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Nitrogenbehandling i RAS
• Norm for nitrogen behandling i norske RAS: Biofilter med nitrifisering: TAN  NO3
• Fordeler med å fjerne nitrogen:
- Mulighet for å redusere vannforbruk
- Renere utslippsvann
- Positiv effekt på fiskehelse?
• Nitrogen kan fjernes helt med denitrifikasjon:
• Men ikke så vanlig i norsk smoltproduksjon

NO3 + organisk karbon  N2

• Fins det andre og gunstigere måter å fjerne nitrogen på?

Delvis nitrifisering og anammox
• Anammox-bakterien fjerner nitrogen ved å bruke ammonium og nitritt til å lage nitrogengass:
NH4+ + NO2-  N2
• Anaerob prosess
• Ammonium finnes allerede i RAS vannet
Nitritt dannes i biofilteret i første steg av nitrifikasjon
• Hvor langt nitrifikasjon går kontrolleres med luftingen av biofilteret
Hvis man lufter bare litt går kun det første steget av nitrifikasjon!
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• Den kombinerte prosessen heter delvis nitrifisering anammox og foregår i biofilmen på bærere
(Partial nitrification anammox på engelsk: PNA)

Delvis nitrifisering-anammox

Figur hentet fra Capodaglio et al., 2016.

Fordel med anammox
• Delvis nitrifisering-anammox representerer et alternativ til den samlede prosessen nitrifikasjon og
denitrifikasjon
• Fordeler med anammox sammenliknet med nitrifikasjon/denitrifikasjon:
- Trenger ikke lufte biofilter like mye som ved nitrifikasjon
- Trenger ikke den ekstra karbon-kilden for denitrifikasjon
- Lavere CO2-produksjon: CO2 brukes av anammox som karbonkilde

*SHARON-anammox er en delvis nitrifisering-anammox prosess

Anammox i dag
• Prosessen er brukt kommersielt innen rensing av avløpsvann med høye ammonium
konsentrasjoner (flere hundre mg N/L)
– f.eks. på Nordre Follo Renseanlegg:
800 mg NH4-N/L
• Men prosessen har også blitt oppdaget i RAS biofiltre
• RAS Biome-prosjektet satte seg mål å prøve å adaptere bærere brukt på Nordre Follo
til lave ammonium konsentrasjoner relevant for RAS – dette har ikke blitt gjort før

Eksperiment
• Tre labskala MBBR reaktorer med bærere fra Nordre Follo ble satt opp og gitt ulike
strategier for å senke TAN-konsentrasjonen
• Jeg optimaliserte den ene til å fjerne nitrogen med delvis nitrifisering anammoxprosessen
Parameter

Verdi

TAN konsentrasjon

10 mg NH4-N/L

HRT

43 timer

Temperatur

20 °C

• Optimaliserte reaktor-effektiviteten ved
å «tune» luftingen
• Tilsatte litt organisk karbon for å konsumere oksygen
• Målte NH4, NO2 og NO3 med Hach Lange kits
• Sendt inn prøver av biofilm til mikrobiell analyse
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Fort.
• Trolig foregår det både nitrifisering og denitrifisering i
reaktoren, men…
• Vi har selektert for anammox og massebalansen indikerer
anammox aktivitet
• ikke nok oksygen for fullstendig nitrifisering
• ikke nok organisk karbon til fullstendig denitrifisering

• Mikrobielle analyser er sendt inn: disse vil trolig gi mer
innsikt i hvilke bakterier som er aktive

Konklusjon
• De kjemiske dataene indikerer anammox aktivitet
• Anammox-bærere fra avløpsvann har blitt tilpasset lave TAN-verdier
• Reaktoren er stabil og har blitt senket videre til 5 mg/L: fullstendig fjerning
• Etter vår kunnskap blir dette første gang det er vist at anammox kan brukes ved så lave
TAN verdier
• Neste steg i prosjektet: senke temperatur og implementere i lite eksperimentelt RAS
uten fisk
• Utfordringer: oksygen-kontroll, lav temperatur, trygg integrering av en fase med lav
oksygen i RAS
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