalenta metaller t.ex. calcium,
natrium, klorid och sulfat passerar
genom jonbytarna utan att belasta
dessa.

rekommenderar att söka hjälp med
detta hos någon miljö konsult eller
laboratorium.
KAPACITET
Från en galvanisk process kan det
normalt tas upp 20-50 gram metaller
per liter jonbytare. Avloppsvattnets
totala saltinnehåll, pH-värde och
flödeshastighet har också en
väsentlig
påverkan
på
upptagningsförmågan.
EUROWATER kan hjälpa till med
beräkning av kapaciteter baserat på
avloppsvattnets aktuella innehåll av
metaller.

REGENERATION
När det mäts ett metallgenombrott
efter den första jonbytarkolonnen
skall de uppsamlade metallerna
drivas ut med saltsyra under en
regenerationsprocess.
Regenerationen är automatisk och
med
vattenverksvatten.
Avloppsvattnet från regenerationen
sänds tillbaka till det konventionella
reningsverket, eventuellt via en
bufferttank.

KVALITET
Utsläppsvärden på mindre än 0,1
mg/l per metall på de divalenta
metallerna är möjligt, såvida det
konventionella reningsverket och
den selektiva jonbytaranläggningen
fungerar och underhålls normalt.
Däremot uppsamlas inte trevärt
krom i samma utsträckning. Men
vid ingående koncentrationer på 1-2
mg/l är det möjligt att få ner
krominnehållet till mindre än 0,5
mg/l.
Projektering,
installation
och
idrifttagande
Då avloppsvatten behandling kan
vara mycket komplicerat bör
EUROWATER kontaktas redan vid
projekteringsstadiet. EUROWATER
kan hjälpa till med rådgivning,
ritningar, instruktioner, installation
och idrifttagande.

KONDITIONERING
För att aktivera jonbytarna är det
nödvändigt att konditionera med
natriumjoner. Dessa tillförs i en
natriumhydroxid process som sker
automatiskt
och
med
vattenverksvatten som förs tillbaka
till reningsverket. Efter regeneration
och konditionering sker en manuell
ventilomställning så att den
nyregenererade jonbytarkolonnen
ställs sist i serien.
METALLANALYS
Det bör med regelbundhet utföras
analyser på vattnet både efter första
och sista jonbytarkolonnerna, då fel
i det konventionella reningsverket
kan förekomma och därvid öka
belastningen på jonbytarna. Det
analyseras normalt efter zink och
järn då dessa metaller är de första att
läcka
från
jonbytarna.
Metallanalyser i avloppsvattnet kan
vara problematiska varför vi

SPECIFIKATIONER
Anläggning

SEL-FNS
SEL-FNS
SEL-FNS
SEL-FNS
SEL-FNS

Typ

22
42
62
82
132

Flöde

0,5-1,0
1,0-2,0
2,0-4,0
3,0-6,0
5,0-10,0

Platsbehov*
H
mm
2020
2020
2020
2020
2020

Ventilsystem
B
mm
2320
2320
2320
23020
2320

D
mm
550
550
550
550
550

H
mm
1440
1700
2100
2220
2300

Jonbytartank
B
mm
500
600
710
905
1065

D
mm
360
460
540
735
885

Syreförbrukning
30% HCl
L

Lutförbrukning
27,6% NaOH
L

Total
vikt **
kg

25
50
100
150
250

8
16
32
48
80

540
990
1590
2670
5010
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