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EUREAU 1 

Lattergasudfordringer ved drift 
af deammonifikationsanlæg 

Per Henrik Nielsen,  

VandCenter Syd A/S 

Hvad er udfordringen 

 

• Vi ved at lattergas er en kraftig drivhusgas. 

 

• Vi ved at lattergas emission er afhængig af kulstof mængden i forbindelse med 
kvælstofomsætningen. Mindre kulstof kan give anledning til mere lattergas produktion. 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Variationen i lattergas emission er meget betydelig 

 

• Vi ved at lattergas produktion er et meget centralt element i kvælstof omdannelsen – 
lattergas er oplagt parameter for meget bedre kontrol og optimering af biologisk kvælstof 
omsætning. Det åbner et meget stort potentiale    

 

• Vi ved det er svært at måle og måske endnu svære at styre – men det vil være uansvarligt 
at se bort fra problemet.  
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VandCenter Syd renseanlæg. 

Samlet 3 anlæg i Odense. 

NordVest 41.000 PE – faktisk belastning  

NordØst 24.000 PE – faktisk belastning 

EjbyMølle 212.000 PE – faktisk belastning 

Slam fra NØ & NV pumpes til EM. 

• Fælles slam behandling: 

• Forafvandning 

• Udrådning 

• Slut afvandning 

Omfattende slambehandling giver 
mere rejectvand 

Belastning:  
150.000 m3/år 

800 – 1100 mg NH4-N/l 

eller 

120 – 165 tons NH4-N/år 

Svarende til 35 – 45 % af kvælstof belastningen i 
luftningstankene. 

• Deammonifikationsanlæg etableret i 2014 

 

 

1 mol Ammonia

(NH3/ NH4 
+)

½ mol Nitrite
(NO2

- )

1 mol Nitrate
(NO3

- )

38% O2

1 mol Nitrite
(NO2

- )

½ mol Nitrogen Gas
(N2 )

25% O2

60% Carbon

NITRIFICATION
Aerobic , Autotrophic

40% Carbon

Anammox

bacteria

DENITRIFICATION
Anoxic, Heterotrophic

Parameter Nitrifikation/Denitrifikation Deammonofikation 

Ilt behov 100% 38% 
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Blæser 

Retur slam pumper 

Cyclon 
med 

dykpumpe 

Beluftnings paneler 

Klaringstank 

Føde pumper i bygning 

Omrører 

Instrumenter 

Ejby Mølle anlægslayout – 
kontinuert proces 

Instrumenter: 
• pH 
• NH4-N 
• NO2/NO3-N 
• ORP 
• DO 
• SS 
• N2O 

 
 
 
 

Har det været en succes? 
 

 
 • Ja. 

• 2016 mere end 95% af rejectvandet behandlet. 

• 94% reduktion af ammonium. 

• 330.000 kWh sparet. 

• Udledning af kvælstof reduceret med 1 – 2 mg/l 

• Sparet kvælstof afgift 0,6 – 1,2 mill. Kroner. 
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Hvad er udfordringen? 

• 330.000 kWh ~ 152 tons sparet CO2 

• Lattergas udledning fra deammonifikationsanlægget op til 8% af omsat 

ammonium ~ 22 tons N2O 

• Lattergas omregnet til CO2 ækvivalenter: 22 * 298 = 6.600 tons CO2 

• Modelberegninger underbygger problemstillingen 

 

 

 

 

 

152 tons sparet CO2 ~ 0,2% 
lattergas. 

Test program. 

Styrings parameter Test. 

pH N2O effekt ved 3 forskellige pH set point 

Nitrit N2O effekt af nitrit baseret styring. 

Kontinuert beluftning Test af kontinuert beluftning og N2O effekt. 
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pH -styring 

• pH er den anbefalede styrings parameter fra leverandøren. 

• pH holdes inden for et snævert bånd på 0,01 – 0,02. 

• Set point mellem 6,5 – 7,2.  

 

Beluftning start 

Beluftning stop 

pH Ammonium 

omsætning [%] 

Lattergas emision 

[% N af  omsætning] 

7.06 90.3 59.4 

7.28 83.4 11.0 

7.035 90.7 13.9 

Kontinuert beluftning. 

 

- AOB og Anammox omsætter kvælstof samtidigt. 

 

- Ilt skal holdes under 0,2 mgO2/l. 
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NH4+ 

N2 

O
2 

NO2 

- 

Test Ammonium 

omsætning [%] 

 

Lattergas emision 

[% N af  omsætning] 

 

Kontinuert 91,5 5,1 
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Nitrit Styring 

 

 

 

• Intuitive 

 

• Både substrat og 
inhibitor 

 

• Simpel styring 
med pH i 
baggrunden. 
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Beluftning start 

Beluftning stop 

Test Ammonium 

omsætning [%] 

Lattergas emision 

[% N af  omsætning] 

Nitrit 
styring 

92,1 2,9 

Sammenligning af test. 

Setup Ammonium omsætning 

[%] 

Lattergas emision 

[% N af  omsætning] 

pH [høj] 86,8 11,0 

Nitrit 92,1 2,9 

pH kontrol 

reaktor 

85,5 4,3 

Kontinuert 91,5 5,1 
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Litteraturen: 0,4 
– 2% 
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Hvad gør vi nu? 

Hvad skal der til? 

• Fuldskala implementering – vi skal flytte os fra laboratorier til fuldskala for at 

virkeliggøre vores indsigt 

• Endnu mere samarbejde mellem forsyninger – videns institutioner – virksomheder 

• Nyt driftsprincip i deammonifikationsprocessen styret af lattergas måling med ønske 

om nedbringelse af emissioner  

Fremtidige undersøgelser: 

• Emissions modeller 

• Proces stabilitet 

• Nitrit styring optimering 

Mekanisk løsning? 

• Omsætning i hovedstrømmen 

• Biofilter /kemisk filter 

• Oprensning N2O 
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Konklusioner. 

• N2O emissionen er for høj. 

• Høj pH reducerer N2O men reducerer omsætningen 

• Kontinuert beluftning kan lade sig gøre men N2O emission er ikke optimal. 

• Nitrit styring har den bedste omsætning og mindste N2O emission. 

• Vi så de højeste emissioner ved pludselige ændringer. 

• Er litteraturværdierne rigtige? 

 

• Det er væsentligt at der skabes muligheder for ikke at blive økonomisk straffet når 

emissioner (fx lattergas) minimeres. 

 

• En tilskyndelse til øget bæredygtighed vil åben op for en mængde at 

hensigtsmæssige tiltag. 
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. 

Tak 


