
 

Aquardens SCWO-lösning är en kostnadseffektiv och helautomatisk metod för rening av lakvatten från deponier. Till skillnad från biologisk rening 

destruerar SCWO organiska och giftiga föreningar fullständigt. 

  

  PFASinator 

Uppsamling och fullständig destruktion av PFAS 



 

PFAS 

Förekomsten av per- och polyfluorerade 

alkylsubstanser (PFAS) i vår miljö är ett växande 

och akut globalt problem. PFAS är extremt 

cancerogena och brukar kallas evighetskemikalier 

eftersom de är mycket svårnedbrytbara i naturen. 

De används i många hushållsprodukter och inom 

industrin, läcker ut i miljön och ackumuleras i 

kroppen under många år, och kan orsaka svåra 

sjukdomar. Flera tekniker finns för att samla upp 

PFAS i vatten. Tyvärr är många traditionella 

metoder för PFAS-destruktion otillräckliga – t.ex. 

kemisk oxidation, biologisk rening och ozonering. 

Förbränningsanläggningar med höga 

temperaturer (>> 1 000°C) kan destruera PFAS, 

men har ett högt energi- och CO2-avtryck. Därför 

har Aquarden utvecklat en grönare, stabil lösning, 

PFASinator, som fungerar med hjälp av PFAS-

selektiva adsorbenter och superkritisk 

vattenoxidation (SCWO). 

 

 
Aquardens SCWO-lösning är en kostnadseffektiv och helautomatisk 

metod för hantering av PFAS. 

 

Slutet for ”evighetskemikalier”  

Jonbytarharts och andra PFAS-specifika 

adsorbenter adsorberar PFAS ur vatten på ett 

mycket effektivt sätt. För att samla upp PFAS-

ämnen har Aquarden utvecklat en fullskalig 

lösning där vatten passerar genom två 

adsorptions-kolonner. Den första 

adsorptionskolonnen tar effektivt bort organiskt 

material, men har låg PFAS-selektivitet och 

släpper igenom PFAS. Den andra 

adsorptionskolonnen är PFAS-selektiv och tar bort 

PFAS till nivåer under tjänligt dricksvatten. När 

adsorbenten är mättad med PFAS ersätts den av 

en ny adsorbent, och den gamla adsorbenten 

skickas till en SCWO-anläggning för fullständig 

destruktion. Figuren på nästa sida illustrerar hela 

processen. 

 

 

Superkritisk vattenoxidation (SCWO) 

Superkritiskt vatten är en fjärde fysisk form av 

vatten som existerar över 374°C och 221 bar och 

är ett fantastiskt medium för att bryta ner 

mikroföroreningar till sina minsta beståndsdelar på 

några sekunder. Aquardens moduluppbyggda 

SCWO-system kan fullständigt bryta ner PFAS-

 Processens fördelar  

 Skalbar lösning: Aquardens PFAS-

borttagningssystem är helt modulbaserat och 

skalbart för att passa era behov. 

 

 Service för hartsbyte: När adsobenterna är 

helt mättade ersätter vi dem åt er. Den gamla 

adsorbenten skickas till ett externt SCWO-

system för destruktion. 

 

 SCWO-rening på plats: Vi tillhandahåller 

valfri SCWO-rening på plats för applikationer 

med mycket stor konsumtion av PFAS-

adsorbenter. 

 

 Enkel, kontinuerlig och helt automatiserad 

process: Kräver minimal övervakning. 

 

 Fullständig borttagning och destruktion av 

PFAS-ämnen: Systemet skräddarsys för att 

hantera er avfallsmängd. 

 

 Fullständig systemintegration: Vi är med dig 

hela vägen med fullständig service och 

support.  

 

 Skandinavisk lösning: Registrerad i Danmark 

och Norge och aktiv världen över. I Sverige, i 

nära samarbete med Eden Aquatech. 

