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Förord
Med detta examensarbete avslutar jag mina civilingenjörsstudier vid Luleå tekniska universitet,
studier inom det samhällsbyggnadstekniska programmet med fördjupning mot teknisk miljövård.

Under arbetet med denna uppsats och de försök den innehåller har jag fått värdefull handledning
och intresserad respons av min handledare Erica Johansson, doktorand vid avdelningen för VA-
teknik. Jag är också tacksam för den hjälp jag fått av Kerstin Nordqvist med utförandet av alla
kväveanalyser.

”Jag är ingen duktig fiskare. Jag ägnade visserligen denna sport rätt ingående studier en gång i tiden och
tyckte själv att jag blev ganska duktig.” […]

”En del människor lever i den tron, att allt som krävs för att bli en bra fiskare är att man obesvärat kan
berätta fiskarhistorier utan att rodna. Men det är ett misstag. Det räcker inte med enbart oförvägen
osanning, sådant klarar ju den klumpigaste nybörjare. Det som fordras för att nå den riktiga klassen är en
djup känsla för livfulla detaljer, ett osvikligt minne för trovärdiga omskrivningar och den obändiga viljan att
skapa en atmosfär en samvetsgrann, för att inte säga pedantisk, noggrannhet i redovisandet av datum,
klockslag och väderleksförhållanden - det är sådant som kännetecknar en mästerlig metare.”

Jerome K. Jerome Tre män i en bok. (1984).

De jag borde ha, men inte har, nämnt, har jag för den skull inte glömt.

Luleå den 19 augusti 2000.

Helena Fureman
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Abstract
The traditional view upon wastewater systems is one of good health and minimised impact on the
environment. This point of view is altering towards one of nutrient recycling and low
consumption of resources. The aim is to find sustainable systems with the ambition to close the
nutrient flows between cities and farmland.

Urine contributes to 1% of the domestic wastewater flow, but contains nevertheless 80% of the
nitrogen, 60% of the potassium, and 50% of the phosphorous in domestic wastewater. Thus,
source separation of urine has been suggested as a method for nutrient recycling.

To reduce the expenses for transports and recycling it may be necessary to reduce the amount of
urine collected in a separating system. Nitrification followed by drying of stored urine has been
suggested as a method for volume reduction at Luleå University of technology.

The objective of this Master Thesis was to nitrify a urine solution with a high content of ammonia
nitrogen to nitrate. To investigate the importance of pH and of NaHCO3-addition was another
objective of this study.

Nitrification is a reaction that is catalysed by micro-organisms. In aerobic environments ammonia
is converted in two steps first to nitrite and then to nitrate.

As a background to the practical experiments a literature review was carried out. Experiences
from research at Luleå University of technology, regarding nitrification of urine, were also used
as background information.

The experiments were carried out in two trickling filters, each with a volume of 14 L. The dosage
of urine was monitored and altered after daily pH-measurements. The urine added to the trickling
filters was allowed to contain different concentration of NaHCO3. The urine used had been stored
and its nitrogen content was 3.5±0.5 g N/L. Between 52-92% of the nitrogen appeared as
ammonia. Samples of the nitrified solution were analysed with respect to their content of the
nitrogen species NO2

-, NO3
-, NH4

+, and TOT-N.

The results showed that it was possible to nitrify stored human urine with a high fraction of
ammonia. At pH 6.5-7.0 the highest nitrification rate was achieved. The experiments did not,
however, give enough results to estimate the optimal pH-level for the process. The highest
nitrification rate was 1.0 g/d or 0.7 kg N/d,m3. Of this oxidation, 0.6 g/d was carried out by the
ammonia oxidisers. Thus, 0.4 g/d was completely oxidised to nitrate. In the experiments there
was a large residue of nitrite in the system. Earlier studies have shown that a high content of
nitrite in the solution increases the nitrogen losses during drying. Not enough results were
attained to determine the necessary addition of NaHCO3, for optimum performance of the
nitrification.

The unintentional overload of one of the trickling filters showed the micro-organisms' ability to
survive and recover their nitrification capacity. The recovered nitrification rate was, however,
much lower then before the overload.
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In a nitrifying system containing both ammonia and nitrite, there was an oxidation of nitrite. This
oxidation has been questioned in the literature.

To further develop this method it would be interesting to study the conditions for the nitrite
oxidisers, in order to generate a product containing a smaller residue of nitrite. An addition of one
or more micro nutrients to the system could perhaps improve the conditions for nitrifying micro
organisms and optimise the process. Such a study was however not included in this Master
Thesis.
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Sammanfattning

Den traditionella synen på avloppssystemen gällande god hälsa och minimerad påverkan på
omgivande miljö, tenderar att mer och mer inriktas mot låg resursförbrukning samt återförsel av
näringsämnen. Detta nya tänkande är ett led i en strävan att sluta kretsloppet mellan stad och land
för en långsiktig hållbarhet.

Urinen utgör 1% av avloppsvattenflödet, men innehåller ca 80% av det kväve, 60% av kaliumet
och cirka 50% av fosforn som finns i hushållens avloppsvatten. Innehållet av kväve, kalium och
fosfor i humanurin utgör ca 15-20% av Sveriges konstgödselanvändning. Urin innehåller
jämförelsevis låga halter av tungmetaller. Detta gör källsorterad urin intressant att studera ur
näringsåterförselsynpunkt.

För att minimera kostnader och exergiåtgång vid transporter för återförsel av källsorterad urin är
det nödvändigt med en volymreduktion av urinlösningen. Ett sätt till volymreduktion kan vara att
torka urinlösningen, tidigare försök vid Luleå tekniska universitet har visat på intressanta
möjligheter med nitrifikation som försteg till torkningen för att minimera kväveförlusterna. Detta
examensarbete har inneburit arbete med detta nitrifikationssteg.

Syftet med detta exjobb var att nitrifiera en urinlösning innehållande en hög ammoniumkvävehalt
i en biobädd. Dessutom var syftet att undersöka hur faktorerna pH-värde och
natrimuvätekarbonattillsats påverkar nitrifikationsprocessen.

Nitrifikation är en mikroorganismkatalyserad kväveoxidation, i vilken ammonium, i aeroba
omgivningar, omvandlas till nitrit och därefter vidare till nitrat. Det först steget genomförs av
Nitrosomonas och det andra av Nitrobacter.

Till grund för det praktiska försöksarbetet genomfördes en litteraturstudie, för att klargöra
centrala parametrar och faktorer för processen. Bakgrund har även hämtats från tidigare
nitrifikationsförsök vid Luleå tekniska universitet.

Praktiska nitrifikationsförsök genomfördes i två biobäddar, på vardera 14 l. Doseringen av
urinlösning kunde styras och avvägdes utifrån dagliga pH-mätningar. Regelbundna prover
analyserades på kvävespecies. Analysen omfattade NO2

-, NO3
-, NH4

+ samt TOT-N. Den doserade
urinlösningen tilläts innehålla olika halter NaHCO3, och driften styrdes kring olika pH-nivåer.
Den lagrade urinen innehöll 3,5±0,5 g N/l, och mellan 52-92% av kvävet förelåg som
ammonium.

Resultaten visade att det var möjligt att nitrifiera lagrad humanurin med högt innehåll av
ammoniumjoner. Vid pH 6,5-7,0 uppvisades den högsta nitrifikationshastigheten.. Försöksserien
vid olika pH gav dock inte tillräckligt med underlag för att utvärdera optimal pH-nivå. Den
högsta nitrifikationshastigheten var 1,0 g NOx/d, eller 0,7 kg N/d,m3. Av denna oxidation stod
ammoniumoxiderarna för merparten; 0,6 g/d och följaktligen oxiderades 0,4 g/d hela vägen till
nitrat. Alla delförsök visade på en hög halt resterande nitrit, något som visats medföra
kväveförluster vid en efterföljande torkning. Försöken gav inte tillräckligt med underlag för en
slutsats gällande optimal natriumvätekarbonattillsats.
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Efter en oavsiktlig överbelastning visades nitrifierarnas förmåga till återhämtning. Den
nitrifierande förmågan återkom i en icke inhiberande omgivning. Den nitrifikationshastighet som
åstadkoms efter överbelastningen var dock lägre än den oxiderarna presterat tidigare.

I ett biobäddssystem innehållande både ammonium och nitrit har oxidation av nitrit visats möjlig,
något som ifrågasatts under amoniumnärvaro i litteraturen.

För att ytterligare utveckla metoden skulle det vara intressant att titta på villkoren främst för
nitritoxiderana, i syfte att kunna generera en produkt med en mindre nitritrest. En tillsats av ett
eller flera mikronäringsämnen i systemet kanske skulle förbättra villkoren för nitrifierarna så att
dessa blir högpresterande. En sådan studie av dessa näringsämnen och halter låg dock utanför
detta examensarbetes ambitioner.



__________________________________________________________________________________________
Nitrifikation av humanurin

Innehållsförteckning
ORDLISTA............................................................................................................................................................ 1

1 INLEDNING.................................................................................................................................................. 3

1.1 BAKGRUND .............................................................................................................................................. 3
1.2 SYFTE....................................................................................................................................................... 4
1.3 AVGRÄNSNINGAR .................................................................................................................................... 4

2 VÄXTNÄRINGSÄMNEN OCH URINSORTERING ............................................................................... 5

2.1 FÖRÄNDRING AV VA-LÖSNING, INLEDANDE DISKUSSION ........................................................................ 5
2.2 URIN ........................................................................................................................................................ 6

2.2.1 Beståndsdelar i urin ........................................................................................................................ 7
2.3 NÄRINGSÄMNEN I URIN ............................................................................................................................ 7

2.3.1 Nedbrytning av urea........................................................................................................................ 9
2.4 TUNGMETALLER I URIN .......................................................................................................................... 10
2.5 BAKTERIER I URIN .................................................................................................................................. 10

3 KVÄVEKEMI ............................................................................................................................................. 11

3.1 KVÄVETS KRETSLOPP............................................................................................................................. 11
3.2 NITRIFIKATION....................................................................................................................................... 13

3.2.1 Biokemisk effektivitet ..................................................................................................................... 14
3.2.2 Tillväxtoptimalt pH-intervall......................................................................................................... 15
3.2.3 Temperatur .................................................................................................................................... 15
3.2.4 Alkalinitet ...................................................................................................................................... 16
3.2.5 Mikronäringsämnen ...................................................................................................................... 16
3.2.6 Syrgasmättnad............................................................................................................................... 16

3.3 INHIBERING AV NITRIFIKATION .............................................................................................................. 17
3.3.1 Betydelsen av fri ammoniak och salpetersyrlighet för nitrifikationsprocessen ............................. 18

3.4 KVÄVEFÖRLUSTER I SAMBAND MED NITRIFIKATION AV AMMONIUM ..................................................... 22
3.4.1 Föreningar som kan orsaka kväveförluster från ett nitrifierande system...................................... 22
3.4.2 Exotiska kvävereaktioner............................................................................................................... 23

4 PRAKTISKT UTNYTTJANDE AV URIN SOM GÖDNINGSMEDEL ............................................... 24

4.1 KVÄVEFÖRLUSTER VID URINGÖDSLING.................................................................................................. 24
4.2 URIN JÄMFÖRT MED ANDRA GÖDNINGSMEDEL ....................................................................................... 25
4.3 AVVATTNING OCH KVÄVEFÖRLUSTER.................................................................................................... 27

5 BIOBÄDDENS FUNKTION OCH PRINCIPER..................................................................................... 28

5.1 ALLMÄNNA PRINCIPER ........................................................................................................................... 28
5.2 DIFFUSIONSPROBLEM............................................................................................................................. 29

6 MATERIAL OCH METODER ................................................................................................................. 30

6.1 INLEDNING ............................................................................................................................................. 30
6.2 ALLMÄNT OM FÖRSÖKEN ....................................................................................................................... 31
6.3 PROVTAGNINGAR, MÄTNINGAR OCH ANALYSER .................................................................................... 32
6.4 BERÄKNINGSFÖRFARANDE..................................................................................................................... 34

6.4.1 Volymer ......................................................................................................................................... 34
6.4.2 Kvävemängder............................................................................................................................... 34
6.4.3 Luftbubblingsflaskorna.................................................................................................................. 35

6.5 DELFÖRSÖK ........................................................................................................................................... 35
6.5.1 Försök B1, Tillsats av 40 volymprocent NaHCO3 ......................................................................... 36
6.5.2 Försök B2, Sökande efter ett högre drifts pH… ............................................................................ 36
6.5.3 Försök B3, Högt drifts-pH och dosavslag ..................................................................................... 36
6.5.4 Försök B4, Utspädning.................................................................................................................. 36
6.5.5 Försök A1, Råurin utan tillsats av NaHCO3 ................................................................................. 36
6.5.6 Försök A2, Tillsats av NaHCO3, 25 volymprocent........................................................................ 36
6.5.7 Försök A3, Ingen dos, väntan på återhämtning ............................................................................ 36
6.5.8 Försök A4, Dosering av redan delvis nitrifierad urin ................................................................... 37
6.5.9 Försök A5, Tillsats av NaHCO3 25 volymprocent, drifts-pH omkring 7,0 .................................... 37



__________________________________________________________________________________________
Nitrifikation av humanurin

7 RESULTAT OCH DISKUSSION.............................................................................................................. 37

7.1 INLEDNING ............................................................................................................................................. 37
7.2 RESULTAT KOLONN A ............................................................................................................................ 38

7.2.1 pH-variationer............................................................................................................................... 39
7.2.2 Syrgashalt...................................................................................................................................... 39
7.2.3 Kvävespecies ................................................................................................................................. 39
7.2.4 Nitrifikationshastighet ................................................................................................................... 40
7.2.5 Kväveförluster ............................................................................................................................... 41
7.2.6 Fri ammoniak (FA)........................................................................................................................ 42
7.2.7 Fri salpetersyrlighet (FNA)........................................................................................................... 42
7.2.8 Kvävebelastning ............................................................................................................................ 44
7.2.9 Period AI (Försöksdag 0-31)......................................................................................................... 44
7.2.10 Resultat delförsök A1, försöksdag 0-30......................................................................................... 45
7.2.11 Resultat delförsök A2, försöksdag 30-31 ....................................................................................... 45
7.2.12 Period AII (Försöksdag 31-112) ................................................................................................... 46
7.2.13 Resultat delförsök A3, försöksdag 31-66 ....................................................................................... 48
7.2.14 Resultat delförsök A4, försöksdag 66-83 ....................................................................................... 48
7.2.15 Resultat delförsök A5, försöksdag 83-112..................................................................................... 48

7.3 RESULTAT KOLONN B ............................................................................................................................ 49
7.3.1 pH-variationer............................................................................................................................... 49
7.3.2 Syrgashalt...................................................................................................................................... 50
7.3.3 Kvävespecies ................................................................................................................................. 50
7.3.4 Nitrifikationshastighet ................................................................................................................... 51
7.3.5 Kväveförluster ............................................................................................................................... 52
7.3.6 Fri ammoniak (FA)........................................................................................................................ 52
7.3.7 Fri salpetersyrlighet (FNA)........................................................................................................... 52
7.3.8 Kvävebelastning ............................................................................................................................ 53
7.3.9 Luftbubblingsflaskorna.................................................................................................................. 54
7.3.10 Period BI (Försöksdag 0-25)......................................................................................................... 54
7.3.11 Resultat delförsök B1, försöksdag 0-12......................................................................................... 55
7.3.12 Resultat delförsök B2 ,försöksdag 12-25 ....................................................................................... 55
7.3.13 Period BII (Försöksdag 25-112) ................................................................................................... 55
7.3.14 Resultat delförsök B3, försöksdag 25-79 ....................................................................................... 56
7.3.15 Resultat delförsök B4, försöksdag 79-112..................................................................................... 56

7.4 FELKÄLLOR OCH INEXAKTHETER- ETT RESONEMANG OM RESULTAT OCH METODUTVECKLING ............. 56

8 SLUTSATS .................................................................................................................................................. 58

9 REFERENSER............................................................................................................................................ 59



_________________________________________________________________________________________
Nitrifikation av humanurin

 - 1 -

Ordlista

Ammoniak NH3. Utgångsämne för framställning av gödningsmedel, plaster,
sprängämnen mm (Nationalencyklopedien, 1989).

Ammoniumjon NH4
+. (Nationalencyklopedien, 1989).

Autotrofa bakterier Har förmågan att från helt oorganiskt material bilda alla
livsnödvändiga ämnen (Nationalencyklopedien, 1990).

Denitrifikation Reduktion av oxiderade kväveföreningar under bildandet av N2,
NO eller N2O(Nationalencyklopedien, 1990).

Elektronacceptor Kemisk förening med tendens att helt eller delvis ta åt sig
elektroner (Nationalencyklopedien, 1991).

Elektrondonator Kemisk förening med tendens att helt eller delvis lämna i från sig
elektroner (Nationalencyklopedien, 1991).

Entropi Alla spontana reaktioner innebär en entropiökning. Mått på
oordningen (Nationalencyklopedien, 1991).

Enzym Ämne som katalyserar kemiska reaktioner i levande organismer
(Nationalencyklopedien, 1991).

Exergi Den del av energin som går att omvandla till arbete eller den
nyttiga delen av energin, eller den mängd mekaniskt arbete som
maximalt kan fås ur ett system (Nationalencyklopedien, 1991).

Dikväveoxid N2O. (lustgas). Bidrar till växthuseffekt och nedbrytning av
ozonskikt (Nationalencyklopedien, 1993).

Fekala bakterier Bakterier härstammande från exkrementer
(Nationalencyklopedien, 1991).

Fri ammoniak FA (free ammonia). NH3 (aq) = vattenlöst ammoniak

Heterotrofa bakterier Bakterier med förmågan att syntetisera cellmaterial med organiskt
kol som kolkälla (Nationalencyklopedien, 1992).

Hydrolys Hydroupplösning. Kemisk reaktion vid vilken en bindning spjälkas
genom en reaktion med vatten (Nationalencyklopedien, 1992).

Hydroxylamin NH2OH. Färglöst giftigt ämne, mer beständigt i vattenlösning.
Reduktions medel (Nationalencyklopedien, 1992). Mellanprodukt
vid oxidation av ammonium till nitrit.

Katalysera En katalysators inverkan på en kemisk reaktion. Den ökar den
kemiska reaktionshastigheten utan att själv förbrukas
(Nationalencyklopedien, 1993).
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Kvävedioxid NO2. Giftig gas (Nationalencyklopedien, 1993).

Kväveoxid (mono) NO. Oxideras lätt till NO2 (Nationalencyklopedien, 1993).

Kväveoxider NOX. Sammanslagningsbeteckning för kvävgaserna NO och NO2

(Nationalencyklopedien, 1993).

Lyofila Upplösning och älskande. Lyofila molekyler och kolloidala
partiklar bildar vanligen stabila lösningar i det aktuella
lösningsmedlet. Om vatten är detta lösningsmedel används
beteckningen hydrofil (Nationalencyklopedien, 1993).

Monooxygenaser Enzymer vilka katalyserar reaktioner där en av molekylerna i en
syremolekyl adderas till en förening och den andra reduceras till
vatten (Nationalencyklopedien, 1991).

Natriumvätekabonat NaHCO3.

Nitratjon NO3
-.

Nitrifikation Energigivande bakteriell process där ammonium oxideras till nitrit
och nitrat i två steg. Sker i mark och vatten vid god syretillgång
(Nationalencyklopedien, 1994).

Nitritjon NO2
-.

Ozon O3. Reaktiv starkt oxiderande gas (Nationalencyklopedien, 1994).

Salpetersyrlighet HNO2. Instabil giftig syra , FNA (free nitrous acid)
(Nationalencyklopedien, 1995).

Taxonomi Vetenskapen om organismers klassificering d.v.s. beskrivning och
namngivning (Nationalencyklopedien, 1995).

Urea Urinämne. CO(NH2)2 (Nationalencyklopedien, 1996).

