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Förord
Denna Europastandard (EN 858-2:2003) har utarbetats av den tekniska kommittén CEN/TC 165 "Wastewater
engineering". Sekreteriatet hålls av DIN.
Denna Europastandard skall ges status av nationell standard, antingen genom publicering av en identisk text
eller genom ikraftsättning senast juli 2003, och motstridande nationella standarder skall upphävas senast juli
2003.
Detta är den andra delen av en standard i två delar för avskiljarsystem för lätta vätskor. Del 1 innehåller principer för utformning, prestanda och provning, märkning och kvalitetskontroll av avskiljarsystem för lätta
vätskor.
När miljöskydd kräver rening av andra föroreningar än lätta vätskor kan ytterligare åtgärder vara nödvändiga.
Bilagorna A och B är informativa.
Enligt CEN/CENELECs interna bestämmelser skall följande länder fastställa denna Europastandard: Belgien,
Danmark, Finland, Frankrike, Grekland, Irland, Island, Italien, Luxemburg, Malta, Nederländerna, Norge,
Portugal, Schweiz, Slovakien, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tjeckien, Tyskland, Ungern och Österrike.
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1

Omfattning

Denna Europastandard gäller för alla avskiljarsystem som används för att separera kolväten av mineraliskt
ursprung från spillvatten. Standarden gäller inte för fett och oljor med vegetabiliskt eller animaliskt ursprung,
inte heller för separering av emulsioner eller lösningar.
Denna Europastandard ger vägledning vid val av nominella storlekar samt vid installation, drift och underhåll
av avskiljare för lätta mineraloljor som är tillverkade i enlighet med EN 858-1. Dokumentet ger också råd om
lämplighet för rengöringsmedel om de släpps ut i en avskiljare.

2

Normativa hänvisningar

Denna Europastandard inkorporerar genom daterade eller odaterade hänvisningar bestämmelser från andra
nedan förtecknade publikationer. Dessa normativa hänvisningar anges på de platser i texten där bestämmelserna skall tillämpas. För daterade hänvisningar gäller senare publicerade tillägg, ändringar eller reviderade utgåvor vid användning av denna Europastandard endast när de har inkorporerats i denna genom
tillägg, ändring eller reviderad utgåva. För odaterade hänvisningar gäller senaste utgåvan (inklusive tillägg).
EN 752-2, Drain and sewer systems outside buildings – Part 2: Performance requirements
EN 752-4, Drain and sewer systems outside buildings – Part 4: Hydraulic design and environmental consideration
EN 858-1:2002, Separator systems for light liquids (e.g. oil and petrol) – Part 1: Principles of design, performance and testing, marking and quality control

3

Termer och definitioner

Termer och definitioner som återges i EN 858-1 gäller för denna Europastandard, och följande termer och
definitioner tillämpas:
3.1
rengöringsmedel
kemiskt ämne som när det förenas med lätta mineraloljor till att börja med bildar en emulsion under rengöringsprocessen som snabbt bryts ned i avskiljaren

4
4.1

Bestämning av typ och storlek på avskiljarsystem
Allmänt

Avskiljare används i många olika situationer för att uppfylla ett antal olika krav. Det är viktigt att fastställa
varför en avskiljare behövs och vilken specifik funktion den skall uppfylla före val av lämplig storlek och typ
av installation.
I allmänhet installeras avskiljare av en eller flera av följande orsaker:
a) för att rena avloppsvatten (spillvatten) från industriprocesser, fordonstvätt, rengöring av oljetäckta delar
eller andra källor,
b) för att rena oljeförorenat regnvatten (ytdagvatten) från hårdgjorda ytor, t.ex. bilparkeringar, vägar, fabriksområden,
c) för att hålla kvar eventuellt läckage av lätta mineraloljor och skydda det omgivande området.
Där det inte finns någon specifik metod för dimensionering från föreskrivande myndighet skall följande vägledning för dimensionering av avskiljarsystem användas:

4
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4.2
4.2.1

Komponenter i avskiljarsystem, deras kombinationer och tillämpning
Allmänt

Komponentdelarna i avskiljarsystem som uppfyller kraven i EN 858-1 finns förtecknade i tabell 1.