 



 

mättade adsorbenter eller vatten med hög PFAS-

koncentration externt eller internt, och bara lämna 

H₂O, CO₂, N₂ och mineralsyror som restprodukter. 

Tabellen till höger illustrerar den typiska oxidativa 

effektiviteten hos SCWO. 

 

För- och efterbehandling 

Stora mängder organiskt material i vatten kan 

försvaga en adsorptionsprocess. Det är därför 

mycket viktigt att säkerställa en bra förbehandling 

för att reducera mängden organiskt material i 

vattnet innan PFAS-adsorptionen inleds. På 

Aquarden utvärderar våra specialister varje 

ärende individuellt för att skräddarsy den bästa 

lösningen för för- och efterbehandling. För visst 

vatten, som grundvatten, är behovet av 

förbehandling minimalt, medan mer komplext 

vatten, som lakvatten, kan behöver fler 

förbehandlingssteg. På Aquarden testar vi dessa 

processer från laboratorium till system på  

 

 

pilotskala för att säkerställa den bästa lösningen 

med tanke på utsläppskvalitet, kapitalutgifter 

och driftskostnader. Genom att kombinera våra 

egna produkter med kvalitetsprodukter från 

pålitliga leverantörer konstruerar och bygger vi 

kompletta industrisystem för vatten-behandling 

som matchar era specifika utmaningar. 

 Specifikationer    

 
Flöde och 
kapacitet 

Normalt, 1–50 m³/tim. Ingen övre gräns eftersom hela systemet är uppbyggt i 
moduler. En SCWO-enhet av standardstorlek kan destruera 5 m³/dag av svårt 
PFAS-kontaminerat vatten eller mättade adsorbenter. 

  

 
Fotavtryck 

Adsorptionssystemets fotavtryck är minimalt – ett system på 2,5 m³/tim tar upp 
mindre än 3 m² och ett system på 15 m³/tim får enkelt plats i en isolerad 20 fots-
container. Vårt SCWO-system får plats i två 40 fots-containrar. 

  

 

Service 

Genom att välja Aquarden PFAS Technologies säkerställer du kontinuerlig 
borttagning och destruktion av PFAS. Vårt dedikerade serviceteam hanterar 
hela processen, inklusive beställning av anläggning, drift och support. 

  

  Före (µg/l) Efter (µg/l)  
 PFHpA 0.36 <DG  
 PFOA 0.52 <DG  
 PFNA <DG <DG  
 PFBS 0.89 0.0081  
 PFHxS 0.28 0.0096  
 PFOS 0.28 0.018  
 PFOSA 0.0069 <DG  
 PFHxA 0.63 <DG  
 PFBA <DG <DG  
 PFPeA 0.30 <DG  
 PFDA <DG <DG  
 FTS 6:2 0.38 <DG  
 Tot. PFAS 3.7 0.035  

Figur 1:PFASinator - Aquardens SCWO-adsorptionsprocess för PFAS-sanering 

 

Resultat från PFAS-kontaminerat lakvatten före/efter SCWO-
behandling (<DG = under detektionsgränsen) 



 

  

Om Aquarden 

Leverantör av helhetslösningar 

 

Aquarden är experter på att utforma 

lösningar för en hållbar hantering för 

även de mest svårhanterliga vatten. Vi 

erbjuder provtagning, rådgivning, 

driftklara system och tjänster – alla 

skräddarsydda för att passa era 

specifika krav. Lösningarna integreras i 

era befintliga processer för produktion 

och vattenhantering. 

 

Vårt mål är att hjälpa er att uppfylla de 

högsta miljöstandarderna för industriell 

vattenhantering genom att tillhandahålla 

miljövänliga och effektiva lösningar. Vårt 

eget och prisbelönta SCWO-system och 

PFASinator destruerar alla organiska 

och giftiga föreningar i vatten fullständigt 

och effektivt, och återanvänder energi 

och vatten. 
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