Ureas Enzym som spjälkar urinämne (Nationalencyklopedien, 1996).
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1 Inledning

1.1 Bakgrund
Traditionellt har avloppssystemen varit tvungna att möta upp emot krav om god hälsa och
minimerad inverkan på omgivande miljö. I dag ökar kraven på att avloppsvattenhanteringen
även ska innefatta en låg resursförbrukning samt en återförsel av näringsämnen till
livsmedelproduktionen. Nya resonemang som om att sluta kretsloppet stad och land i strävan
mot långsiktig hållbarhet (Naturvårdsverket, 1998). I dag kompenseras läckaget samt
bortförseln av jordbruksprodukter från de odlingsbara markerna med tillskott av konstgödsel
(Wolgast, 1993).

Konventionell kväverening är en exergikrävande process (Hellström, 1998), i vilken kvävet
till stora delar går förlorad som växtnäringsresurs. En alternativ, mer hållbar, hantering av
avloppsvattenflödena, som föreslagits, är att sortera bort urinen vid källan och hantera den
separat. En sådan urinsortering är ett exergimässigt intressant alternativ (Hellström, 1998).

Urinen utgör mindre än 1% av avloppsvattenflödet, men innehåller cirka 80% av det kväve,
cirka 60% av kaliumet samt cirka 50% av den fosfor som återfinns i hushållens avloppsvatten.
(Naturvårdsverket, 1995). Se figur 1.1.
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70%
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100%

Kväve Fosfor Kalium Flöde

Gråvatten
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Figur 1.1 Fördelning av näringsämnesinnehållet i hushållens avloppsvatten (Naturvårdsverket, 1995).

Dessutom är tungmetallinnehållet i urin relativt lågt (Jönsson et al., 1997). Jämfört med t.ex.
slam är tungmetallbelastningen lägre per kilo näringsämne i urin (se kapitel 4.2).

Att omhänderta urinen utgör dock endast en dellösning i avloppsvattenhanteringen. Även
kretsloppet av en större andel fosfor måste tas i beaktande. Detta genom att antingen fekalier,
slam eller gråvatten tas med i den totala avloppsvattenbetraktelsen. Eftersom fosfor är en
icke-förnybar resurs får inte kretsloppet av denna falla i glömska. Minnessvaghet kanske
orsakad av entusiasm över urinsorteringens potentialer.

Källsortering av urin skulle avsevärt minska näringsämnesbelastningen på recipienterna
(Jönsson et al., 1997). Den frisorterade resursen kan lagras, eventuellt volymreduceras, för att
minska exergiåtgången vid transport och spridning samt på åkrar som gödningsmedel i ett
steg att sluta kretsloppet stad och land. Dock måste medföljande problem rörande t.ex. lagring
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och transporter lösas om systemet skall kunna utnyttjas storskaligt utan att negativa
miljöaspekter genereras. En möjlighet till detta kan volymminskning genom avvattning vara.

Ett sätt till volymreduktion är att direkt torka urinlösningen, det finns dock risk för
ammoniakförluster från lagrad urin. En annan möjlighet kan vara att först nitrifiera lagrad urin
samt därefter torka den behandlade urinen för att försöka binda kvävet i form av saltet
ammoniumnitrat. Viktigt är att kontrollera parametrar, vilka styr kväveförlusterna och
nitrifikationsförloppet så att nitrifikations och torkningsprocessen kan optimeras. Vid Luleå
tekniska universitet har tidigare försök visat att nitrifikation av urin i biobädd är möjlig
(Johansson, 1999). Författaren rapporterar om en 50%-ig nitrifikation till nitrit och nitrat.
Dessa försök har även inkluderat en efterföljande torkning av den nitrifierade lösningen
(Johansson, 1999).

Det här examensarbetet är en fortsättning på undersökningarna av nitrifikationens potential, i
syfte att optimera nitrifikations- och torksystemet ytterligare, med hög nitrifikationsgrad samt
låga kväveförluster som mål.

1.2 Syfte
Syftet med detta examensarbete var att försöka nitrifiera en urinlösning innehållande en hög
ammoniumkvävehalt i en biobädd. Dessutom var syftet att undersöka hur faktorerna pH-värde
samt natriumvätekarbonattillsats styr nitrifikationsprocessen. Detta i syfte att försöka
optimera nitrifikationsprocessen i ett biofilmsystem. Nitrifikationsprodukten bör kunna passa
in i ett nitrifikations- torkningssystem, även om detta arbete endast behandlar nitrifikationen.
Detta betyder t.ex. att produkten optimalt ska ha egenskaper vilka minimerar kväveförlusterna
vid torkning, vilket innebär att det behövs en hög nitratproduktion under nitrifikationen samt
en låg koncentration av nitrit i den nitrifierade lösningen.

Detta gjordes genom studier av de faktorer som kan påverka nitrifikationsprocessen och
kväveförluster från ett nitrifierande system. Både praktiska nitrifikationsförsök och teoretiska
litteraturgenomgångar ingick i studien.

För förståelsen av hela nitrifikationsprocessen innefattades även andra faktorer i
litteraturstudien, så som t.ex. inhibering och förhållanden för optimal tillväxt, men även här
låg fokus på ovan nämnda faktorer.

1.3 Avgränsningar
Urinen var redan sorterad och klar. Själva sorteringsförfarandet behandlades inte i detta
arbete.

Urinsortering genererar framförallt stor andel kväveåterförsel, varför huvudsakligt fokus låg
på kvävets kemi och reaktioner. De andra växtnäringsämnena behandlades endast ytligt. De
kemiska analyserna av urinen avsåg därför olika kvävespecies, övriga växtnäringsämnen som
ingår i urin såsom kalium och fosfor antogs inte påverkas nämnvärt av nitrifikationsprocessen.
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Av de flertal faktorer som styr nitrifikationsproseccen fokuserade de praktiska försöken på
pH-värdets och NaHCO3-haltens inverkningar, övriga faktorer låg utanför ramen för detta
examensarbete.

Avvattning av urinen kommer också att krävas. Den delen av processen studerades inte i detta
examensarbete. Möjligheter för en efterföljande avvattning, t.ex. genom torkning fanns dock i
åtanke under beskrivningar av möjliga utformningar av nitrifikationsprocessen.

Den storskaliga utvidgningen av nitrifikation av humanurin ansågs också ligga utanför fokus
för detta examensarbete. De biobäddar som utnyttjades för nitrifikationen hade en
reaktorvolym av 14 liter vardera.

För de litteraturstudier som grundlägger teoridelen i detta examensarbete genomfördes
databassökningar vid Luleå tekniska universitet.

2 Växtnäringsämnen och urinsortering

2.1 Förändring av VA-lösning, inledande diskussion
Avloppssystemens traditionella krav om god hälsa och minimerad miljöpåverkan, tenderar att
utvecklas emot att också omfatta tankar om, och krav på, låg resursförbrukning och
återcirkulering av näringsämnen (Hellström, 1998). Man talar om att sluta kretsloppet mellan
stad och land för att åstadkomma långsiktigt hållbara avloppsvattenlösningar
(Naturvårdsverket, 1998).

Den tilltagande urbaniseringen har medfört än mer långväga samt enkelriktade flöden av mat
och därigenom en förflyttning och lokal anrikning av växtnäringsämnen (Tiberg, 1993). De
långa avstånden mellan var maten produceras och konsumeras har gjort det både dyrare och
svårare att återföra växtnäring och organiskt material från staden till åkern (Pettersson, 1992).
I dag kompenseras för läckaget samt bortförseln av jordbruksprodukter från de odlingsbara
markerna med tillskott av konstgödsel (Wolgast, 1993).

Näringsflöden vilka ej sluts medför dessutom miljöproblem t.ex. genom att onormalt höga
koncentrationer av växtnäring ansamlas i sjöar och vattendrag, vilket i sin tur kan orsaka
övergödning.

De kvantitativt viktigaste växtnäringsämnena är kväve, fosfor och kalium (Pettersson, 1992).
Alla dessa ämnen finns i urin. Avloppsvattnets kväveinnehåll är häpnadsväckande centrerat
till urin. Detta gör urinsortering extra intressant ur en synpunkt att sluta kvävets kretslopp. Det
här exjobbet centreras helt kring kväve i försöksdelen. I litteraturdelen behandlas kalium och
fosfor endast översiktligt, även där ligger fokus på kvävets reaktioner och kretslopp.

Konventionell, storskalig kväverening är exergikrävande (Hellström, 1998). Exergi är den
nyttiga delen av energin, den del av energin som går att omvandla till arbete. Eftersom kvävet
genom denna typ av rening avgår från avloppsvattnet till atmosfären, går kvävet till stora
delar förlorad som växtnäringsresurs. I avloppsslam återfinns bara cirka 15% av ingående
kväve (Kirchmann & Pettersson, 1995). Om kväverening anses väsentligt kan urinsortering
utgöra ett exergimässigt intressant alternativ (Hellström, 1998). Ett alternativ som dessutom
erbjuder möjligheten till kväveåterförsel. Urinen utgör mindre än 1% av avloppsvattenflödet,
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men innehåller cirka 80% av det kväve samt cirka 60% av det kalium som återfinns i
hushållens avloppsvatten (Naturvårdsverket, 1995), se figur 1.1.

Källsortering av urin skulle avsevärt minska näringsämnesbelastningen på recipienterna
(Jönsson et al., 1997). Den sorterade urinen kan därefter lagras och spridas på åkrar som
gödningsmedel i ett steg att sluta kretsloppet mellan stad och land och minska de enkelriktade
näringsämnesflödena.

Avloppsslam är det traditionella VA-systemets möjlighet till näringsämnesåterförsel.
Slamspridning är dock en kontroversiell fråga i och med slammets varierande kvalitet i fråga
om innehåll av tungmetaller, organiska miljögifter samt smittämnen. Innehållet av
tungmetaller i urin är relativt lågt (Jönsson et al., 1997). Dagens avloppssystem har en
potential att recirkulera cirka. 15% av kvävet, 5% av kaliumet och 90% av fosforn i
avloppsvattnet till åkermarker via avloppsslam (Kirchmann & Pettersson, 1995). Efter en
medialt uppmärksammad debatt gällande halter och effekter av bromerade flamskyddsmedel i
avloppsslam råder för närvarande slamstopp, LRF råder sina medlemmar att stoppa
slamspridningen på åkermark. Potentialen för återförsel av kväve och kalium skulle öka i ett
system innehållande urinsortering. Den sammanlagda årliga produktionen av humanurin i
Sverige innehåller kalium, fosfor och kväve motsvarande ca. 15-20% av Sveriges
konstgödselanvändning (Jönsson et al., 1997), se även kapitel 2.2 och 4.2.

Urinsortering medför dock att stora mängder urin måste tas om hand, lagras och transporteras
för att kunna återföras åkermarken. Denna del utgör en stor del av systemets
exergiförbrukning (Hellström, 1998). Om urinseparering samt återförsel av urin ska kunna
utnyttjas i större omfattning måste hanteringsproblem i samband med lagring, transporter och
spridning lösas, så att inte skiftet av VA-system i förlängningen genererar en etter större
miljöbelastning.

Det är också viktigt att ha i åtanke att urinsortering endast är en del av en
avloppsvattenlösning. För en heltäckande VA-lösning måste det även finnas system för
hantering av fekalier samt gråvatten (Hellström & Kärrman, 1996). Framförallt för att en
helhetssyn, även innefattande avloppets fosforinnehåll, skall erhållas.

Att främja kretslopp genom sortering vid källan poängterar Tiberg (1993) på följande vis:

”Att inte blanda utan hålla flöden isär möjliggör
effektivare återvinning och återbruk.”

Samt (Tiberg, 1993):

”Skillnaden mellan en resurs och avfall är en fråga om ordning.”

2.2 Urin
Urin har i folktron tillmätts magiska egenskaper och länge haft medicinskt utnyttjande
(Tillhagen, 1986).

Romarna använde t.ex. urin som tandvatten, något som den moderna tandläkarkonstens fader
Pierre Fauchard även rekommenderade på 1700-talet (Tillhagen, 1986). Att man kunde bota
sjukdomar genom att dricka urin var en vanlig föreställning, så även seden att tvätta sår med
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urin. I folkdjupen har också andra seder funnits t.ex. att urin som skvättes på husets fyra
väggar skulle skydda mot råttor och möss (Tillhagen, 1986).

2.2.1 Beståndsdelar i urin
En vuxen människa utsöndrar vanligen cirka 1,5 liter urin per dag (Gullberg, 1978). Urinen är
normalt steril i blåsan, men kan kontamineras i urinröret (Brock et al., 1994). Urin innehåller
nedbrytningsprodukter från ämnesomsättningen i kroppen (Gullberg, 1978). Vanligen är
urinen svagt sur, pH ligger runt 6, men kan variera mellan 4,6 och 8,0 (Thurdin, 1997). I
Tabell 2.1, nedan visas vilka ämnen som normalt finns i urin. Ytterligare ämnen kan
förekomma i små kvantiteter, beroende på diet och hälsotillstånd, t.ex. kolhydrater, proteiner,
enzymer, hormoner och pigment (Brinkman, 1990; Gullberg 1978; Nationalencyklopedin,
1994)

Tabell 2.1 Innehåll i urin (Brinkman,1990; Gullberg, 1978; Nationalencyklopedin, 1994; Thurdin, 1997).

Ämne Förklaring

ORGANISKA FÖRENINGAR
Kreatinin Kommer från nedbrytningen av muskelmassa

innehållande keratinfosfat.

Urea CO(NH2)2, urinämne. Utgör 60-90% av urinens
kväveinnehåll.

Urinsyra (pKa= 5,4) Vid nedbrytningen av nukleinsyror (DNA, RNA) bildas
denna kvävehaltiga syra.

Urobilin Då hemoglobin bryts ned bildas denna förening, utsöndras
dels via urinen dels via gallan.

OORGANISKA
FÖRENINGAR
SO4

- Bildas då svavelhaltiga aminosyror bryts ned.

H2PO4
-, HPO4

2-, PO4
3- Ingår som buffert i blod och urin.

Ca2+, K+, Na+, Mg2+, Cl- Dieten avgör mänger och sammansättning.

2.3 Näringsämnen i urin
Urin bidrar med den överlägset största näringsämnesdelen av hushållens avloppsvatten
(Jönsson et al., 1997). Av näringsämnesinnehållet i hushållsavloppsvattnet innehåller, som
nämnts tidigare, urinen cirka 80% av kvävet, 50% av fosforn och 60% av kaliumet
(Naturvårdsverket, 1995). Näringsämnena i avloppet kommer främst från födan
(Naturvårdsverket, 1995).

Detta näringsämnesinnehåll bör beaktas med vetskapen om att de kvantitativt viktigaste
växtnäringsämnena är kväve, fosfor och kalium (Pettersson, 1992).

Naturvårdsverket har givit ut en sammanställning, utförd av Sundberg (1995), över en mängd
olika undersökningar av näringsinnehållet i fekalier och urin. Sammanställningen resulterade i
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s.k. schablonvärden över näringsinnehållet. I tabell 2.2 visas dessa värden. Gällande kalium är
fördelningen mellan urin och fekalier osäker (Naturvårdsverket, 1995).

Tabell 2.2. Schablonvärden över näringsinnehållet i urin och fekalier (Naturvårdsverket, 1995). Enheten är
gram per person och dygn.

Ämne Urin (g/pd) Fekalier (g/pd)

Torrsubstans (TS) 60 35
Totalfosfor (tot-P) 1,0 0,5
Totalkväve (tot-N) 11 1,5
Kalium (K) 2,5 1,0

En studie över näringsinnehållet i urin har utförts av Hellström & Kärrman (1996). Där
jämfördes urin från 10 kvinnor och män. Resultatet är ungefär detsamma som ovan nämnda
schablonvärden. Studien visar också att innehållsvariationen mellan könen är ringa. I Tabell
2.3 redovisas urinens näringsinnehåll uppdelat på kvinnor och män.

Tabell 2.3 Näringsinnehåll i och volym av urin (Hellström & Kärrman, 1996). Enheten är gram per person och
dygn respektive liter per person och dygn.

Ämne Hela gruppen Kvinnor Män

Fosfor (g/p,d) 1,5 ± 0,5 1,5 ± 0,5 1,5 ± 0,5
Kväve (g/p,d) 13 ± 3 12 ± 3 14 ± 3
Volym (l/p,d) 1,0 ± 0,4 0,8 ± 0,3 1,1 ±0,3

En studie av Jönsson et al. (1997) visar värden på näringsämnesinnehåll i urin, vilka även de
ligger nära schablonvärderna, dock med den skillnaden att urin från vegetarianer innehåller
lägre halter kväve och fosfor, men högre halter av kalium.

Sammansättningen av, en för växterna, idealt välbalanserad närsaltlösning är i det närmaste
identisk med humanurin (Wolgast, 1993).

Beräknat på årsbasis innehåller urin följande mängder näringsämnen per person (Kirchmann
& Pettersson, 1995):

2,5-4,3 kg N /pe,a (Motsvarar kväveinnehållet i 12,5-21.5 kg konstgödsel (NPK 20-4-8)).

0,7-1,0 kg P /pe,a (Motsvarar fosforinnehållet i 8,75-12,5 kg konstgödsel (NPK 20-4-8)).

0,9-1,0 kg K /pe,a (Motsvarar kaliuminnehållet i 22,5-25 kg konstgödsel (NPK 20-4-8)).

Den sammanlagda årliga produktionen av humanurin i Sverige innehåller kalium, fosfor och
kväve motsvarande ca. 15-20% av Sveriges konstgödselanvändning (Jönsson et al., 1997).

Då urin lagras (t.ex. efter urinsortering) är det vanligt att det sker en stratifiering i
lagringstankarna. Denna skiktning gäller såväl urinens kemiska som mikrobiella egenskaper
(Höglund et al., 1999). Höglund et al. (1999) poängterar vidare risken med dessa skillnader
mellan lager, de kan leda till felaktiga uppskattningar och beräkningar om urinens egenskaper
om inte stratifieringen beaktas vid provtagning och beräkning.
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2.3.1 Nedbrytning av urea
I färsk urin föreligger det mesta av kvävet som urea, CO(NH2)2. Vid lagring hydrolyseras
urean till ammoniumjoner, reaktionen är katalyserad av enzymet ureas (Alexander, 1977). Ett
flertal bakterier som t.ex. Bacillus, Micrococcus, Pseudomonas, Klebsiella och Clostridium,
men även svampar och acinomyceter kan producera ureas (Alexander, 1977; Brock et
al.,1994)

Hydrolysen av urea medför en pH-höjning. pH kan vid hög grad av ureanedbrytning vara så
högt som 8-9. (Alexander, 1977). För ureahydrolys anger även Jönsson et al. (1997) ett pH-
värde på 9,0.

Hydrolysen tilltar med ökande temperatur, men den förekommer även nära nollpunkten
(Alexander, 1977). Lagrad urin uppvisar 85% eller mer dissociation (Jönsson et al., 1997). En
dissociationsgrad på 90% rapporteras av Kirchmann & Pettersson (1995). Vid Luleå tekniska
universitet har omvandlingen av urea till ammonium studerats för lagrad humanurin (Hanæus
et al.,1996). Författarna rapporterar om en, i princip fullständig, nedbrytning av urean till
ammonium, när väl denna nedbrytning har inletts. Olika förhållanden kan hålla tillbaka
initieringen av ureanedbrytning samt påverka med vilken hastighet graden av dissociation
tilltar (Hanæus et al.,1996).

Dissociationen sker enligt följande reaktion:

[2.1] CO(NH2)2 + 3H2O → 2 NH4
+ + HCO3

- + OH- (Alexander,1977)

Denna ökning av pH kan leda till att reaktionen [2.2] nedan förskjuts åt höger och
ammoniakfasen ökar. Ammoniumjoner står i jämvikt med vattenlöst ammoniak, denna
ammoniak står i sin tur i jämvikt med gasformig ammoniak enligt [2.3]:

[2.2] NH4
+ + OH- ↔ NH3 (aq) + H2O (Alexander,1977)

pKb för reaktion [2.2] är 4,7 (Snoyeink & Jenkins, 1980).