Tabell 1 – Komponenter i avskiljarsystem
Komponenter

Symbol

Slamavskiljare

S

Avskiljare klass II

II, II b (för bypassavskiljare)

Avskiljare klass I

I, I b (för bypassavskiljare)

Provtagningsbrunn

P

Bilaga B ger vägledning om val av komponenter för särskilda tillämpningar.
4.2.2

Bypassavskiljare

Bypassavskiljare har en enhet som leder överskottsflödet förbi avskiljaren när maximalt tillåtet flöde
överskrids.
Bypassavskiljare är inte lämpliga för användning i kategori a) (se 4.1). De skall endast användas på platser
där det inte är troligt att kraftig kolväteförorening inträffar vid kraftig nederbörd.
Avskiljare skall inte överbelastas eller orsaka överbelastning uppströms när de utsätts för sitt maximalt avsedda flöde.
4.2.3

Klassindelning för avskiljare

Klasserna för avskiljare (klass I och II) definieras i EN 858-1:2002, paragraf 4.
Klass I-avskiljare ger en högre grad av rening än klass II- avskiljare (se tabell B.2 för tillämpningar).

4.3
4.3.1

Dimensionering av avskiljare
Allmänt

Dimensionering av avskiljare för lätta mineraloljor skall baseras på typ och flödeshastighet för de vätskor
som skall renas och hänsyn skall tas till följande:
— maximal flödeshastighet för dagvatten,
— maximal flödeshastighet för avloppsvatten (spillvatten),
— densitet för den lätta vätskan,
— förekomst av ämnen som kan hindra separering (t.ex. tvättmedel).
Dimensioneringen tar inte hänsyn till särskilda driftförhållanden (se 4.3.8).
Storleken på avskiljaren skall beräknas utifrån följande formel:
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NS = (Qr + f x ⋅ Q s ) f d

(1)

där
NS

är den nominella storleken på avskiljaren,

Qr

är den maximala flödeshastigheten för dagvatten i l/s,

Qs

är den maximala flödeshastigheten för spillvatten i l/s,

fd

är densitetsfaktorn för den relevanta lätta vätskan,

fx

är hinderfaktorn beroende på typen av utsläpp.

4.3.2

Faktorer
Hinderfaktor fx

4.3.2.1

Hinderfaktorn fx möjliggör ogynnsamma separeringsförhållanden, t.ex. när tvättmedel förekommer i spillvattnet. De lägsta rekommenderade hinderfaktorerna finns förtecknade i tabell 2.
Tabell 2 – Lägsta hinderfaktorer fx
Utsläppstyp i enlighet med 4.1

fx

a)

2

b)

ej relevant eftersom Qs = 0 (endast dagvatten)

c)

1

Densitetsfaktor fd

4.3.2.2

Densitetsfaktorn fd möjliggör avvikande densiteter för lätta vätskor vid användning av olika kombinationer av
systemkomponenter. Ytterligare information ges i bilaga A.
Tabell 3 – Densitetsfaktorer fd
Densitet
g/cm³

upp till 0,85

Kombination

över 0,85 upp till 0,90

över 0,90 upp till 0,95

Densitetsfaktor fd

S-II-P

1

2

3

S-I-P

1a

1,5 a

2a

S-II-I-P

1b

1b

1b

a

För klass I-avskiljare som endast utnyttjar gravimetrisk princip skall fd för klass II-avskiljare
användas.
b

6

För klass I- och klass II-avskiljare.
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4.3.2.3

Rengöringsmedel

Tillverkare av rengöringsmedel skall tillhandahålla en försäkran som anger att produkten inte innehåller organiskt förenade halogensammansättningar eller BTX-aromater. Endast rengöringsmedel som bildar temporärt stabila emulsioner med lätta vätskor och sedan bryts ned efter rengöringsprocessen skall användas. En
bruksanvisning skall också följa med, tillsammans med en beskrivning av effekterna vid blandning med
andra rengöringsmedel, speciellt med avseende på separeringsprocessen.
4.3.3

Kombinerat utsläpp av dagvatten och spillvatten

Om en avskiljare tar emot dagvatten och spillvatten, t.ex. från fordonstvätt, och de två maximala flödena inte
förväntas inträffa samtidigt kan avskiljaren dimensioneras för den högre flödeshastigheten.
4.3.4

Spillvatten

Spillvatteninflödet skall i enlighet med 4.1, fall a), beräknas som summan av de bidragande flödena utifrån
följande formel:
Q s = Q s1 + Q s 2 + Q s 3 + ...

(2)

där
Qs1 är flödet från avtappningspunkter i l/s,
Qs2 är flödet från fordonstvättar i l/s,
Qs3 är flödet från rengöringsenheter med högt tryck i l/s.
Övriga bidragande flöden skall läggas till.
4.3.4.1

Avtappningspunkter

Där det inte är möjligt att bestämma det maximala flödet från avtappningspunkter genom mätning kan detta
uppskattas med tabell 4. Tabell 4 tar hänsyn till sannolikheten för alla avtappningspunkter, oberoende av
storlek, som används samtidigt. Beräkningar skall baseras på flödeshastigheterna från de största avtappningspunkterna först.
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