[2.3] NH3 (aq) ↔ NH3 (g) (Alexander,1977)

Den gasformiga ammoniaken kan avgå vid kontakt med atmosfären och förloras således som
tillgängligt växtnäringsämne. Lagrad urin har ett högre pH-värde än färsk. För lagrad urin,
med långt gången ureanedbytning, ligger pH på 8,9 (Kirchmann & Pettersson, 1995). Vid
detta pH föreligger ca 30 % av ammoniumkvävet som ammoniak (Kirchmann & Pettersson,
1995). Detta gör att det föreligger en risk för ammoniakförluster, i form av gasavgång, i
samband med hantering och spridning av lagrad urin. Under själva lagringen av sorterad urin i
slutna behållare kan dock ammoniakavgången hållas nere genom lågt gasutbyte. Under
undersökning av ureadissociationen av lagrad humanurin kunde Hanæus et al. (1996)
rapportera om ickesignifikanta kväveförluster under lagringen.

Vid lagring och hantering av djururin visar undersökningar att ammoniakförlusterna kan vara
signifikanta (Rodhe & Johansson, 1996). Vid Luleå tekniska universitet har forskning visat att
ureanedbrytningen påskyndas vid tillsats av avloppsvatten till urin (Hanæus et al.,1996).
Johansson et al. (1999) har visat på ökad nedbrytningshastighet av urea vid tillsats av fekalier
före lagringen. Fekalietillsatsen både ökar nedbrytningshastigheten och nedbrytningsgraden
(Johansson et al., 1999). En sådan fekalförorening är troligtvis vanlig då det gäller djururin.
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Detta kan vara en av förklaringarna till de nämnda ammoniakförlusterna. Dissociationsgraden
är dock inte hela förklaringen, även själva hanteringen är väsentlig. Se även kapitel 4.1.

2.4 Tungmetaller i urin
Listan över ämnen i urin kan förlängas med ämnen vilka ej direkt kommer från
ämnesomsättningen (Naturvårdsverket, 1995). För metaller t.ex. är kadmiumhalten avsevärt
högre hos rökare än hos ickerökare. Kvicksilver kommer främst från amalgamplomber
(Naturvårdsverket, 1995).

Tungmetallhalterna i källsorterad urin har studerats av Jönsson et al.(1997). Studien visar att
tungmetallinnehållet i urin är lägre än i de flesta konstgödseltyper. I Tabell 2.4 nedan återges
tungmetallinnehållet i urin, efter Jönsson (1997)

Det låga tungmetallinnehållet i urinen förstärker tanken att den bör betraktas som en resurs
och inte en föroreningskälla (Jönsson et al., 1997).

Tabell 2.4 Tungmetallinnehållet i källsorterad urin (Jönsson et al., 1997).

Ämne Enhet Medelvärde

Hg µg/l 0,44
Cd mg/l ≤0,001
Pb mg/l ≤0,01
Cr mg/l 0,019
Co mg/l <0,005
Ni mg/l 0,61
Mn mg/l 0,037
Cu mg/l 2,5
Zn mg/l 0,20

Koppar utmärker sig här genom en, jämfört med övriga tungmetaller, hög halt, detta anses
bero på att en del av ledningslängden för de första sorterande toaletterna var av koppar
(Jönsson et al., 1997). Denna ledning är på nyligen installerade toaletter ofta istället av plast
(Jönsson et al., 1997). Koppars rörlighet som komplexbunden koppar ökar vid högt pH
(Gunneriusson, muntlig 2000).

Tungmetallinnehållet är i jämförelse ca. 50-1000 gånger lägre än i jord eller trädgårdskompost
(Kirchmann & Pettersson, 1995).

2.5 Bakterier i urin
Urin innehåller vanligen försumbara mängder patogener (Höglund et al., 1999). Den
huvudsakliga källan till bakterier i sorterad urin är förorening av fekalier (Höglund et al.,
1999). I en studie av källsorterad urin fann Jönsson et al. (1997) att halten fekalt material i
urinen var låg, men trots detta påpekar Jönsson et al. (1997) risken att en liten fekal
förorening skulle kunna få stor genomslagskraft eftersom utspädningseffekten är mindre för
ett sorterande system än för ett konventionellt VA-system.

Hygienisering av urinen sker enligt Jönsson et al. (1997) om den lagras tillräckligt länge.
Kirchmann et al.(1995) betecknar denna avdödning som snabb, även här utan ytterligare
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tidsspecifikation. Lagring av urin ger en pH-höjning, något som gynnar bakterieavdödning.
Rekommenderad lagringstid för hygienisering av sorterad urin är 6 månader (Höglund et al.,
1998).

3 Kvävekemi

3.1 Kvävets kretslopp

G

F
H

D,E

C

E A, B

C

F

Humus, mikrobiella celler

N2

Djur

Växter

NO3
-

NH4
+

A. Ammonifiering
B. Mineralisation
C. Nitrifikation
D. Nitrat reduktion
E. Immobilisering
F. Denitrifikation
G. N2 fixering. Icke symbiotisk.
H. N2 fixering. Symbiotisk.

NO2
-

NO2
-

Figur 3.1 Kvävets kretslopp (efter Alexander, 1977).

I figur 3.1 ses en schematisk bild av kvävets kretslopp.

Som nämnts tidigare är kväve ett viktigt växtnäringsämne (Pettersson, 1992). Kväve är ett så
kallat huvudnäringsämne d.v.s. kvantitativt viktigt.

Den vanligaste formen av kväve är N2 (kvävgas), vilket utgör 78% av atmosfären (Butcher et
al., 1992). Kväve deltar i en många mikroorganismkatalyserade reaktioner, en stor del av all
kväveomsättning sker biologiskt katalyserat. En uppskattning är att 95% av alla kväveflöden
är biologiskt betingade (Butcher et al., 1992).

Organiskt bundet kväve kan av mikroorganismer omvandlas till NH4
+ (ammoniumjoner)

(Butcher et al., 1992). Ammoniumjonerna kan därefter oxideras, katalyserat av nitrifierande
mikroorganismer, till NO2

- (nitritjoner) samt NO3
- (nitratjoner) (Alexander, 1977). Denna

omvandling kallas nitrifikation och behandlas utförligare i kapitel 3.2.

Växter kan tillgodogöra sig och ta upp ammoniumkväve eller, till största delen, nitratkväve.
Den negativt laddade nitratjonen är mer lättrörlig i mark är den positivt laddade
ammoniumjonen. Detta leder till att nitratkväve löper större risk att lakas ur marken än
ammoniumkväve vid överskott (Lundmark, 1986; Persson, red., 1990).

Vi människor använder kväve bland annat för att tillverka proteiner, genom den kost vi äter
får vi i oss det kväve vi behöver. Överskottskvävet omvandlas i levern till urinämne och
avskiljs via njurarna som urin.(Nationalencyklopedin, 1996). Med dagens avloppssystem förs
urinen via toalett och ledningar till avloppsreningsverk.
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Av dessa reningsverk är det bara ett fåtal som har kväverening. I de fall kväverening finns är
det en exergikrävande process (Hellström, 1998). Att rena kväve är inte lika viktig för
sötvattens- som för havsvattensrecipienter (Ødegaard, 1989). Detta eftersom för sötvatten är
det fosfor och inte kväve som anses tillväxtbegränsande (Persson, red., 1990).

Biologisk kväverening bygger ofta på att kvävet renas bort ur vattenfasen genom nitrifikation-
denitrifikation, där kvävet avgår till luften i form av kvävgas. En del kväve fastläggs även i
slammet (Droste, 1997). Denitrifikationen är i behov av en organisk kolkälla, t.ex. metanol
(Droste, 1997, Ødegaard, 1989). Enligt formel [3.1] nedan leder denitrifikationen till en pH-
höjning (Ødegaard, 1989). I kapitel 3.2 beskrivs en alternativ, exergimässigt fördelaktigare
denitrifikation.

I och med denitrifikationen omvandlas kvävet anaerobt till atmosfärisk kvävgas (N2) och går
därigenom förlorat som potentiellt växtnäringsämne. I slammet återfinns ca. 15% av det
inkommande kvävet (Kirchmann & Pettersson, 1995).

Reaktionsformel för denitrifikation med tillsats av externt kol.

[3.1] 5CH3OH + 6NO3
- ↔ 5CO2 + 3N2 + 7H2O + 6OH- (Ødegaard, 1989).

Vid låg syremättnadsgrad eller anaerobi och tillgång till organiskt material föreligger alltså
möjligheten till denitrifikation (Brock et al., 1994).

Under reaktionen ovan reduceras nitrit och nitrat till kvävgas, men denitrifikationen genererar
också N2O och NO (Alexander, 1977; van Loosdrecht & Jetten, 1998). Detta utförs av vissa
denitrifikationsbakterier tex. Pseudomonas, Bacillus, Paracoccus och Thiobacillus
dinitrificans (Brock et al., 1994). Denitrifikation utförs av denitrifikationsbakterier som
använder NO3

- som elektronacceptor (dvs. de andas nitrat istället för syre) (Alexander, 1977).
Oorganiska kväveföreningar är vanliga elektronacceptorer vid anaerob respiration (Brock et
al., 1994).

Ökningen av mängden N2O i atmosfären bidrar till den tilltagande nedbrytningen av
stratosfäriskt ozon (Butcher et al, 1992). N2O är dessutom en växthusgas (Persson, red.,
1990). Kävegödsling i överflöd kan leda till ökad denitrifikation vilket ger tilltagande N2O-
formation och i förlängningen risk för nedbrytning av stratosfäriskt ozon (Alexander, 1977).

För att återfixera luftens kväve industriellt åtgår stora mängder högkvalitativ energi.
Trippelbindningen i N2 är mycket stabil och stora energimängder krävs därför för att bryta
den (Brock et al., 1994). Att om och om igen fixera N2 ur atmosfärens reservoar, i samband
med konstgödselproduktion, leder till en nettoöverföring av kväve från atmosfären till havet
(Butcher et al., 1992). Samtidigt konsumerar systemet exergi (Hellström, 1998).

Vissa bakterier har förmågan att fixera luftens kvävgas, t.ex. blågröna alger och Rhizobium,
vilka kan leva i symbios med ärtväxter (Alexander,1977), samt vissa lavarter (Persson red.,
1990).

I de fall kvävereduktionen är dålig vid avloppsreningen, kan en effekt av eutrofiering i
recipienten uppstå (Persson, red., 1990). Övergödningsförloppet kan då ytterligare påskyndas
när blågröna alger finns närvarande (Ødegaard, 1989).
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N2 är en inert förening och utgör i sig inget miljöproblem. Från förbränning i t.ex. bilmotorer
uppkommer dock NOx (kväveoxider). Dessa bidrar, som nämnts ovan, till bildandet av
marknära ozon samt nedbrytningen av stratosfäriskt ozon (Persson red., 1990).

Från gödsel kan kväve tillföras atmosfären i form av NH3 (ammoniak) (Butcher et al. 1992;
Rodhe, 1996). Då gödsel och urin lagras bildas NH4

+ , se kapitel 2.3.1. Vid pH högre än 7
finns då även risk för ammoniakavgång till atmosfären. Dessa kväveförluster beskrivs
utförligare i kapitel: 2.3.1, 3.4 samt i kapitel 4.1.

Ammoniak och kväveoxider kan i luften omvandlas till ammonium (NH4
+) och nitrat (NO3

-).
Dessa föreningar bidrar i sin tur till övergödning och försurning genom atmosfärisk
deposition (Persson red., 1990).

3.2 Nitrifikation
Omvandlingen av ammoniumkväve till nitrat sker i två steg och är katalyserad av två typer av
mikroorganismer. Mikroorganismerna utnyttjar de oorganiska kväveföreningarna som
elektrondonatorer, dvs. som energikälla (Brock et al., 1994). Mikroorganismer med denna
förmåga till energiutvinning kallas kemolitorofer. De flesta kemolitotrofer har en autotrof
tillväxt (Brock et al., 1994).

Det finns inga kända kemolitotrofer som kan oxidera ammonium till nitrat i ett steg (Brock et
al., 1994). Nitrifikationen är ett resultat av två mikroorganismgruppers oxidation (Alexander,
1977). Det finns även heterotorfa bakterier som kan utföra nitrifikation, men dessa anses vara
kvantitativt mindre signifikanta (Butcher et al., 1992; Ternström et al., 1992; van Loodrecht &
Jetten, 1998).

Det första steget utförs av ammoniumoxiderare t.ex. organismer av släktena Nitrosomonas,
Nitrosococcus, Nitrosospira och Nitrosolobus. Syre krävs för första steget eftersom steget
initieras av monooxygenas (Brock et al., 1994). Ammoniumoxiderarna är strikta autotrofer
(Ternström et al., 1992).

Ammonium oxideras till nitrit (NO2
-) enligt:

[3.2] NH4
+ + 2

3
 O2 → NO2

- + 2H+ + H2O (Butcher et al., 1992).

Oxidationen i reaktion [3.2] sker med hjälp av enzymet monooxygenas via mellanprodukten
hydroxylamin (NH2OH) (Yang, et al., 1992). Vid ammoniumoxidation genereras vätejoner
(Bock et al., 1994). Första steget i nitrifikationen är således försurande.

Därefter sker nästa oxidationssteg, från nitrit till nitrat, katalyserat av nitritoxiderare. Exempel
på nitritoxiderare är organismer av släktena Nitrobacter, Nitrococcus, Nitrospira samt
Nitrospina (Brock et al., 1994).

Detta steg sker enligt:

[3.3] NO2
- + 

2
1

O2 → NO3
- (Butcher et al., 1992).



3. Kvävekemi

_________________________________________________________________________________________
Nitrifikation av humanurin

 - 14 -

Nitritoxiderarna är även de autotofer, men kan tillväxa heterotroft, om än mycket långsamt
(Ternström et al., 1992).

Den sammantagna reaktionen för nitrifikation ges då av:

[3.4] NH4
+ + 2O2 → NO3

- + 2H+ + H2O (Butcher et al., 1992).

Vid nitrifikation avses Nitrosomonas och Nitrobacter vara viktigast (Hultman i Ødegaard
1989; Brock et al., 1994).

Att bara använda beteckningarna Nitrosomonas och Nitrobacter är dock en förenkling. Enligt
Ternström et al. (1992) finns det t.ex. av Nitrosomonas minst 13 arter, varav 9 arter är
erkända. Situationen är likartad även för nitritoxiderarna, men omfattande taxonomiska
studier saknas (Ternström et al., 1992). Detta medför att den nitrifierande populationen kan
skilja sig åt avsevärt mellan olika system, (Ternström et al., 1992), så även de optimala
nitrifikationsvillkoren.

Mikroorganismerna som utför dessa reaktioner kräver att hög koncentration av syre finns
närvarande, vid lägre syrekoncentrationer och tillgång till organiskt material finns risk för
reduktion av NO2

- samt NO3
-, så kallad denitrifikation (Alexander, 1977), se kapitel 3.2.6.

Sumino et al. (1997) hävdar att ett flerstegssystem kan utgöra grunden för nitrifikation av
lösningar med högt ammoniuminnehåll. Ett trestegssystem för effektiv nitrifikation beskrivs
av författarna. Efter en acklimatiseringsperiod gör detta flerstegssystem det möjligt att
behandla lösningar med så höga ingångskoncentrationer av NH4

+ som mellan 840-960 mg/l
(Sumino et al., 1997). Därigenom kan inhiberingen genererad av substrat till respektive
produkt från de kopplade reaktionsstegen förhindras, se kapitel 3.3.1. Resultaten visar en
nitrifikation av mer än 70% av ingående ammoniumbelastning.

3.2.1 Biokemisk effektivitet
För nitrifierande mikroorganismer uttrycks biokemisk effektivitet som förhållandet mellan
mängden oorganiskt kväve som oxideras och den mängd kol som då samtidigt assimileras
(Alexander, 1977). Effektiviteten uttrycks som en N:C-kvot (Alexander, 1977). Med andra
ord ett mått på hur mycket energi som åtgår vid CO2-fixeringen (Brock et al. 1994). Denna
kvot varierar och är för Nitrosomonas 14-70:1 och för Nitrobacter 76-135:1 (Alexander,
1977). Det vill säga, Nitrosomonas behöver oxidera mindre kväve för varje cell som bildas
(alltså det är enklare att oxidera från ammonium till nitrit än från nitrit till nitrat.) Denna
skillnad i biokemisk aktivitet kan leda till en nitritackumulering, se vidare kapitel 3.3.1.

Att endast små energimängder finns tillgängliga vid dessa oxidationer, medför en relativt låg
tillväxthastighet för nitrifierare (Brock et al., 1994; Hartmann, 1992; Ternström et al., 1992).
Nitrifierande mikroorganismer förökar sig endast 2-3 gånger per dygn (Ternström et al.,
1992). Det är inte ovanligt att andra mikroorganismer klarar av detta på en timme (Brock et
al., 1994; Ternström et al., 1992).

Bakterietillväxten sker enligt följande samband (Mudrack & Kunst, 1991):

[3.5] Ammoniumoxiderare: 15CO2 + 13NH4
+ → 10NO2

- + 3C2H7NO2 + 23H+ + 4H2O
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[3.6] Nitritoxiderare: 5CO2 + NH4
+ + 10NO2

- + 2H2O → 10 NO3
- + C2H7NO2 + H+

3.2.2 Tillväxtoptimalt pH-intervall
Även vid små förändringar av miljöfaktorer tex. syrekoncentration, ammoniumbelastning,
alkalinitet, pH-värde eller temperatur, kan resultatet bli en nitritackumulering eftersom
ammoniumoxidationen är stabilare än nitritoxidationen (Brock et al., 1994). Ford et al. (1980)
beskriver både Nitrosomonas och Nitrobacter som känsliga för omgivningsförändringar, se
kapitel 3.3.1

Optimalt pH för en nitrifierande biobädd anges till intervallet 7,0-8,0 (Villaverde et al., 1997)
och till pH=8,0 (Shamara et al., 1977).

Villaverde et al. (1997) beskriver en effektivitetsökning av nitrifikationen i pH-intervallet 5-
8,5. En enhets pH-ökning motsvarar 13% ökad processeffektivitet (Villaverde et al., 1997).
Vid pH >7,5 rapporterar dock artikelförfattarna om en initierad nitritackumulation, detta vid
ingångsvärden på ammoniumbelastningen på 100 mg / l (Villaverde et al., 1997).

Artspecifika optimala pH-intervall anges i en artikel av Ford et al. (1980) till:

Nitrosomonas pH = 8-9

Nitrobacter pH = 8,3-8,9

Alexander (1977), beskriver nitrifikationen som långsam under sura förhållanden, samt att
nitrifikationen avtar markant under pH 6,0. Något exakt begränsande pH-värde anges ej, men
under pH 5,0 anses nitrifikationen i jord som försumbar (Alexander, 1977). Nitrifikation har
påträffats i sura miljöer, då i sura jordar. Ternström et al. (1992) tillskriver denna
kväveomvandling till aktiviteten hos heterotrofa nitrifierare.

Ternström et al. (1992) beskriver att nitrifikationen vanligen är kopplad till svagt alkaliska
förhållanden. Detta anses, i artikeln, vara ett tecken på att ammoniumoxiderarna i själva
verket utnyttjar ammoniak och inte ammonium som energikälla (Ternström et al., 1992).

pH-värdet påverkar även tillsammans med temperatur och koncentrationen av olika
jonformiga kvävespecies, förekomsten av nitrifikationsinhiberande kväveföreningar
(Villaverde et al., 1997), se kapitel 3.3.

Rennerfelt (1990) anger en 50% inhibering utanför pH-intervallet 6,2-9,6, och 100%
inhibering utanför pH-värdena 5,5 respektive 9,2.

3.2.3 Temperatur
Nitrifierarna är mesofila och arbetar således bäst i temperaturintervallet 10-30°C, och
effektiviteten tilltar med, inom intervallet, stigande temperatur (Brock et al., 1994 ;Ternström
et al., 1992). Temperaturoptimum anges av Ford et al. (1980) till 32 ºC och av Shamara et al.
(1977) till 25°C.
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3.2.4 Alkalinitet
Eftersom alkalinitet konsumeras under nitrifikation (se ekvation [3.5] och [3.6]) måste kvoten
mellan CaCO3:TKN (totalt Kjeldahl-kväve) vara tillräckligt hög, Mennerich et al. (1988)
anger en kvot mellan 6 och 7. Ett annat värde på den alkalinitet som krävs för effektiv
nitrifikation är 7,14 mg CaCO3 per mg ammoniumkväve som omvandlas (Mennerich et al.,
1988).

Villaverde et al. (1997) anger mängden kalciumkarbonat till 7,1 mg per mg omvandlat
ammonium. Enligt denna artikel begränsas processens optimum av denna ”näringseffekt”,
alltså sambandet till alkaliniteten, detta eftersom mineralt kol t.ex. är kolkällan för dessa
autotrofa nitrifierare. Kol till celluppbyggnad styr energiutnyttjandet och därmed även
processoptimum.

Vidare återfinns även värdet 8,64 mg HCO3
- per mg ammonium som oxideras, i litteraturen

(Balmelle et al., 1992). Zhang & Bishop, (1996), anger att det är 6,0-7,4 mg alkalinitet som
åtgår per mg omsatt ammonium. De för nitrifikationen optimala förhållandena anges av
Shamara et al. (1977) till en alkalinitet på 8,64 mg HCO3

-/ mg NH4
+. Mossakowska et al.

(1997) anger förhållandet 1:6, NH4
+: HCO3

-. Omräknat till samma alkalinitetsenhet motsvarar
8,64 mg HCO3

- 7,1 mg CaCO3 i fråga om alkalinitet. Mossakowskas et al. (1997) förhållande
1:6, ligger då något lägre än övriga alkalinitets mängder vilka ungefär korresponderar.

I en biofilm-kultur konsumeras generellt sett högre halter alkalinitet än i en suspenderad
kultur (Villaverde et al., 1997). Artikelförfattarna anger som trolig orsak till detta en
ackumulering i biofilmen av dåligt lösta, och därmed svårtillgängliga, karbonater.

3.2.5 Mikronäringsämnen
Rennerfelt (1990) listar några mikronäringsämnen vilka är nödvändiga för eller stimulerar
nitrifikation. Både Nitrosomonas och Nitrobacter behöver t.ex. järn och magnesium
(Rennerfelt, 1990). Nitrobacter behöver också bl.a. kalcium och koppar. Vid tillförsel av
koppar upp till 0,06 mg/l stimuleras Nitrobacter och tillförseln av molybden ökar
Nitrobacternas aktivitet (Rennerfelt, 1990)

3.2.6 Syrgasmättnad
Om halten löst syre är mindre än 4 mg O2/l begränsas tillväxten av Nitrobacter (Rennerfelt,
1990). Vid 2 mg syre per liter avtar nitrifikationshastigheten för Nitrosomonas (Rennerfelt,
1990). Samma författare anger syreupptagningen som effektivare i mörker än i ljus.

I samband med förekomsten av stora mängder organiskt material i substratlösningen är det av
särskild betydelse att syrgashalten är hög, i annat fall kan nitrifierarna konkurreras ut av
heterotrofa bakterier i en bland kultur (Ternström et al., 1992), detta beror på att heterotrofer
generellt utnyttjar syret effektivare (Brock et al., 1994).

Även Zhang & Bishop (1996) beskriver att då syrekonsumtionen ökar i samband med ökad
substratbelastning, gällande både glukos och /eller NH4

+, uppkommer en för nitrifikationen
inhiberande situation. Detta beror på att heterotrofer utkonkurrerar nitrifierarna vid begränsad
syre- och eller utrymmestillgång (Zhang & Bishop, 1996).
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Vid låga syrgashalter visar sig det faktum att ammoniumoxiderarna utnyttjar syret effektivare
än nitritoxiderarna som en nitritackumulering i systemet (Ternström et al., 1992). Under låga
syrgaskoncentrationer är nitritackumulationen än kraftigare (Mossakowska et al., 1997). En
möjlig förklaring till detta kan vara att vid låg syrgasmättnad tilltar bildandet av
hydroxylaminer vilka inhiberar nitritoxidationen (Çençen et al., 1998 ; Yang & Alleman,
1992).

Genom den anaeroba denitrifikationen skulle kväve kunna gå förlorat ur systemet, se ekvation
[3.1], kapitel 3.1. Hög syremättnadsgrad är alltså grundläggande för en minimering av
kväveförlusterna (Ødegaard, 1989). (Se även kapitel 3.4).

Låg syrgasmättnad (mikroaerofili) kan gynna eller leda till aerob denitrifikation och
därigenom kväveförluster genom N2O avgång (van Loosdrecht & Jetten, 1997), se kapitel
3.4.1. Van Loosdrecht & Jetten (1997) menar att det är svår att kvantifiera effekterna av
denna reaktionsväg eftersom även konventionella denitrifierare existerar under samma
förhållanden.

Vid låg syrgasmättnad, skriver Ternström et al. (1992), finns det ammoniumoxiderare som
startar produktionen av det urinspjälkande enzymet ureas.

Då syrgashalten är begränsad i samband med nitrifikationen kan autotrofa bakterier utföra
aerob deammonifikation, (Helmer & Kunst, 1998; Nyberg et al., 1992,). Denna något
annorlunda form av kväveomvandling beskrivs utförligare i 3.4.1.

3.3 Inhibering av nitrifikation
Det finns föreningar och miljöbetingelser vilka försämrar eller helt inhiberar
nitrifikationsprocessen, några av de viktigaste och i litteraturen mest omskrivna kommer att
nämnas här.

Urea
Ternström et al. (1992) skriver att urea, kan ha en blockerande inverkan på nitrifikationen,
men att denna effekt varierar mycket mellan olika nitrifierande arter.

Tungmetaller och svavel
Sheintuch m.fl. (1995), har funnit att svavelhaltiga ämnen samt tungmetaller har en
inhiberande inverkan på nitrifikationsprocessen.

Enzymet ammoniumoxidas är grunden för nitrifikationen och detta första enzyminducerade
steg inhiberas av svavelhaltiga ämnen (Ternström et al., 1992). Att tungmetaller är menliga
för processen menar även Villaverde et al. (1997).

Fri ammoniak
DEF: Fri ammoniak FA (free ammonia). NH3 (aq) = vattenlöst ammoniak
Denna inhibering anges av Anthonisen et al. (1976) utgöra den viktigaste störningen av
nitrifikationen. Höga halter ammoniumkväve ger vid höga pH-värden en hög kvot av fri
ammoniak, se figur 3.2. Ett flertal forskare har visat att höga halter av fri ammoniak leder till
nitrifikationsinhibering (bl.a. Anthonisen et al., 1976; Ford et al., 1980; Mennerich et al. 1988
m.fl.), se även kapitel 3.3.1.
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Salpetersyrlighet
DEF: Salpetersyrlighet (HNO2 ) FNA (free nitrous acid) HNO2.
Vid surt pH kan stora mängder HNO2 (salpetersyrlighet) bildas. Mängden salpetersyrlighet i
ett system beror av nitrithalt, temperatur och pH (Villaverde et al., 1997). HNO2 är en toxisk
substans och ackumulation av HNO2 kan medföra en inhibering av fortsatt nitrifikation
(Anthonisen et al., 1976; FDZ-Polanco et al., 1996), se även kapitel 3.3.1 och figur 3.2.

Låg syrgasmättnad
Även låg syrgasmättnad kan vara inhiberande för nitrifikationen. I kapitel 3.2.6 beskrivs
syrgashaltens inverkan.

3.3.1 Betydelsen av fri ammoniak och salpetersyrlighet för nitrifikationsprocessen
Höga halter salpetersyrlighet samt fri ammoniak kan alltså vara inhiberande faktorer, men
eftersom nitrit och ammonium även är naturliga substrat, respektive produkt, i processen är
dessa förhållanden särskilt intressanta och behandlas här separat.

NH4
+ och NO2

- utgör energikällor men dessa föreningar kan inhibera den biologiska
aktiviteten i sina respektive ojoniserade former, fri ammoniak (FA) och salpetersyrlighet
(Villaverde et al., 1997).

Nitrit försämrar både respiration och tillväxt av Nitrosomonas samtidigt som Nitrobacter är
känsliga mot ammonium (Anthonisen et al., 1976). Det som inhiberar är inte nitrit eller
ammonium i sig utan fri salpetersyrlighet (Free Nitrous Acid, FNA) och fri ammoniak (Free
Ammonium, FA), något, som nämnts tidigare, beror dels av totalhalten nitrit eller ammonium
dels av pH. Temperaturen inverkar också på av olika kvävespecies vid en viss
ammoniumkoncentration (FDZ-Polanco et al., 1996). Högre temperatur ger t.ex. vid samma
pH och ammoniumhalt högre halter fri ammoniak.

Förmågan hos FA och FNA att passera in i cellen, tack vare pH-skillnader över membranet, är
det som gör dessa föreningar mer inhiberande än ammonium- och nitritjonerna (Rennerfelt,
1990).

För det kombinerade, totala nitrifikationsystemet med både nitrit- och ammoniumoxiderare
fann Anthonisen et al. (1976) att de båda nitrifierande organismerna var känsliga mot sitt eget
substrat, i vissa koncentrationer, men att de var än känsligare mot den andra organismens
substrat. Så att nitrit lättare inhiberar Nitrosomonas och ammonium lättare inhiberar
Nitrobacter.

Under de pH-förhållanden under vilka nitrifikationen utförs (svagt basiska) är det dock
troligare att fri ammoniak än salpetersyrlighet förekommer i halter höga nog att kunna vara
inhiberande. Villaverde et al. (1997) & Anthonisen et al., (1976) skriver om fri
ammoniakinhibering som den viktigaste för nitrifikationsprocessen. Fri ammoniak hämmar
Nitrobacter vid lägre kocentrationer än de som krävs för hämning av Nitrosomonas. Detta kan
leda till en ansamling av nitrit i systemet (Alexander, 1977; Anthonisen et al., 1976; Ford et
al., 1980; Mennerich et al., 1988; Turk & Mavinc, 1989, m.fl.).
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Figur 3.2 Systemet med ammonium-ammoniak och nitrit-salpetersyrlighet mot pH,tot-N=0,2 M.

Halterna av fri ammoniak och salpetersyrlighet beror på pH-värdet, och varierar därför under
driften av nitrifikationsprocessen i och med att pH förändras. Vid ökande pH ökar halten fri
ammoniak givet samma total kväve koncentration. (Anthonisen et al., 1976; Villaverde et al.,
1997). På samma sätt ökar halten salpetersyrlighet vid sjunkande pH (Anthonisen et al., 1976;
Villaverde et al., 1997). Ford et al. (1980) har ställt upp ekvationer för dessa olika
kvävespecies beroende av pH och temperatur. Se ekvation [3.7]-[3.10].

Halten fri ammoniak beräknas enligt följande samband:

[3.7] [NH3-free] = 
10
10][ 4

pH
wb

pH

kk

NNH

+

⋅−
(Ford et al., 1980) .

[NH3-free] = koncentrationen av fri ammoniak i lösningen i mg N/l.

[NH4 –N] = koncentrationen av ammonium + fri ammoniak i lösningen i mg N/l.

Kb = Joniseringskonstant för NH4
+. Vid 20 °C , Kb = 10 9,24 (Snoyeink & Jenkins,

1980).

Kw = Joniseringskonstant för vatten. Vid 20 °C , Kb = 0,69 ⋅10 –14 (Snoyeink & Jenkins,
1980).

[3.8]
w

b
k

k = ( )T+− 273
6334exp (Ford et al., 1980).

Där T är temperaturen i °C.

Halten salpetersyrlighet beräknas enligt följande samband:
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[3.9] [ ]freeHNO2  = 
][

10
2

pH
ak

NNO

+

−
(Ford et al., 1980).

[HNO2 free] = koncentrationen salpetersyrlighet i lösningen, i mg N/l.

[NO2-N ]= koncentrationen av nitrit i lösningen i mg N/l.

Ka =Joniseringskonstant för nitrit. Vid 20 °C , Ka = 10 –3,4 (Snoyeink & Jenkins,
1980).

[3.10] Ka = ( )T+
−

273
2300exp (Ford et al., 1980).

Där T är temperaturen i °C.

Nitritackumulering
Det enda sätt att bli av med de inhiberande höga nitrithalterna är att ge systemet låga
ammoniumbelastningar tills det återhämtat sig (Mennerich et al., 1988). Att den nitrifierande
förmågan kan återfås efter en överbelastning beskriver även Suthersan et al. (1985).
Författarna har visat detta gällande Nitrobacter. Mikroorganismerna inhiberas inte permanent
utan återfår den nitrifierande förmågan i en mindre inhiberande miljö (Anthonisen et al.,
1976; Mennerich et al., 1988; Suthersan et al., 1985).

Mossakowska et al. (1997) har undersökt nitrifikationen av rejektvatten från slamavvattning
och funnit att nitritackumulationen kvarstår tills all ammonium försvunnit ur systemet. Även i
en artikel av Noto et al. (1998) framförs argument för att nitritoxidation ej uppkommer förrän
ammonium fullständigt försvunnit ur systemet. Under försök vid Luleå tekniska universitet
har dock nitritoxidation observerats då ammoniumjoner fortfarande fanns i systemet
(Johansson, 1999).

Många forskare har undersökt och beskrivit förhållandet då nitritoxidationen avtar, med
konsekvensen att nitrit ansamlas i systemet. Främst kanske inte för att söka utröna hur man
kan åstadkomma fullständig nitrifikation, utan snarare det motsatta. D.v.s. att uppbyggandet
av höga nitritkoncentrationer ses som ett önskat tillstånd, och då i det kombinerade systemet
nitrifikation-denitrifikation (Surmacz-Górska et al., 1997; Turk & Mavinc, 1989). Den nitrit
som ansamlas i systemet oxideras aldrig vidare till nitrat utan istället tar reduktionen till
kvävgas vid (Surmacz-Górska et al., 1997; Turk & Mavinc, 1989). Detta leder till en
kvävereduktionsprocess vilken är i behov av mindre mängder externt kol och energi (för
syretillförsel) samt en minskad hydraulisk uppehållstid (Surmacz-Górska et al., 1997). Denna
process ger alltså en kortare reduktionsväg än den konventionella kvävereningstekniken där
nitrat först måste reduceras till nitrit innan omvandlingen till kvävgas kan ske.

För bildandet och ackumulationen av nitrit i höga koncentrationer har halten fri ammoniak
och temperaturen nyckelroller (Balmelle et al., 1992). Detta eftersom ammoniumoxiderarna
tål en högre belastning än nitritoxiderarna. Åter igen visar sig alltså ammoniumoxiderarna
vara de tåligare organismerna i nitrifikationssamspelet. Nitritackumulationen förklarar även
Villaverde et al. (1997) genom denna selektiva inhibering av nitritoxiderarna orsakade av
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höga halter FA. Çençen (1998) har också visat att den huvudsakliga orsaken till
nitritackumulering var förekomsten av höga halter av fri ammoniak.

Anthonisen et al. (1976) har utfört ett arbete, ofta refererat till, gällande de
koncentrationsintervall inom vilka nitrifikationsprocessen kan fortlöpa utan inhiberande
komplikationer. Här i anges inhiberande koncentrationer för både Nitrosomonas och
Nitrobacter, gällande både fri ammoniak och salpetersyrlighet.(Se Figur 3.3)

Nitrosomonas inhiberas av fria ammoniak koncentrationer på 10-150 mg/l eller mer (linje C, i
figur 3.3), medan den inhiberingen uppkommer redan vid 0,1-1,0 för Nitrobacter (linje B, i
figur 3.3) (Anthonisen et al., 1976). Salpetersyrlighet är inhiberande i
koncentrationsintervallen 0,28-2,8 mg/l för Nitrosomonas och Nitrobacter, någon
specificering för respektive art görs ej (linje A i figur 3.3) (Anthonisen et al., 1976).(Se Figur
3.3)

Turk et al. (1989) visade att det krävs högre halter fri ammoniak innan nitritackumulering
uppkommer än vad andra forskare (t.ex. Anthonisen et al., 1976) kommit fram till. Det
rapporteras om en inhibering först vid 24 mg fri ammoniak per liter (Turk et al., 1989).
Författarna anser sig inte kunna finna någon acceptabel förklaring till detta. FDZ-Polanco et
al. (1996) menar dock att det skulle kunna vara den kombinerade effekten av temperatur pH
och initiell ammoniumkoncentration som kan vara orsaken till de olika inhiberingsnivåerna
rapporterade av olika forskare. Vidare rapporterar FDZ-Polanco et al. (1996) om
oxidationsinhibering vid nivåerna 7-10 mg FA/l for ammoniumoxiderarna respektive 0,1-5
mg FA/l för de känsligare nitritoxiderarna.

Figur 3.3 Schematisk zonindelning för FA-, FNA inhibering (efter Anthonisen et al., 1976).

Fri ammoniak halter på 2,5-25 mg/l kan leda till 100% inhibering av Nitrobacter (Balmelle et
al., 1992). Vidare rapporteras häri om en reduktion på 90% vid halter på 2 mg fri ammoniak
per liter. Mest nitrit produceras då pH är kring 8,5 (Balmelle et al., 1992). Där beskrivs också
hur den inhiberande effekten tilltar med ökande temperatur, denna effekt blir särskilt tydlig
vid temperaturer högre än 25°C.

Log total
Ammonium
koncentration.

Log
Nitrit
konc. A

B

C
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Dessa halter för nitrifikationsinhibering bör ses som temporära då Turk et al. (1989) beskriver
en acklimatiseringsföreteelse, där nitritoxiderarna i ett aktivslamsteg tålde allt högre fri
ammoniak halter. Både nitrit- och ammoniumoxiderarna har en tydlig förmåga att motstå
allteftersom ökande koncentrationer av fri ammoniak, halter vilka tidigare varit inhiberande
(Turk et al., 1989). Även Anthonisen et al. (1976) rapporterar att inhiberingens effekter kan
påverkas av acklimatisering. Givet denna acklimatisering kan nitrifikationen fortgå trots fri
ammoniak halter på upp till 56 mg/l (Turk et al., 1989). Acklimatiseringen kunde, enligt Turk
et al. (1989), ta allt mellan dagar och månader, innan oxiderarna återfick sin aktivitet. Med en
acklimatiserad biomassa var inte FA-nivåer på 40 mg/l inhiberande varken för nitrit- eller
ammoniumoxiderarna (Turk et al., 1989).

Yang, et al. (1992) menar att det är närvaron av fri hydroxylamin (NH2OH) som ger en
ofullständig nitrifikation. Hydoxylamin inhiberar främst Nitrobacter och är en mellanprodukt
från ammoniumoxidationen (Yang et al., 1992), (se reaktion [3.1]) denna delprodukt är
akuttoxisk för Nitrobacter något som kan förklara ackumulationen av höga nitrithalter.
Hydroxylamin ackumuleras i mindre omfattning än förväntat under vissa förhållanden, så sker
t.ex. vid låga halter av löst syre (Yang et al., 1992).

3.4 Kväveförluster i samband med nitrifikation av ammonium
I de fall ammonium- och nitritoxiderarnas krav på omgivningsbetingelserna, se kapitel 3.2.1-
3.2.6, inte är helt mötta kan sidoreaktioner uppkomma. Under dessa förhållanden då inte
nitrifikationsprocessen fungerar optimalt kan kväve gå förlorat från systemet som gasformiga
kväveföreningar, i detta kapitel beskrivs dessa föreningar och när de kan uppkomma i
samband med nitrifikationsprocessen eller till den närliggande denitrifikationsprocessen,
under syrebegränsning.

3.4.1 Föreningar som kan orsaka kväveförluster från ett nitrifierande system
Ammoniak, NH3

Enligt reaktion [2.2] och [2.3] står ammoniumjoner i jämvikt med vattenlöst och indirekt
gasformig ammoniak. Ammonium dominerar vid neutralt pH (Ternström et al., 1992;
Snoyeink & Jenkins, 1980). I diagram 3.4 ses att halten vattenlöst ammoniak ökar vid
förhöjda pH-värden. Vid högt pH ökar således också risken för gasformig ammoniak avgång,
se reaktion [2.3].

Oxiderade kvävgaser, NOx

Kvävgaser som NO och NO2 reagerar snabbt i luften med syre och eller ozon, reaktioner där
en form bildas ur den andra fram och tillbaks (Persson, red., 1990). Oxiderade kvävgaser
brukar därför grupperat kallas NOX, kvävgaser (Persson, red., 1990). Genom autotrof
denitrifikation kan denitrifierande reaktioner förekomma vid sidan av nitrifikationen och NO
produceras av tex. Nitrosomonas europea.
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Figur 3.4 Systemet ammonium-ammmoniak och pH (tot-N =0,2 M).

Dikväveoxid (lustgas) N2O
Under otillräcklig syrgasmättnad kan denitrifikationsförhållanden uppkomma i annars
nitrifierande system (Butcher et al., 1992). Vid denitrifikation frigörs N2O till atmosfären (van
Loosdrecht & Jetten, 1998; Mossakowska et al., 1997). Mikroorganismer avger ca 15 gånger
så mycket NO och N2O som mänsklig aktivitet (OBS! Siffror från 1977) (Alexander, 1977).

N2O-formationen vid nitrifikation har studerats av Mossakowska et al. (1997). Studien visar
att N2O bara bildas under ammoniumoxidationssteget. Förlusten av kväve via N2O-avgång
rapporteras uppgå till 0,1-1,2 % av mängden oxiderad ammonium (Mossakowska et al.,
1997).

Kvävgas, N2

Kvävgas kan genereras ifrån ett vanligtvis nitrifierande system under begränsande
syreförhållanden genom denitrifikation (Butcher et al., 1992).

3.4.2 Exotiska kvävereaktioner
Ett flertal författare rapporterar om udda mer eller mindre vanligt förekommande
kvävereaktioner, i detta avsnitt beskrivs några av dessa som kan inverka på
nitrifikationsprocessen genom att orsaka kväveförluster.

Aerob kvävereduktion utan extern kolkälla, har beskrivits av Nyberg et al. (1998) och därvid
kallats för aerob deammonifikation. I processen reduceras ammonium till kvävgas under
begränsad syretillgång, utan mellansteg av nitrit och nitrat (Nyberg et al., 1998). I och med att
detta kan utföras av Nitrosomonas europea kan aerob deammonifikation förklara simultan
nitrifikation/denitrifikation (Helmer & Kunst, 1992; Nyberg et al., 1998). Simultan
nitrifikation/denitrifikation är ett förhållande som frekvent beskrivs för biobäddar, se kapitel
5.2.

Anaerob ammoniumoxidation eller annamox-reaktionen är en reaktion som skulle kunna
orsaka kväveförluster från t.ex. ett nitrifierande system genom kvävgasavgång. Principen är
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den att ammoniumjoner och nitritjoner bildar kvävgas och vatten under anaeroba
förhållanden. Även van Loosdrecht & Jetten (1998) beskriver den anaeroba
ammoniumoxidationen för ett autotroft biofilmsystem. Nitrit fungerar som elektronacceptor
och ammonium är elektrondonator i denna denitrifikationsprocess (van Loosdrecht & Jetten,
1997; Nyberg et al., 1998). Reaktionen förekommer vid pH 8 (Nyberg et al., 1998).

Nyberg et al. (1992) och van Loosdrecht & Jetten (1998) beskriver autotrof denitrifikation.
T.ex. kan Nitrosomonas europea producera signifikanta mängder av
denitrifikationsprodukterna N2O, NO och N2 genom aerob denitrifikation (van Loosdrecht &
Jetten, 1997). Även Nitrobacter kan utföra aerob denitrifikation autotroft (Bock et al., 1994).

Reduktionen av nitrit till dikväveoxid kan för Nitrosomonas kopplas till oxidationen av
hydroxylamin till nitrit under mikroaerofila förhållanden (Bock et al., 1995; van Loosdrecht
& Jetten, 1997). Men det anges samtidigt att reaktionshastigheten för denna typ av reaktion är
ca. en tiopotens långsammare än hastigheterna för de konventionella nitrifikations- och
denitrifikationsreaktionerna (Bock et al., 1995; van Loosdrecht & Jetten, 1997).

Att ett flertal denitrifierare kan nitrifiera aerobt, genom hetetotrof nitrifikation, beskrivs av
Nyberg et al. (1992).

van Loosdrecht & Jetten (1997) beskriver även förekomsten anaerob nitritoxidation, men
samtidigt anges extremt långsam reaktionshatighet, d.v.s. denna reaktion är mycket ovanlig.
Att den överhuvudtaget sker antar van Loosdrecht & Jetten (1997) vara för att kompensera
den reduktion som inträffar då CO2 upptas i biomassan.

4 Praktiskt utnyttjande av urin som gödningsmedel
Den sammanlagda årliga produktionen av humanurin i Sverige innehåller kalium, fosfor och
kväve motsvarande ca. 15-20% av Sveriges konstgödselanvändning (Jönsson et al., 1997).
Detta motiverar intresset för och studiet av möjliga vägar mot tillvaratagandet av denna
resurspotential.

För att åstadkomma ett verkligt näringsämneskretslopp måste även praktiska aspekter rörande
spridning och utnyttjande av resursen beaktas. Viktigt är hela tiden att minimera
kväveförlusterna från hanteringen. Att minimera antalet steg urinen behandlas kan vara ett
steg på den vägen, processoptimering ett annat. Dessutom är det väsentligt att ha i åtanke de
transportbehov olika lösningar genererar, så att inte en lösning främjas vilken medför ökade
transporter.

4.1 Kväveförluster vid uringödsling
Djururin har sedan länge utnyttjats inom jordbruket varför många undersökningar finns på
djururins kväveförluster vid hantering. Vid spridning av djururin varierar förlusterna kraftigt
Rodhe, (1996). Rodhe (1996) visar på förluster mellan 10 och 86% av den utspridda mängden
kväve, beroende på spridningssätt, tid för spridning- , nedbrukningssätt, väderförhållanden
samt gröda.

Enligt SCB, refererat av Rhode (1996), står jordbruket för ca 96% av Sveriges NH3-utsläpp
(1993). Största källan till NH3 i atmosfären, globalt sett, är ammoniakavgång från
djurspillning (Butcher et al., 1994).
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Vid spridning av färsk urin menar Steineck et al. (1991) att endast 10% av kvävet tas upp av
växterna. Låg utnyttjandegrad argumenterar Kirchmann & Pettersson (1995) för, är ett resultat
av höga gasförluster under spridning och lagring.

För att minska förlusterna av kväve föreslår Rhode (1996) spridning vid kall och vindstilla
väderlek, att gödsel nedbrukas vid spridningstillfället samt att urinen lagras övertäckt.

Dock visade en balansräkning över ett gödslat försöksfält att en stor andel kväve inte kunde
återfinnas i varken skörd eller som ammoniakavgång (Rodhe,1996). Rhode (1996) menar att
nitratutlakning, denitrifikation samt ammoniakavgång ytterligare måste undersökas för att
fylla dessa kunskapsluckor (Rhode, 1996).

En uringiva med alltför hög ammoniumkvävehalt kan ge brännskador på grödan (Steineck et
al., 1991). Rekommenderad maxmängd för spridning av urin är 20 ton per hektar och
spridningstillfälle (Steineck, 1991).

Jordbruket står för en stor del av kvävetillskottet till grundvattnet (Ødegaard, 1989). Enligt
Tiberg (1993) läcker 4 gånger så mycket kväve ut från jordbruket än från
avloppsreningsverken. Eftersom bundet kväve (t.ex. nitriter, nitrater och ammoniumjoner) är
skadliga i dricksvattnet är det av yttersta vikt att detta tillskott minimeras (Ødegaard, 1989).
Detta kan t.ex. ske genom att kvävegivan inte blir så stor att kväveavrinningen tilltar.
Dessutom kan avrinningen minskas genom att växterna tillförs kväve i en, för dem,
lättillgänglig form (Ødegaard, 1989).

En viktig skillnad mellan källsorterad humanurin och djururin är just källsorteringen. Fekala
bakterier kan lättare kontaminera djururinen något som påskyndar ureanedbrytningen
(Höglund et al., 1999). Framskriden ureanedbrytning gynnar kväveförluster genom
ammoniakavgång, i och med att kvävet då föreligger som dissocierad ammonium och inte
som urea.

I en sammanställning av svenska erfarenheter av urinsortering rapporterar Hellström et al.
(1999), om erfarenheter från gödsling med humanurin. Författarna skriver om erfarenheten att
kväveförlusterna vid gödsling med humanurin , om rätt tekniker används, tekniker som dock
inte ytterligare specificeras. Dessutom hänvisar Hellström et al. (1999) till kunskaper om att
gödslingseffekten från lagrad humanurin är jämförbar med den för konstgödsel.

4.2 Urin jämfört med andra gödningsmedel
Urinsortering har, bl.a. i detta arbete, framställts som en möjlig lösning för att sluta
kretsloppet stad och land genom att till jordbruksmarken återföra de näringsämnen vi via
födan avyttrat till VA-systemet.

Låt oss då göra jämförelser med andra gödningsmedel och se hur urinen står sig i konkurrens!

Den låga tungmetallhalten i urin gör den attraktiv som gödningsresurs. Enligt Jönsson et al.
(1997) innehåller urin mindre tungmetaller än medelvärdena i Sverige för både konstgödsel
och slam.
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Urin har t.ex. kadmiumhalter avsevärt lägre jämfört med slam och konstgödsel relaterat till
fosforinnehåll. Tabell 4.1 nedan visar medelvärden över detta förhållande samt en jämförelse
gällande koppar och kvicksilver (Jönsson et al., 1997; Naturvårdsveket, 1995). Slamsiffrorna
är medelvärden av slammet från de 26 största avloppsreningsverken 1993 (Naturvårdsverket,
1995).

Tabell 4.1 Mängden kadmium per kg fosfor i vanliga gödningsmedel (Jönsson et al., 1997; Naturvårdsverket,
1995). * Hydro Agri anger att den konstgödsel de säljer endast innehåller 5 mg Cd/kg fosfor (Hydro
Agri,1999).(-) anger att uppgift saknas.

Gödningsmedel mg Cd/kg P mg Cu/kg P mg Hg/kg P

Urin(lagrad) = 3,2 mg/kg 8000 mg/kg 1,4 mg/kg
Konstgödsel 26 mg/kg* - -
Slam 55 mg 17700 mg/kg 68 mg/kg

Eftersom urin främst innehåller kväve kan även motsvarande jämförelse gällande kadmium
mot kväve vara relevant.

Till grund för omräkning av ovanstående siffror har legat följande N/P kvoter för de olika
gödningsmedlen:

Urin: 11g tot-N/1g tot-P N/P=11 (Naturvårdsverket, 1995).

Konstgödsel (NPK 20-4-8): N/P=5 (Hydro Agri, 1999).

Slam: N/P=1,17 (Naturvårdsverket, 1995).

Tabell 4.2 Mängden kadmium per kg kväve i vanliga gödningsmedel.
Gödningsmedel mg Cd/kg N

Urin = 0,29 mg/kg
Konstgödsel 5,2 mg/kg
Slam 47,0 mg/ kg

Om man istället ser dessa halter i förhållande till den urinmängd som motsvarar en gödsling
med 100 kg ammonium/ammoniak per hektar, se Tabell 2.1, är tungmetallinnehållet i urin
lägre än de svenska gränsvärdena för år 2000 (Jönsson et al., 1997).
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Tabell 4.3 Mängden N,P,K och tungmetaller från en uringiva motsvarande 100 kg Ammoniumkväve per hektar
(Jönsson et al., 1997).

Ämne Uringödsling Sv. gränsvärden år 2000

N-tot 102 kg/ha
NH3/NH4

+ 100 kg/ha 150 kg/ha
P 9 kg/ha 22 kg/ha
K 28 kg/ha
Hg 0,01 g/ha 1,5 g/ha
Cd 0,03 g/ha 0,75 g/ha
Pb 0,3 g/ha 25 g/ha
Cr 0,5 g/ha 40 g/ha
Ni 1,7g/ha 25 g/ha
Cu 69 g/ha 300 g/ha
Zn 5,5 g/ha 600g/ha

Om urin används som gödselmedel enligt agrara sedvänjor skulle ej tungmetallinnehållet i
jordbruksmarken komma att öka (Kirchmann & Pettersson, 1995).

Vid sidan av dessa kvävejämförelser kan nämnas att fosforinnehållet i urin är minst lika
växttillgängligt som fosforn i konstgödselmedel (Kirchmann & Pettersson, 1995).

En frågeställning som är relevant i sammanhanget är hur växttillgänglig fosforn i
avloppsslammet egentligen är (Wolgast, 1993). Reningsmetoden för fosfor bygger på
formationen av svårlösliga flockar innehållande avloppsvattnets fosforföreningar. Är fosforn i
dessa senare verkligen att betrakta som enkelt växttillgängligt (Wolgast, 1993)?

4.3 Avvattning och kväveförluster
För att minska minimerade volymer som behöver hanteras och transporteras i samband med
urinsortering, lagring och återförsel har avvattning av urinlösningen framförts som nödvändig,
detta för att göra urinhanteringen realistisk. Exergikonsumtionen för ett urinsorterande system
beror till stor del på hur koncentrerad urinen kan transportreas och hanteras (Hellström, 1998).

Under lagring och hantering av urin är det dessutom viktigt att vidta åtgärder som minskar
förutsättningarna för olika typer av kväveförluster.

Hellström och Thurdin (1998) visade att man med hjälp av syratillsats kan förhindra
nedbrytningen av urea i färsk urin. Därmed minimeras även ammoniakförlusterna under
lagring och hantering av urinen. Även ammoniakavgången från lagrad urin, med högt
ammoniumkväveinnehåll kunde hindras med hjälp av syratillsats (Hellström & Thurdin,
1998). Då urean redan brutits ned till ammoniumkväve (dvs. i den lagrade urinen) krävdes
dock en betydligt kraftigare syratillsats (Hellström & Thurdin, 1998).

Efter tillsatsen av syra kunde torkning användas som avvattningsmetod med små
kväveförluster (Hellström& Thurdin, 1998). Den storskaliga utvidgningen av detta system
skulle medföra en hantering av stora syramängder, något som talar emot denna lösning.

Att frysa och tina urin har också föreslagits som en möjlig metod för avvattning av urin (Bán
et al., 1999).
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Att nitrifiera ammoniumkvävet innan avvattningen av urinen tar vid har testats vid Luleå
tekniska universitet (Johansson, 1999), med en omkring 50%-ig nitrifikation, till nitrit och
nitrat, som resultat. Nitrifikationen har genomförts i småskaliga biobäddar (Johansson, 1999).
Vid tillsats av natriumvätekarbonat åstadkoms en högre nitrifikationsgrad (Johansson, 1999).
Fullständig nitrifikation erhölls dock inte, Johansson (1999) anger fri ammoniak inhibering
(se kapitel 3.3.1) som möjlig orsak till detta.

Då den nitrifierade urinen, i ovan nämnda studie, avvattnades genom torkning uppkom
kväveförluster (Johansson, 1999). Johansson (1999) anger som förklaring till dessa
kväveförluster att nitriten tillsammans med ammoniumjoner i urinlösningen reagerar kemiskt
vid hög indunstning, se reaktion [4.1].

Nitrifikation i en biofilmkultur, växande i en kolonn av jord, har också visats möjlig av
Karlsson (1996). Utfallet i detta försök var dock lågt, endast 5-15% av ingående
ammoniumkväve nitrifierades. Karlsson (1996) rapporterar om en viss luktreduktion efter
nitrifikationen.

I en artikel av Takenaka et al. (1999) beskrivs en reaktion mellan nitrit- och ammoniumjoner i
vattenlösning vilken kan vara orsak till kväveförlusterna för torkning av nitrifierad urin. Nitrit
och ammoniumjoner i höga koncentrationer reagerar under bildandet av vatten och kvävgas
enligt (Takenaka et al., 1999):

[4.1] NH4NO2 (aq) ?  N2 (g) + H2O

5  Biobäddens funktion och principer
Konventionell, storskalig biobädd används för nedbrytning av organiskt material samt för att
nitrifiera inkommande reducerade kväveföreningar (Hansson, 1994).

5.1 Allmänna principer
På någon typ av bärarmaterial, växer mikroorganismerna till, och där utvecklas en biofilm
(Tchobanoglous & Burton, 1991). Se figur 5.1.

Figur 5.1 Schematisk bild av bärarmaterial samt gasutbyte genom biofilmen , efter Mudrack & Kunst, (1991).

Bärarmaterialet är utformat med stor hålrumsandel och stor specifik yta (Mudrack & Kunst,
1991). Detta ger fördelen med en stor area tillgänglig för biofilmen, dock begränsas den
maximalt möjliga aktiva ytan av syretillförseln till biobädden.
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Avloppsvattenlösningen perkolerar genom biobädden och kommer i kontakt med biofilmen
(Hansson,1994). Mikroorganismerna i biofilmen tar upp organiskt material och näringsämnen
ur lösningen och omsätter dessa (Tchobanoglous & Burton, 1991). Den viktigaste
transportprocessen är diffusion. Den turbulenta strömningen och framförallt en
koncentrationsgradient ger upphov till diffusionen in och ut ur biofilmen (Tchobanoglous &
Burton, 1991), se även Figur 5.2

Figur 5.2 Processer på ytan av filtermedium i en biobädd, efter Karlsson (1996).

Näringsämnen diffunderar in i biofilmen där bakterierna tillgodogör sig näringen, samtidigt
sker gasutbytet över gränsskiktet mellan vätskefas och gasfas (Mudrack & Kunst, 1991).
Zhang & Bishop (1996) har uppmätt och beskrivit de koncentrationsprofiler som uppkommer
vid nitrifikation, relaterade till biofilmens tjocklek. T.ex. konsumeras NH4

+, O2 och HCO3
-

och dessa ämnen måste kunna diffundera in. Samtidigt måste naturligtvis produkterna NO3
-

och CO2 kunna diffundera ut. De uppmätta koncentrationsgradienterna används sedan för att
beräkna diffusionsbegränsningar (Zhang & Bishop, 1996).

Çençen et al. (1995) har studerat de kriterier som styr nitrifikation och denitrifikation och
kommit fram till att ett biofilmsystem är att föredra framför en suspenderad kultur då
lösningar med höga ingående koncentrationer ska behandlas. Detta kan förklaras genom att
koncentrationsgradienten som bildas i biofilmsystem (se kapitel 5.2) ger en lindrigare
chockbelastning (Ødegaard, 1989).

5.2 Diffusionsproblem
Om biofilmtjockleken tilltar i alltför stor omfattning kan anaeroba fickor uppstå till följd av
otillräcklig syresättning (Mudrack & Kunst, 1991). Inne i biofilmen är diffusionen av O2

begränsad, vilket även kan ge ojämna syreförhållanden och anaeroba fickor (Zhang & Bishop,
1996). Låg syremättnadsgrad begränsar nitrifikationen och utgör grunden för oönskad
denitrifikation. Syrgashalten i biobäddar kan bli mycket låga på grund av dessa masstransport
problem (Ternström et al., 1992). I kallt klimat kan dessutom nitrifikationshastigheten avta till
följd av minskad O2 överföring in i biofilmen (Gullicks, 1990).

I en biobädd kan på grund av dessa masstransportproblem även skillnader i pH uppstå, så till
vida att pH-värdet sjunker längre in i biofilmen (Zhang & Bishop, 1996). Detta på grund av,
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menar Zhang & Bishop (1996), begränsningar i utdiffusionen av CO2. Att pH sjunker inåt i
biofilmen kan ha en inhiberande inverkan på nitrifikationen (Zhang & Bishop, 1996). Eftersom
vätejoner produceras vid nitrifikationen missgynnar ett sjunkande pH en sådan surgörande
reaktion, men lågt pH kan i sig vara negativt för nitrifikationsförloppet. Dessutom ökar
salpetersyrligheten vid sjunkande pH för en given nitritbelastning och temperatur.

Då en biobädd eller ett biofilmsystem ska karaktäriseras, med avseende på reningsgraden,
används ofta en modell att beakta biofilmens belastning i förhållande till den procentuella
reduktionen av substratbelastningen. Alternativt görs bedömningen av reningsgraden genom att
studera den hydrauliska belastningen eller uppehållstiden. Dessa metoder är något som Çençen et
al. (1995) ifrågasätter, med argumentet att detta ej medger en jämförelse med andra systemtyper
eftersom operationsvillkoren är så olika. Huvudsakligen är masstransportproblem begränsande
för biofilmsystem (Çençen et al.,1995).

Vayenas et al. (1997) har försökt upprätta en dynamisk modell för att beskriva nitritfikationen
och denitrifikationen i en biobädd. Modellen syftar till att försöka förutsäga olika kvävespecies
fördelning och tidsvariation i biofilmen, under antagandet att tillväxthastigheten baserad på
Monod-kinetik för Nitrosomonas och Nitrobacter kan säkerställas.

6 Material och metoder

6.1 Inledning
I detta kapitel beskrivs de försöksuppställningar som använts vid de praktiska försöken inom
detta examensarbete. Försöken genomfördes vid Luleå tekniska universitet under tiden november
1999 tom. februari 2000.

I de olika försöken har effekten på nitrifikationsprocessen av varierande tillsatser av
natriumvätekarbonat samt olika drifts-pH studerats.

Syftet med försöken var att söka nitrifiera en urinlösning innehållande en hög halt
ammoniumkväve i en biobädd, om möjligt även söka optimera nitrifikationsprocessen så att en
hög andel nitrat bildas utan att mellanprodukten nitrit kvarstår i alltför hög omfattning, detta
eftersom nitrit orsakar kväveförluster vid det efterföljande avvattningssteget (Johansson, 1999).
Nitrifikationen skall här ses som ett delsteg i behandlingen av sorterad urin, efter vilket ska följa
en torkprocess med slutmålet att generera ammoniumnitrat.

Tillsatsen av vätekarbonat har både i litteraturen, (Balmelle et al., 1992; Mennerich et al., 1998;
Mossakowska et al., 1997; Zhang & Bishop, 1996 m.fl.) och under försök vid Luleå tekniska
universitet, (Johansson, 1999), visat positiv effekt på nitrifikationen. se kapitel 3.2.4. Halterna av
tillsats av natriumvätekarbonat valdes utifrån tidigare försök vid Luleå tekniska universitet
(Johansson, 1999) samt i samråd med min handledare.
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6.2 Allmänt om försöken
Urinen lagrades innan försöksstart i 25 liters dunkar i rumstemperatur. Urinen insamlades mellan
en till tre månader före försökets början, från två VA-teknikanställda. Den lagrade urinen
innehöll 3,5±0,5 g N/l och mellan 52 och 92% av kvävet förelåg som ammonium. Analysvärdena
från doserad råurin återfinns i bilaga 5.

Till försöken användes två kolonner, dessa kallades A respektive B. Kolonnerna var fyllda med
LECA-kulor (Light Expanded Clay Aggregate) med diametrar 8-14 mm. Diametern av
kolonnerna var 15 cm och biobäddens höjd var 80 cm, detta sammantaget gav en reaktorvolym
på 14 liter per kolonn.

Bädden hade inom ramen för tidigare försök vid Luleå tekniska universitet inympats med
mikroorganismer från ett nitrifikationssteg vid ett kommunalt avloppsreningsverk (Johansson,
1999). Inympningen skedde hösten 1997.

Figur 6.1 Försöksuppställning.

Mikroorganismerna kom från en miljö med relativt låg kvävebelastning, mindre än 40 mg NTOT/l
(Johansson, 1999). Mikroorganismkulturen tilläts tillvänjas mot en kvävebelastning av 4-5 g
NTOT/l (50% NH4-N, resten nitrit och nitrat) under två månader (Johansson, 1999).
Försöksuppställningen för kolonnerna visas i Figur 6.1 och Figur 6.2.

Cirkulationsflöde

Luft insläpp

Luftutsug (endast Kolonn B)

Flaska med
syra.

Flaskor med lut

Dosflöde

LECA

Cirkulationsdunk Doseringsdunk

Vakuumpump
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Figur 6.2 Foto av försökskolonnerna. Kolonn A till höger, kolonn B till vänster. Nertill i bilden ses
cirkulationsdunkarna.

Under försöksperioden var temperaturen mellan 16-20°C i försökslokalen.

Urinen från cirkulationsdunken pumpades upp och tilläts perkolera biobädden innan den
återfördes till cirkulationskärlet. I nederdelen av kolonnen, under bäddmaterialet, fanns en
öppning för att möjliggöra luftinsläpp. Syresättningen var även behjälpt av den syrepump
(akvariepump) som fanns i cirkulationsdunken.

Till cirkulationskärlet doserades lagrad urin från doseringsdunken med jämna mellanrum. Med
hjälp av styrenheter för de olika pumparna fanns möjligheter att styra doseringarna.

pH mättes dagligen i cirkulationskärlet för att kontrollera att pH-nivån låg inom den önskade för
driften. pH-nivån styrdes, genom att mängden doserad råurin till cirkulationskärlet reglerades.

För kolonn B fanns ytterligare en del (visas inom det streckade området i Figur 6.1). En
vakuumpump drog här med gasen från kolonnen till tre seriekopplade luftbubblingsflaskor. I
figur 6.2 syns luftsugsanordningen överst på den vänstra kolonen.

Den första luftbubblingsflaskan innehöll 2 liter, 1M H2SO4. De efterföljande två var fyllda med
0,5 M NaOH, 2 liter vardera. Denna uppställning användes för att möjliggöra analys av
eventuella gasformiga kväveförluster från försöket.

6.3 Provtagningar, mätningar och analyser
Under försökstiden provtogs cirkulationsdunkarnas innehåll och analyserades med avseende på
ingående kvävespecies. Provtagningen skedde en till två gånger i veckan med uppehåll under
tiden 991220-000111. Provernas representativitet försökte säkerställas genom provtagning i
mitten av cirkulationskärlets vätskenivå samt att dubbelprover ofta togs ut.
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pH-mätningar genomfördes 1 gång per dag, för att styra mängden lagrad urin som doserades. I
samband med pH-övervakningen kontrollerades även cirkulationsflödet. Vid mätningarna
användes en pH-meter av märket Check mate 90. Till den användes en elektrod av märket Mettler
Toledo. pH-metern kalibrerades över området 4-7.

Ungefär en gång varannan vecka mättes syrgasmättnaden i cirkulationsdunkarna, med en
syremätare, YSI Model 58.

Mätningarna av halten löst syre följde svensk standard SS-EN 25 814. Denna metod bygger på att
en sond sänks ner i provet. Denna sond består av en cell innesluten av ett selektivt membran.
Detta membran är praktiskt taget ogenomträngligt för vatten och lösta joner men permeabelt för
syre och andra lyofila substanser. Cellen innehåller en elektrolyt och två metallelektroder.

Då sonden sänks ned i lösningen uppstår en potentialskillnad mellan elektroderna. Denna ström
är direkt proportionell mot syrgasflödet genom membranet och således även mot partialtrycket av
syre i provet, vid rådande temperatur. Membranets gaspermeabilitet är temperaturberoende.
Därför kalibrerades instrumentets inställningar, vid varje mättillfälle, mot 100 % humiditet vid
rådande temperatur.

Spädningar av prover samt kväveanalyser av de samma med hjälp av analysutrustningen
TRAACS, utfördes vid biolab. vid Luleå tekniska universitet.

Analysen av totalkväve genomfördes enligt svensk standard SIS 02 81 31.
Principen för denna analysmetod är den att organiska samt oorganiska kväveföreningar oxideras i
basisk miljö med hjälp av kaliumperoxid till nitrat. Oxidationen sker under tryck i en autoklav.
Nitraten reduceras till nitrit vilken tillåts reagera med sulfanilamid i sur miljö. En diazoförening
bildas härvid denna kopplas till N-(1-naftyl)-etylendimin till ett azofärgämne bildas. Absorbansen
av lösningen mäts slutligen vid 545 nm.

Nitrit och nitrat analyserades enligt svensk standard SS 02 81 33, enligt vilken nitrat reduceras till
nitrit vid pH 8,0-8,5. Nitrit reagerar i sur miljö med sulfanilamid till en diazoförening som
kopplas med N-(1-naftyl)-etylendimin till ett azofärgämne på samma sätt som för
totalkvävesanalysen ovan. Återigen mäts denna förenings absorbans vid våglängden 545 nm.

Analysen av ammoniumkväve utfördes enligt en metod som utnyttjar den så kallade Berthelor-
reaktionen, där ett blågrönt komplex bildas (Thurdin, 1997). Vid våglängden 630 nm mäts sedan
absorbansen av detta komplex (SIS 02 81 34).

De aktuella proverna späddes eftersom halterna låg utanför det analysområde modellerna är
utformade för. Analysresultaten redovisade halterna NTOT, NH4-N, NO2-N samt NO3-N.

Kalibrering av analysutrustningen utfördes mot lösningar med kända kvävekoncentrationer vid
varje analystillfälle.

Prover som inte kunnat analyserats samma dag förvarades i frys då det var fråga om icke
nitrifierad urin. Prover av nitrifierad urin förvarades i kylrum eftersom nitrit tillsammans med
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ammonium kan orsaka kväveförluster vid frysning (Johansson, 1999) samt (Takenaka, et al.,
1999).

Efter en tids dosering till cirkulationsdunkarna tömdes dessa och volymen mättes upp, detta för
att kunna uppskatta avdunstningen.

6.4 Beräkningsförfarande

6.4.1 Volymer
Doseringspumpens doseringar provpumpades 980618-990602. Flöde från olika doserings–
inställningar uppmättes och både punktvisa medelvärden och en linjeanpassning beräknades för
pumpens prestanda. Dessa data fanns att tillgå redan vid försöksstart.

Vid beräkningar av volymer och doseringar användes de diskreta medelvärdena, inte
linjeapproximationen. I de fall någon inställning saknat ett uppmätt doseringsflöde gjordes en
linjär approximation utifrån närliggande doseringars uppmätta medelvärden, dvs. en lokal
linjeapproximation användes, inte heller här utnyttjades pumpkurvans globala linje-
approximation.

Dessa medelvärden utnyttjades som doserad volym per dag, något som multiplicerades med den
tid varje dosering varit inställd, resultatet blir då en volym doserad mellan förändringar av
doseringsinställningen. Ackumulerat gav detta en total beräknad dosering. Genom att jämföra
denna beräknade dosering med en faktisk dosering (uppmätta doseringsvolymer från
urindunkarna) beräknades pumparnas avmattning, sedan provpumpningstillfället. Denna
avvikelse från pumpdatas doseringsvolymer fördelades med avseende på tid (oberoende av
doseringsinställningen). Avmattningen antogs konstant över hela pumpens doseringsområde.

Från systemet pågick en kontinuerlig avdunstning. Denna uppskattades genom att jämföra start-
och slutvolymer ifrån cirkulationskärlen mellan två tömningstillfällen med kända doseringar och
uttag från cirkulationsvolymen. Tömningstillfällena var de enda gånger volymerna i
cirkulationskärlen var kända. Start-, slutvolymer, till- och bortförda volymer var alla uppmätta
och avdunstningen beräknades därefter. Denna volymavvikelse fördelades också över tiden, dvs.
avdunstningen antogs vara konstant.

Allt detta sammantaget låg till grund för en beräknad volym i cirkulationsdunkarna; en volym
beräknad för varje försöksdag som någon form av mätningar gjordes. Dessutom beräknades
doseringsvolymerna från dag till dag.

6.4.2 Kvävemängder
Resultaten från analyserna för NO2-N, NO3-N, NH4-N och tot.-N samt beräknade volymer (se
kapitel 6.4.1) låg till grund för beräknandet av kvävemängder, nitrifikations–hastighet samt
kväveförluster. Utifrån provernas NO2-N- och NO3-N-halt beräknades en summerad halt
oxiderade föreningar, NOx-N.
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För beräkningen av kväveförluster jämfördes massförändringen av ingående kvävespecies,
utifrån analysvärden, med den ackumulerade mängd tot.-N vilken doserad under tidsintervallet.

Kolonnernas totala kvävebelastning beräknades utifrån beräknade doseringsflöden och
analyserade kvävehalter. Belastningen relaterades till tid och reaktorvolym.

För att få en uppfattning om inverkan av den i litteraturen beskrivna substratrelaterade
inhiberingen beräknades halterna fri ammoniak och salpetersyrlighet utifrån analyserade halter
och uppmätta pH-värden. Sambanden [3.7] till [3.9] (se kapitel 3.3.1) av Ford et al. (1980)
användes för dessa beräkningar.

6.4.3 Luftbubblingsflaskorna
Syran och basen i de tre seriekopplade flaskor som fick motta frånluften från kolonn B (se figur
6.1) mellan försöksdag 44 och 112. Innehållet i flaskorna analyserades vid försöksdagar 79 samt
108 med avseende på NO2-N, NO3-N, NH4-N, samt N-tot.

Den mängd tot-N som vid analystillfället fanns i flaskan med svavelsyra respektive flaskorna
med natriumhydroxid antogs utgöra ett avtryck av den mängd oxiderade kvävgaser och
ammoniak som lämnat systemet. Det antogs att all ammonium infångats av den första flaskan.
Givet att denna flaskserie varit tillräckligt lång hade alla lösliga kväveföreningar kunnat
infångats.

De seriekopplade flaskorna utgjorde de första i en tänkt modell av oändligt många seriekopplade
flaskor. Haltförhållandena mellan flaskorna antogs vara representativt för lösligheten hos
gasblandningen av olika kvävgaser. Detta förhållande var grunden i den integral över den tänkta
oändliga flaskserien som slutligen gav totalhalten av kväveförluster i frånluften under
tidsperioden.

6.5 Delförsök
Försöken utfördes stegvis, med planering av nästa försöksuppställning efter delutvärderingar.
Försöken planerades endast principiellt vid försöksstart, därefter utgjorde ett delförsöksresultat på
ett naturligt vis grunden för de fortsatta försöken på den kolonnen. Detta gör att de resultat som
påverkade försöksplaneringen kommer att smyga sig in även i detta kapitel, för att förklara den
röda tråden genom försöksserierna.

Initiellt var planen att utreda olika natriumvätekarbonattillsatsers inverkan på nitrifikationen och
på så vis komma fram till en lämplig procentuell tillsats. Dessutom var viljan att studera
nitrifikationen vid högre pH-intervall än vid tidigare försök vid Luleå tekniska universitet (pH
6,5-7).

Försöken B1 till B4 har utförts på kolonn B, A1 till A5 på kolonn A. Eftersom delförsöken på
kolonn B inleddes först kommer dessa att beskrivas först.
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6.5.1 Försök B1, Tillsats av 40 volymprocent NaHCO3

Vid försökens start 991108 tillsattes 40 volymprocent, 1M, NaHCO3  till urinlösningen, vilken
doserades till kolonn B. Drifts pH reglerades till området 6,5-7,0. Mellan försöksdag 0-12.

6.5.2 Försök B2, Sökande efter ett högre drifts pH…
För att sedan ytterligare söka optimera betingelserna för nitritoxiderarna, i kolonn B, och undvika
nitritackumulation i systemet gjordes ett försök att finna ett högre pH-intervall för driften. I tron
att finna ett nytt jämvikts-pH släpptes pH-regleringen, dvs. urindosen tilläts vara den samma även
då pH började stiga. pH-nivån steg från 6,5-7,0 till 8,3-8,4, mellan försöksdagar 12-25.

6.5.3 Försök B3, Högt drifts-pH och dosavslag
Någon stabilisering av pH observerades inte och den nitrifierande förmågan avtog allt eftersom
pH steg mot 7,7-8. Efter försöksdag 25 då försök B2 avbröts, pH var då 8,4, tilläts kolonn B
endast nitrifiera den cirkulerande urinen. Ingen ytterligare råurin doserades till kolonn B mellan
försöksdag 25-79. Detta i väntan på återhämtning från den höga ammoniumbelastning som blivit
resultatet av försök B2.

6.5.4 Försök B4, Utspädning
Försöksdag 79 då fortfarande ingen nitrifikation kunde skönjas i kolonnen och pH fortfarande låg
kring 8,4-8,5 beslutades att ytterligare reducera belastningen genom en utspädning av
cirkulationsdunkens innehåll, 1:1 med destillerat vatten. Denna konfiguration bibehölls för
kolonn B fram till försöksavslut vid försöksdag 112.

6.5.5 Försök A1, Råurin utan tillsats av NaHCO3

Från försöksstart fram till försöksdag 30 bibehölls den försöksuppställning som kolonn A haft
tidigare, dvs. liten dosering av råurin och utan tillsats av NaHCO3, detta eftersom kolonnen inte
nitrifierat så bra en period. Doseringen försökte styras så att pH låg inom intervallet 6,5-7,0

6.5.6 Försök A2, Tillsats av NaHCO3, 25 volymprocent
Försöksdag 30 blandades 25 volymprocent, 1M, NaHCO3 till råurinen för dosering till kolonn A.
Kolonnen hade tidigare ej erhållit tillsats av natriumvätekarbonat. Drifts pH skulle kontrolleras
till 6,5-7,0. Detta försök varade bara en dag eftersom det efter start skedde en kraftig
överdosering försöksdag 31.

6.5.7 Försök A3, Ingen dos, väntan på återhämtning
Försöksdag 31 inträffade en överdosering till kolonn A pga. att styrenheten oavsiktligt stod för
högt inställd. Kolonn A erhöll på denna korta tid hela dosdunkens urininnehåll, vilket medförde
en drastisk pH ökning, från försöksdag 30 till 31 ökade pH från 6,3 till 8,3.

Efter överdoseringen av kolonn A tedde sig valet av försöksuppställning tämligen begränsad.
Doseringen till kolonnen stängdes av. Ingen ny urin doserades i väntan på tecken av tilltagande
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nitrifikation och återhämtning. Den urinlösning som tilläts cirkulera genom biobädden var en
utspädd lösning av det som fanns i cirkulationskärlet efter överdoseringen. Lösningen i
cirkulationskärlet späddes 1:1 med destillerat vatten.

Då pH fortfarande låg kring 8-8,5 togs inga prover för kväveanalys, pH övervakades dock som
förut.

6.5.8 Försök A4, Dosering av redan delvis nitrifierad urin
Efter att ha legat ganska stabilt kring pH 8,3-8,6, endast med små fluktuationer, föll pH drastiskt
försöksdag 64 till 7,2. Detta tolkades som att biobädden återfått den nitrifierande förmågan.

Försöksdag 66, 2 dagar efter den markanta pH sänkningen för kolonn A, startades ånyo
doseringen till cirkulationskärlet, pH hade då fallit till 6,5. För att inte återigen hämma
mikroorganismerna påbörjades doseringen med redan delvis nitrifierad urin. Denna
urinblandning var den urin som funnits i cirkulationskärlet då överdoseringen inträffat, en lösning
innehållande lägre halt ammonium än den råurinlösning som vanligen använts. I den redan delvis
nitrifierade urinen fanns 3,7±0,2 g N/l och mellan 56 och 60% av kvävet förelåg som ammonium,
analysvärden för den redan delvis nitrifierade urinens sammansättning återfinns i bilaga 5. Drifts
pH kontrollerades till 6,5-7,0.

6.5.9 Försök A5, Tillsats av NaHCO3 25 volymprocent, drifts-pH omkring 7,0
Den nitrifierande förmågan tilltog dock och det var svårt att kontrollera pH-nivån med en
urinlösning innehållande en lägre halt ammoniumkväve. Då pH föll ner under 6,0 och ner mot 5,5
kan nitrifikationen antas avta signifikant, (Alexander, 1977), se kap 3.2, därför togs beslutet att
återigen dosera råurin med ett tillskott av 25 volymprocent, 1M, NaHCO3 .

Denna dosering påbörjades då pH föll utan möjlighet att bromsa fallet med ökad dosering. Detta
skedde från försöksdag 83 fram till försöksavslut försöksdag 112.

Drifts-pH försöktes stegvis höjas mot en nivå på 7,0-7,2, detta för att kontrollera effekten av en
styrd höjning av pH. Samtidigt doserades natriumvätekarbonat till en känd halt för att kunna
jämföra resultaten och isolera effekten av pH-höjningen.

7 Resultat och diskussion

7.1 Inledning
I detta kapitel redovisas resultaten av nitrifikationsförsöken. Redovisningen sker med hjälp av de
parametrar som ansågs visa förlopp och förhållanden tydligast såsom syrgashalt, pH, analyserade
kvävespecies, nitrifikationshastighet, kväveförluster, beräknad FA-halt, beräknad FNA-halt samt
kvävebelastning. Resultaten redovisas kolonnvis. Redovisningen för de båda kolonnerna delades
in i två tidsperioder vardera på grund av att dessa två perioder inneburit helt skilda förhållanden
för nitrifikation.

De olika delförsöken redovisas så avslutningsvis. Vissa av delförsöken var av olika anledningar
ganska korta varför det varken är rättvisande eller överskådligt att visa resultaten ner till



7. Resultat och diskussion

______________________________________________________________________________________________
Nitrifikation av humanurin

- 38 -

delförsöksnivå. Resultaten bygger på beräkningar som i diskreta punkter inte nödvändigtvis
behöver uppvisa exakta resultat. Därför visas resultaten företrädesvis som diagram över längre
perioder, men trender och förklaringar till variationer presenteras ner till delförsöksnivå. Detta för
att variationer under ett delförsök inte skulle ges för stor betydelse utan alltid ses i ljuset av hela
försöksserien. Särskilt intressanta förhållanden penetrerades ner till delförsöksnivå även i
diagrampresentationen då detta ansågs motiverat och tillräckligt med data fanns tillgängligt. Alla
analysresultat och mätvärden från försöksserien återfinns i bilaga 1-4 samt bilaga 6.
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Diagram 7.1 Nitrifikationsförloppen i kolonn A och B.

I diagram 7.1 visas nitrifikationshastigheterna för kolonn A och B som totalt oxiderat kväve,
NOx. NOx är en sammanslagningsbeteckning på de två analyserade oxiderade kväveföreningarna,
nitrit och nitrat. Kolonn A fungerade bättre under försökstiden och nitrifierade i högre omfattning
än kolonn B. Den avtagande nitrifikationen, efter överbelastningen av kolonn A vid försöksdag
30, syns tydligt i diagram 7.1, där ses också att kolonnen efter en återhämtningsperiod med låg
aktivitet åter kunde oxidera kväveföreningar, dock ej i samma omfattning som innan
överbelastningen. I jämförelse med A ses, i diagram 7.1, att B-kolonnen nitrifierade i mindre
omfattning redan från början. Den nitrifierande förmågan avtog sedan ytterligare då pH tilläts
stiga, vid försöksdag 12, detta inhiberande förhållande hävdes sedan inte under försökstiden för
kolonn B.

7.2 Resultat kolonn A
Resultaten för kolonn A beskrivs först över hela försöksperioden för att sedan brytas ner i två
perioder, en före och en efter överdoseringen.
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7.2.1 pH-variationer
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Diagram 7.2. pH variationer under hela försökstiden i kolonn A.

De uppmätta pH värdena för kolonn A åskådliggörs i diagram 7.2. I diagrammet ses att pH var
mellan 6,5-7 förutom under perioden av överdosering då pH låg mellan 8 och 8,5. Då kolonn A
återhämtat sig, försöksdag 66, och redan delvis nitrifierad urin doserades var det svårt att hålla
pH uppe eftersom doseringslösningen inte innehöll samma mängd ammonium, pH föll då ner mot
5,5 och 6,0. Försöksdag 83 då återigen råurin doserades kunde pH styras bättre och regleras upp
mot, för försök A5 önskade, 7-7,2.

7.2.2 Syrgashalt
Syrenivån var vid alla mättillfällen tillfredställande hög. Alla mätvärden återfanns inom
intervallet 3,1-6,1,mg/l. Detta är över de värden som anges för god nitrifikation i litteraturen för
Nitrosomonas, (2 mgO2/l) dock på gränsen till vad Nitrobacter (4 mgO2/l) anses behöva för god
tillväxt (Rennerfelt, 1990). Viktigt är här att minnas att syrgashalten mättes i cirkulationskärlet
men att nitrifikationen föregick i biobädden, i en biofilmstruktur som uppvisar diffusions-
begränsningar, varför de uppmätta värdena inte behöver garantera en nitrifikationsoptimal tillvaro
i kolonnen. Mätresultaten ifrån syrgasmätningar visas i bilaga 1.

Vid tidigare försök, med samma försöksuppställning, vid Luleå tekniska universitet har
mätningar av syrgashalter direkt ut ur kolonnerna visat att även denna nivå är tillfredsställande
hög. (Johansson, 1999). Halterna låg för dessa mätningar mellan 3,9-6,2 mg O2/l (Johansson,
1999).

7.2.3 Kvävespecies
I Diagram 7.3 visas variationerna i analyserade kvävehalter i cirkulationskärlet över hela
försöksperioden. Under försöksdag 0-30 steg halten nitrit i kolonnen, men nitrathalten följde inte
med. Här startades då försök A2 för att se vilken effekt natriumvätekarbonattillsats skulle utöva
på systemet. Systemet överbelastades dock genom en alltför kraftig dosering av urin. Inom ett
dygn doserades oavsiktligt motsvarande 2 liter outspädd urin till systemet. I Diagram 7.3 kan
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utspädningen efter överdoseringen urskiljas, försöksdag 32, cirkulationskärlets innehåll späddes
1:1 med destillerat vatten för att reducera belastningen på kolonnen.

Mellan försöksdag 30 och 66 skedde ingen dosering av urin, inte heller någon nitrifikation
förekom, den ökning av kvävehalterna som kan anas under denna period i Diagram 7.3 beror på
den kontinuerliga avdunstningen från kolonnen. Att halten NH4 inte ökade i samma omfattning
antas bero på ammoniakavgång , under denna period är pH nivån i kolonnen kring 8,0-8,5.

Mellan försöksdag 66 och 83 doserades en blandning av nitrit, nitrat och ammonium till
kolonnen. Detta och inte nitrifikation är förklaringen till ökande halter under denna period. Efter
försöksdag 97 anades dock en tilltagande nitrifikation något som också kan ses i Diagram 7.3.
Jämför med Diagram 7.4 över nitrifikationshastigheten för kolonnen, i detta diagram ses ingen
nitrifikation mellan försöksdag 66 och 79.

Resultat från provanalyser för kolonn A återfinns i bilaga 3.
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Diagram 7.3 Kvävespecies i kolonn A över hela försökstiden.

7.2.4 Nitrifikationshastighet
Det mått som använts på nitrifikationshastighet är mg oxiderad av respektive kväveförening per
dag.

I Diagram 7.4 kan nitrifikationshastigheten för kolonn A begrundas. Där kan man se att
nitrifikationsförmågan för kolonnen tilltog innan överdoseringen samt att den återhämtning som
kan observeras låg lägre än de nitrifikationsnivåer kolonnen presterat tidigare. Nitritoxidationen
var på väg upp före överdoseringen, resultat finns bara från ett mättillfälle men det var ett
trendbrott. De variationer som ses i nitrifikationshastighet därutöver representeras annars
mestadels av ammoniumoxidation.
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Beräknas ett medelvärde för kolonn A de första 30 dagarna visade kolonnen en
ammoniumoxidation på 0,6 g/d, detta motsvarar 0,043 kg N/d,m3. Nitritoxidationen beräknat på
samma vis blev då för kolonnen 0,4 g/d eller 0,028 kg N/d,m3. Den sammanlagda
kväveoxidationen var de 30 första försöksdagarna för kolonn A 1,0g/d, omräknat 0,7 kg N/d,m3

mängder oxiderat kväve.
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Diagram 7.4 Nitrifikationshastigheten i kolonn A.

De oxiderade föreningarna höll sig mellan 20-30% av totalkväve under hela försöksperioden
förutom från försöksdag ~87 då halten nitrit kraftigt steg upp över 50% av totalkväve. Halten
nitrat steg dock inte utan avtog istället marginellt. En orsak till detta kan vara den beräknade
HNO2 toppen som observerades kring försöksdag 79, se Diagram 7.7. En annan möjlig förklaring
till den begränsade nitritoxidationen kan vara att det i kolonn A varit en miljö med kraftigt
varierande betingelser, nitritoxiderarna behöver länge tid på sig för acklimatisering och störs mer
av variationerna än vad ammoniumoxiderarna gör. Nitrithalten var aldrig under 15% av total
kvävehalten i kolonn A. Största delen av försökstiden innehöll kolonnen mellan 20-30 % nitrit av
total kvävehalten. Den avslutande nitrifikationen, efter återhämtningen, gav en ökning av detta
förhållande. Under denna period var nitrit mellan 40-50% av totalkväve. Detta tas som ett tecken
på att en stor del av nitrifikationen under denna period utgjordes av ammoniumoxidation.

7.2.5 Kväveförluster
I Diagram 7.5 visas de beräknade kväveförlusterna för kolonn A. Beräkningsförfarandet för
kväveförlusterna beskrivs i kapitel 6.4.2. Här anges att beräknade volymer och analysens mest
inexakta parameter, totalkväve, används. Detta är osäkerheter som kan förklara de stora
fluktuationerna i kväveförlusterna.
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Medelvärdet för kväveförlusterna före försöksdag 30 beräknades till 480 mg/d, under denna
period belastades kolonn A med i medeltal 3,0 g N/d. För perioden efter försöksdag 65 var
förlusterna 190 mg/d. Då var motsvarande kvävebelastning 1,4 g/d. Mellan försöksdag 30 och 65
var aktiviteten i kolonen låg gällande dessa båda parametrar.

Nitrifikationen och samtidiga kväveförluster ses i Diagram 7.5, kväveförlusterna låg ofta ungefär
lika högt per dag som mängden oxiderat kväve, men man kan också se våldsamma fluktuationer
av kväveförlusterna. Beräkningar av dessa får betraktas som inexakta. Inget klart mönster kunde
uttydas när det gäller kväveförlusterna och de effekter som påverkar dessa, därför är det också
svårt att föreslå de åtgärder vilka skulle minimera förlusterna.
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Diagram 7.5 Nitrifikation och kväveförluster i kolonn A.

7.2.6 Fri ammoniak (FA)
Diagram 7.6 visar pH och den, enligt ekvation [3.7], beräknade koncentrationen av fri ammoniak
(FA) under hela försökstiden. Här kan man tydligt observera den enorma höjning av halten FA
som orsakades av överdoseringen. I övrigt har halten varit försumbar. För inhibering anger
Anthonisen et al. (1976) FA inhibering vid 10-150 mg/l för Nitrosomonas och vid 0,1-1,0 mg/l
för Nitrobacter. Efter överdoseringen var halten över dessa inhiberingsnivåer och den avtagande
nitrifikationen skulle alltså kunna bero på inhibering av fri ammoniak. Mikroorganismerna
utsattes också för snabbt ändrade omgivningsförhållanden, Diagram 7.6 visar pH som en
parameter som ändrades snabbt vid överdoseringen. En sådan drastisk förändring i pH, nästan två
enheter under ett dygn, skulle i sig kunna orsaka inhibering av mikroorganismtillväxten.

7.2.7 Fri salpetersyrlighet (FNA)
I Diagram 7.7 visas den beräknade halten fri salpetersyrlighet (FNA) (beräknad enligt ekvation
[3.9]) och pH. Salpetersyrlighet förekom inte i höga koncentrationer förrän mellan försöksdag
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~65-100. Den tydliga topp som kan ses i diagrammet orsakades av fallande pH i ett system med
tilltagande ammoniumoxidation och därtill initiellt också en dosering av nitrit (från redan delvis
nitrifierad urin, delförsök A4) till systemet.

Då systemet åter tillfördes råurin, från försöksdag 83, kunde pH bättre kontrolleras, ingen nitrit
doserades heller till kolonnen och halten salpetersyrlighet minskade.
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Diagram 7.6 Beräknad halt av fri ammoniak (FA) och pH i kolonn A.
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Diagram 7.7 Beräknad halt av salpetersyrlighet (FNA) och pH i kolonn A
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7.2.8 Kvävebelastning
I Diagram 7.8 visas kvävebelastningen på kolonn A. Överdoseringstillfället markeras tydligt vid
försöksdag 30. Därutöver låg belastningen på kolonn A mellan 0,1-0,2 kg N/d,m3. Detta är en
hög belastning.

Vid överbelastningstillfället dag 31 var belastningen 1,3 kg N/d,m3.Under försöksdag 30-66
doserades ingen råurin till systemet.Nedgången i belastning vid försöksdag 83 berodde på att då
återigen råurin doserades till systemet och för att undvika chockbelastning drogs doseringen ner.
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Diagram 7.8 Kvävebelastning och pH-variationer för kolonn A. Vid överdoseringen var belastningen 1,3 kg N/d,m3.

7.2.9 Period AI (Försöksdag 0-31)
I Diagram 7.9 visas nitrifikationsförloppet för A kolonnen under period AI. I samma diagram har
halten fri ammoniak lagts in, det visar ett intressant samband. Då ammoniumoxidationen började
tillta vid försöksdag 18, minskade också halten fri ammoniak. Då nivån av FA var låg vid
försöksdag 27 ökade även nitritoxidationen, på samma sätt som beskrivits i litteraturen att de
oxiderande organismerna är särskilt känsliga mot det andra släktets substrat (Anthonisen et
al.,1976), se kapitel 3.3.1.

Detta resonemang för nitritoxidationen gällde bara värden från en punkt eftersom kolonnen sedan
överbelastades, men indikerar ett intressant samband. I kolonnen fanns vid försöksdag 27
fortfarande ammonium i systemet, se Diagram 7.3, varför påståendet av Noto et al. (1998), se
kapitel 3.3.1, att nitritoxidation endast skulle vara möjligt vid frånvaro av ammonium måste
ifrågasättas.

Nitrifikationshastigheten var stadigt på väg uppåt innan överdoseringen, även NO3-oxidationen
var på väg att tillta då kolonnen överbelastades. Vid försöksdag 27 var nitritoxidationshastigheten
faktiskt i paritet med ammoniumoxidationen, till och med något högre.
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Diagram 7.9 Nitrifikationshastighet och halter fri ammoniak i kolonn A före överbelastningen.

Kvävespeciesfördelningen, se Diagram 7.3, anger att processen var tämligen stabil, innan
doseringen av NaHCO3 startade, och att halterna var tämligen konstanta. Överdoseringen syns
som pH-höjning och en liten nedgång av oxiderade kväveföreningar i samma diagram.
Nitrithalten var fortfarande hög i systemet, se diagram 7.3.

Överdoseringen vid försöksdag 30 gav omvända förhållanden, se Diagram 7.9, mot de som
tidigare visat positiv effekt på såväl ammonium- som nitritoxidationen. Nitrifikationshastigheten
avtog som ett resultat på överbelastningen.

7.2.10 Resultat delförsök A1, försöksdag 0-30
Dosering av råurin utan tillsats av NaHCO3.

Under denna period nitrifierade kolonn A bra. I diagram 7.9 kan nitrifikationshastigheten ses och
under detta delförsök var den högst under hela försöksserien, särskilt intressant var den
tilltagande nitritoxidationen som inträffade i slutet av detta delförsök.

Medelvärdet under perioden för ammoniumoxidationen var 0,6 g/d oxiderat kväve eller 0,028 kg
N/d m3. Nitritoxidationens medelvärden var under denna period 0,4 g/d eller 0,028 kg N/d,m3.
Dessa värden som medelvärden över en period som uppvisade en stigande trend gällande
nitrifikationshastigheten.

7.2.11 Resultat delförsök A2, försöksdag 30-31
Dosering av 25 volymprocent NaHCO3. Överdosering.
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Endast en dag efter tillsatsen av natriumvätekarbonat, kolonn A hade tidigare varit utan denna
tillsats, blev kolonn A överdoserad. Detta på grund av att doseringspumpens styrenhet oavsiktligt
stod för högt inställd. Kolonnen fick på så vis ta emot motsvarande 2 liter outspädd urin inom ett
dygn. Denna dos resulterade i en överbelastning av systemet. Överdoseringen kan ses bl.a. i
Diagram 7.6 och Diagram 7.8. Eventuell effekt av natriumvätekarbonattillsatsen kunde inte
urskiljas inom detta korta tidsintervall. Nitrifikationen avstannade till följd av överdoseringen, se
Diagram 7.4 och Diagram 7.10.

7.2.12 Period AII (Försöksdag 31-112)
Halterna oxiderade föreningar ökade och ammoniumhalten avtog efter försöksdag 87 då åter
råurin doserades till systemet, ett definitivt bevis på att kolonnen återhämtat sig och återfått den
nitrifierande förmågan. Sjunkande pH indikerar nitrifikation eftersom oxidationen är en
surgörande process.
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Diagram 7.10 pH och mängden oxiderade kväveföreningar indikerar återhämtning i kolonn A.

Under den tid då kolonn A endast stod på cirkulation i väntan på återhämtning (försök A3) kan
det ses i diagram 7.4 att fram till försöksdag 66 nitrifikationen i princip var obefintlig. Den
ökning av analyserade kvävenivåer beror på den kontinuerliga avdunstningen från kolonnen.

I Diagram 7.10 visas tydligt sambandet mellan tilltagande nitrifikation och fallande pH i samband
med kolonnens återhämtning efter överdosering. Fallande pH sammanföll med stigande halter av
oxiderade kväveföreningar. Kolonn A började åter nitrifiera reducerade kväveföreningar.
Inhiberingen orsakad av höga halter FA var reversibel. Den återvunna nitrifikationsförmågan var
dock lägre än den var före överdoseringen av kolonnen, se Diagram 7.4 samt Diagram 7.11.

Efter återhämtningen för kolonn A låg nitrifikationshastigheten på en nivå av 0,1 g NOx/d eller
7,1 g NOx/d,m3, härav utgjorde ammoniumoxidationen 78% eller 5,6 g/d,m3. Nitritoxiadationen
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stod alltså för 22% dvs. 1,6 g/d,m3. I cirkulationsdunken var fortfarande nitrithalten hög,
nitritoxidationen hade inte varit fullständig.
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Diagram 7.11 Nitrifikationshastighet och beräknad halt fri salpetersyrlighet i kolonn A efter överdoseringen.

Efter återhämtningen tilltog den nitrifierande förmågan försöksdag 73-84, men i och med att pH
föll och halten nitrit ökade som resultat av nitrifikationen uppstod en topp av salpetersyrlighet i
systemet, kring försöksdag 79-82 Därefter kan en nedgång i nitrifikationshastighet observeras.
Troligen var denna orsakad av salpetersyrlighetsinhibering. Detta är dock bara riktigt tydligt i en
punkt varför denna effekt är osäker men den stämmer väl överens med den inhibering som
beskrivs i litteraturen , se kapitel 3.3.1. Anthonisen et al. (1976) anger inhiberande nivå gällande
båda släktena till 0,28-2,8 mg/l.

Kväveförlusterna under perioden visade ingen tydlig trend utan varierade, för denna period låg de
dock mellan 50-300 mg N/dag, detta under en period då nitrifikationen låg på 100 mg NOx/d.
Medelvärdet för kväveförlusterna under perioden var 0,2 g/d. Sammantaget ger det
kväveförluster på 0,2g/0,1g kväve oxiderat, räknat som medelvärden och ospecifierad
kväveoxidation. Detta förhållande är inte särkilt glädjande och indikerar en process långt från
optimal drift. Kväveförlusterna hade en topp vid samma tidpunkt som toppnoteringen för FNA.

Nitrifikation och kväveförluster ses samtidigt i Diagram 7.5 häri ses tex. att kväveförlusterna
under perioden var kraftiga då kolonnen inhiberades av salpetersyrlighet försöksdag 83.

Mellan försöksdag 35-45 kan man tydligt observera överdoseringen i Diagram 7.12 i form av
ökad fri ammoniak halt. I samma diagram ses dessutom en topp av inhiberande höga nivåer
salpetersyrlighet, efter försöksdag 80. Detta orsakat av god ammoniumoxidation och fallande pH,
dvs. höga nitrithalter och lågt pH. Då halten salpetersyrlighet ses i samband med
nitrifikationshastigheten för denna period kunde en avmattning av nitrifikationshastigheten
observeras efter salpetersyrlighets toppen. Därefter då pH åter kunde kontrolleras med hjälp av
ammoniumjoner sjönk också salpetersyrligheten snabbt ner till icke inhiberande nivåer
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Diagram 7.12 FA och FNA i kolonn A efter överdoseringen.

7.2.13 Resultat delförsök A3, försöksdag 31-66
Ingen dosering av råurin, väntan på återhämtning.
Efter överdoseringen späddes cirkulationsdunkens innehåll ut 1:1 för att minska belastningen på
kolonnen då den senare tilläts cirkulera denna lösning. Denna strategi hävde symtomen av
inhibering och nitrifikationen återupptogs om än på lägre nivåer än kolonnen tidigare presterat.
Den sänkning av pH som ses i Diagram 7.10 indikerade påbörjad nitrifikation. Detta skedde 34
dagar efter överdoseringen

7.2.14 Resultat delförsök A4, försöksdag 66-83
Dosering av redan delvis nitrifierad urin.
Efter återupptagen nitrifikation för kolonnen, började redan delvis nitrifierad urin doseras. I
Diagram 7.8 kan den ökande belastningen på kolonnen ses. Allteftersom den nitrifierande
förmågan tilltog var det svårt att hålla uppe drifts pH genom styrning av doserad mängd urin, se
Diagram 7.8 och Diagram 7.10. Diagram 7.7 och Diagram 7.12 visar en tydlig topp av HNO2 vid
försöksdag 79-82 troligen orsakad av det fallande pH-värdet i kolonnen samt höga nitrit
koncentrationer, se Diagram 7.12. Den redan delvis nitrifierade urinen som i detta försök
doserades innehöll inte lika mycket ammonium som råurindosen, utan istället innehöll denna en
blandning av nitrit, nitrat och ammonium. I den redan delvis nitrifierade urinen var
ammoniumhalten 59-64% av en totalkvävehalt på 3,7g ±0,2g.

7.2.15 Resultat delförsök A5, försöksdag 83-112
Dosering av råurin med 25 volymprocent NaHCO3.
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Från försöksdag 83 fram till försöksavslut. I Diagram 7.2 visas att dosering av råurin kunde hålla
pH uppe vid, den för driften önskade nivån, ~7,0. Innan försöksavslut kunde dock inte kolonnen
fås att nitrifiera vid pH drygt 7. En försiktig höjning av drifts pH avsåg att inte chocka kolonnen.
Se Diagram 7.2.

Kolonnens drifts-pH hann inte stabiliseras vid pH 7,0-7,2 tillräckligt länge innan försöket
avslutades för att några tillförlitliga slutsatser skulle kunna dras utifrån detta försök

7.3 Resultat kolonn B
Resultaten för kolonn B behandlas först över hela försökstiden, därefter delas förloppet upp i två
perioder. Detta eftersom perioderna har så olika driftsförutsättningar, gällande pH och halten
ammonium.

7.3.1 pH-variationer
I Diagram 7.13 visas resultaten av pH-mätningarna för kolonn B. Under de första 12 dagarnas
doskontroll kunde pH hållas inom intervallet 6,5-7,0. Försöksdag 12 inleddes försök B2 med en
sökning efter ett högre drifts-pH, varför doseringskontrollen övergavs och pH tilläts stiga, i hopp
om att finna ett högre jämviktsvärde för pH i processen. Detta inställande uteblev dock och pH
steg utan antydan till stabilisering.
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Diagram 7.13 pH-variationer i kolonn B.

Även efter doseringsavstängningen försöksdag 25 fortsatte pH att ligga på en hög nivå 8-8,5 tom.
vid enstaka tillfällen över 8,5. Någon återhämtning kunde inte observeras. pH sjönk bara
marginellt till att ligga mellan 8-8,5. Inte heller den utspädning av lösningen i cirkulationskärlet
som företogs försöksdag 79 kunde lätta belastningen tillräckligt för att nitrifikation åter skulle
ske.



7. Resultat och diskussion

______________________________________________________________________________________________
Nitrifikation av humanurin

- 50 -

I Diagram 7.15 visas att pH-ökningen i början av försöksserien (försöksdag 10-20) förde med sig
en sjunkande nitrifikationshastighet.

7.3.2 Syrgashalt
På samma sätt som för kolonn A var syrenivån vid alla mättillfällen tillfredställande hög.
Mätvärden ligger inom intervallet 4,4-6,2 mg O2/l. Detta är över de värden som anges god
nitrifikation i litteraturen  för Nitrosomonas (2 mgO2/l), dock på gränsen till vad Nitrobacter
anses behöva för god tillväxt 4 mgO2/l (Rennerfelt, 1990). Även för kolonn B gäller naturligtvis
samma passus som för A-kolonnen om att mätningarna skett i cirkulationsdunken. Vid tidigare
försök , med samma försöksuppställning, vid Luleå tekniska universitet har mätningar av
syrgashalterna direkt ut ur kolonnerna visat att även denna nivå är tillfredsställande hög.
(Johansson, 1999).
Resultaten från mätningarna visas i bilaga 2.

7.3.3 Kvävespecies
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Diagram 7.14 Variationer av analyserade kvävespecies i kolonn B.

Haltvariationerna av analyserade kvävespecies visas i Diagram 7.14. Här åskådliggörs det stabila
förhållandet i kolonn B. Den svaga ökning av samtliga species som kan anas, mellan försöksdag
20-80, förklaras genom den avdunstning som kontinuerligt skedde från kolonnen. Redan i början
av försöksserien kröp ammoniumhalten ner mot 50-0 mg/l.

Då försök B3 inleddes kunde ammoniumhalten anses vara försumbar, varför detta är att likna vid
ett tvåkolonnssystem, där ammonium oxideras först och nitritoxidationen därefter tar vid, i
separata kolonner. Flerkolonn-system har föreslagits i litteraturen bl.a. av Sumino et al. (1997).
Noto et al. (1998) hävdade att nitritoxidation inte förekommer medan ammonium finns i
systemet. Den andra kolonnen i detta tvåkolonnssystem motsvaras då av försök B2. Detta försök
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bedrevs dock vid högt pH. Tillväxoptimalt pH för nitrifikation anges av Villaverde et al. (1997)
till 7,0-8,0. Ford et al. (1980) anger ett artspecifikt pH optimum för Nitrobacter till mellan 8,3
och 8,9 (se kapitel 3.2.2). I denna uppsättning visade kolonnen inte upp någon kväveoxidation
vid detta tänkta andra steg.

I och med att systemet endast innehöll nitrit och nitrat är det aktiviteten hos Nitrobacter som ska
visa återhämtad nitrifikationskraft och –förmåga. Enligt litteraturen har dessa en lägre biokemisk
aktivitet än ammoniumoxiderarna och kräver en längre tid för motsvarande tillväxt och
acklimatisering.

Vid försöksdag 79 inleddes försök B4. Utspädningen av lösningen i cirkulationsdunken ses i
diagram 7.14 som sjunkande halter.

Resultat från provanalyser för kolonn B återfinns i bilaga 4.

7.3.4 Nitrifikationshastighet
Nitrifikationen var högst i början av försök B1, då pH fortfarande reglerads till mellan 6,5 och
7,0. Under denna period oxiderades mellan 100-300 mg NOx/d .Under försök B2 då
doskontrollen slopades och pH tilläts stiga avtog den nitrifierande förmågan till i princip noll och
inget, se diagram 7.15. Medelvärdet på nitrifikationen beräknades för de första 20 försöksdagarna
till totalt 110 mg/d eller 7,8 g N/d,m3. Därav utgjordes 45 mg/d av nitritoxidation, och resterande
65 mg/d var ammoniumoxidation.

I cirkulationskärlet till kolonn B var fortfarande nitrithalten hög.
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Diagram 7.15 Nitrifikationsförloppet och pH i kolonn B.
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7.3.5 Kväveförluster
Kväveförlusterna under tidsperioden med högsta nitrifikationshastigheten var höga, medelvärdet
för B kolonnens 20 första dagar visade på förluster på cirka 0,5 g/d detta under en period då
belastningen i medeltal var 1,44 g N/d, se Diagram 7.16. Kväveförlusterna avtog drastiskt
försöksdag 25 då doseringen till kolonn B stoppades. Resterande tid låg kväveförlusterna lågt.
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Diagram 7.16 Beräknade kväveförluster från kolonn B.

Eftersom halten ammonium efter försöksdag 25 var nära noll, kunde systemet inte längre förlora
mer kväve genom ammoniakavgång, under denna period var också nitrifikationen låg. Inte heller
sidoreaktioner till nitrifikation tycks generera förluster under denna period, eftersom det totala
förlusterna är så begränsade.

7.3.6 Fri ammoniak (FA)
Halten av fri ammoniak kan studeras i Diagram 7.17. Då pH steg i kolonnen, försöksdag 12-25,
kom också halten vattenlöst ammoniak att stiga. Då doseringen ny råurin till kolonn B avbröts
vid försöksdag 25 minskade systemets innehåll av fri ammoniak. Ser man samtidigt till Diagram
7.14 upptäcks att halten ammonium var låg från försöksdag 12 och efter försöksdag 30 i princip
noll.

7.3.7 Fri salpetersyrlighet (FNA)
Initiellt kan en liten topp av salpetersyrlighet skönjas, se Diagram 7.17. Detta rör sig endast om
ett mätvärde och bör därför kanske inte få alltför stor vikt. I Diagram 7.14 kan noteras att
nitrithalten under denna period var ganska hög, 2500 mg/d, något som kan förklara denna topp.
Då pH-kontrollen sedan släpptes, och pH tilläts stiga, kom halten ammonium att öka. Detta
samtidigt som pH steg gav minskande halter salpetersyrlighet i kolonn B. Halten förblev sedan
låg under den resterande försökstiden. I Diagram 7.17 ses att nitrifikationen är som störst mellan



7. Resultat och diskussion

______________________________________________________________________________________________
Nitrifikation av humanurin

- 53 -

FA och FNA topparna. Även om topparna endast utgörs av diskreta värden och inte trender under
någon längre tid antyder detta nitrifikationsförloppets känslighet mot dessa substanser.
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Diagram 7.17 Totala nitrifikationshastigheten samt beräknade nivåer av FA och FNA.

7.3.8 Kvävebelastning

0

0,005

0,01

0,015

0,02

0,025

0,03

0,035

0,04

0,045

0,05

0 20 40 60 80 100 120

Försökstid (d)

N
-b

el
as

tn
in

g 
(k

gN
/d

,m
3)

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

pH

Belastning kgN/d,m3
pH

Diagram 7.18 Kvävbelastning på kolonn B samt pH.

I Diagram 7.18 visas kvävebelastningen i form av råurindosering till kolonn B. I diagrammet kan
man se den inledande doseringsstyrningen av pH. Diagrammet visar också att råurinbelastningen
tilläts vara konstant vid försöksdag 12 och att detta i sin tur resulterade i en pH-höjning. Detta
förlopp ses i detalj i Diagram 7.20.
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7.3.9 Luftbubblingsflaskorna
Analysen av innehållet i de luftningsflaskor som under en del av försöket tog hand om frånluften
från kolonn B, mellan försöksdagar 79 samt 108, visas i bilaga 6. Vid det första analystillfället
utgjorde sum-N (dvs. summan NH4

+, NO2
-, NO3

-) endast 17,8% av tot-N. Ingen annan förklaring
fanns än att det rörde sig om ett analysfel.

Kväveförlusterna beräknade genom dessa analyser uppgår till 6,9 mg N/d, mellan försöksdag 44
och 107 Under denna period nitrifierade kolonn B i princip inte alls, se diagram 7.15. Oservera
här att dessa siffror är medelvärden över 63 dagar, endast baserat på ett analysresultat.

7.3.10 Period BI (Försöksdag 0-25)
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Diagram 7.19 Förloppet då doskontrollen släpptes. Nitrifikation, pH och halten fri ammoniak (FA).

I Diagram 7.19 visas vad som skedde med nitrifikationsförloppet då kontrollen av doseringsflödet
släpptes och pH tilläts öka. Detta försök inleddes vid försöksdag 12. pH steg såsom även halten
fri ammoniak FA. Halten FA nådde vid försöksdag 20-25 så höga nivåer att den skulle kunna
vara inhiberande för mikroorganismaktiviteten. NOx omsättningen var redan tidigare på väg ner,
efter pH höjningen stabiliserades NOx omsättningen på cirka 50 mg/d.
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Diagram 7.20 Kvävebelastning och pH då doskotrollen släpptes.

Doseringen av och belastningen genom ammonium från råurin visas i Diagram 7.18 och Diagram
7.8.

7.3.11 Resultat delförsök B1, försöksdag 0-12
Dosering av råurin med tillsats av 40 volymprocent NaHCO3. Detta delförsök resulterade i en
nitrifikationshastighet på 100-300 mg NOx/d.

7.3.12 Resultat delförsök B2 ,försöksdag 12-25
Under detta försök söktes efter ett högre drifts pH, därför släpptes regleringen av doserad mängd
råurin utifrån pH fluktuationer. Detta kan ses i Diagram 7.19 samt Diagram 7.20. Försöket resulterade
dock inte i att något nytt, högre jämvikts pH för processen hittades. I stället inhiberade ökande
pH nitrifikationen. Doseringen avbröts.

7.3.13 Period BII (Försöksdag 25-112)
Inga trender under denna period kan urskiljas gällande nitrifikationen. Vid försöksslut hade
kolonnen inte visat några tecken på återhämtning.

Eftersom kolonn B efter försöksdag 20 inte innehöll något ammonium fanns inget underlag för
pH sänkning till följd av ammoniumoxidation. För kolonn A var det denna oxidation som kunde
urskiljas först i återhämtningsfasen, genom ökande nitrithalter och en pH nedgång.
Nitritoxidation är den svårare av de två oxidationerna att åstadkomma, kanske är det anledningen
till att kolonnen inte återfick den nitrifierande förmågan under försökstiden.
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7.3.14 Resultat delförsök B3, försöksdag 25-79
Dosavslag. Doseringen av råurin avbröts då pH nått 8,4. Nitrifikationen för kolonn B avtog
allteftersom pH steg mot 7,7-7,8, se Diagram 7.13. Ingen återhämtning kunde ses för kolonnen,
varken som pH-sänkning eller som tilltagande nitrifikation. Systemet innehöll under denna period
inget ammonium, bara nitrit och nitrat, så det enda som är tydligt är att miljön i kolonnen inte var
lämplig för nitritoxidation. Ingen ytterligare dos till kolonnen motsvarar ungefär ett
tvåkolonnssystem. Först har huvudsakligen en ammoniumoxidation skett, därefter skulle
nitritoxidationen ta vid.

I detta försök var drifts pH för de två stegen först 6,5-7,0. Därefter ~8-8,5. I det första steget har
ammoniumoxidationen utförts, då dosen slås av finns nästan ingen ammonium i systemet. Nästa
sekvens motsvarar nitritoxidation, utan ammonium, vid något högre pH, endast nitrit och nitrat i
systemet.(~ tvåkolonnsystem) detta försök resulterade inte i någon nitritoxidation i kolonn B
under försök B3. En möjlig orsak skulle kunna vara att kolonnens pH höjts för kraftigt för snabbt
och att mikroorganismerna inte hann anpassa sig, eller så är det någon annan parameter som inte
är optimal för nitritoxiderarna. Nitritoxidation är generellt svårare att åstadkomma än
ammoniumoxidation. Ingen annan parameter än pH höjningen sticker dock ut som uppenbart
negativ, nitrifikation borde kunna förekomma.

7.3.15 Resultat delförsök B4, försöksdag 79-112
Utspädning. Eftersom kolonn B inte återhämtade sig under försök B3 gjordes ytterligare ett
försök att reducera belastningen på kolonnen, den här gången genom utspädning av
cirkulationskärlets innehåll. Utspädningen vid försöksdag 79 ses i Diagram 7.14. Inte heller
utspädningen gav någon ökad aktivitet, ingen återhämtning för kolonn B kunde ses inom
försökstiden. Ej heller då doseringen avslutats kunde tilltagande nitritoxidation observeras. Ingen
återhämtning trots vila i 54 dagar, utan dosering endast med cirkulationsflöde. Kanske beroende
på att pH stigit för snabbt och att mikroorganismerna ej hunnit acklimatisera sig

7.4 Felkällor och inexaktheter- ett resonemang om resultat och metodutveckling
Analysen har givit halter av ingående kvävespecies vid provtagningstillfällena. Dessa halter har
approximerats till att linjärt övergå i varandra, detta är naturligtvis en förenkling. För att sedan
beräkna mängder utifrån dessa halter har beräknade volymer använts. Dessa volymer är inte
exakta förutom då de mäts upp, i början och slutet av en tömningscykel av cirkulationskärlet. Där
emellan bygger volymerna på beräkningar grundade på antaganden. Antaganden om
doseringspumpens avmattning och om avdunstningen från kolonnen.

Doserad volym beräknades utifrån provpumpningars flöden, dock korrigerades dessa för
pumpens avmattning sedan provpumpningen. Denna avvikelse fördelades med avseende på tid,
något som, förvisso, ger rätt resultat vid början och slut men däremellan troligen avviker från
korrekt avmattning och således också en rimlig volym vid tidpunkten. Vid denna felfördelning
borde kanske tiden en dosering utnyttjats viktats med linjeapproximationens riktningskoefficient,
för att multiplicerat med tiden kunnat ge ett rättvisare mått för fördelning av flödesavvikelsen.
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Alla mängder utgår alltså ifrån beräknade volymer som bara är kända då cirkulationskärlet töms.
Kontinuerlig mätning av cirkulationskärlets volym eller vikt skulle ge exaktare beräknings
underlag. Avdunstning antas nu konstant över försökstiden vilket är en förenkling som påverkar
beräknade volymers exakthet. En förbättring kunde göras genom att cirkulationsdunken kunde
vägas vid provtagnings tillfällena alternativt alltid stå på en våg. Eller så används en utförligare
teoretisk modell för avdunstningen än att, som nu, endast relatera till tiden. Säkrare bestämningar
av volymer hade kunnat åstadkommas genom att oftare tömma cirkulationsdunkarna och på så
vis minimera tiden att interpolera beräkningarna över.

Analysens totalkvävehalt är osäkrare än övriga analyser, differerar oftare emellan dubbelprov än
andra analyserade kväveparametrar. Analysens totalkvävehalt har dock ingått i beräkningen av
kväveförlusterna från kolonnerna, något som gör dessa värden osäkra.

Vid tömning av cirkulationsdunken håller biobädden en liten volym vätska. Denna tillåts droppa
ur i samband med tömning och volymmätning, dock tilläts inte bädden att släppa ifrån sig all
vätska under denna tid utan en del förblir i kolonnen. Om förfarandet vid cirkulationstömning är
det samma varje gång kan volymen som blir kvar i kolonnen anses vara i princip den samma
varje gång och således försummas.

Vid försöksplanering av försök med mikroorganismer bör hållas i åtanke att de är levande
organismer vilka behöver tid på sig för att anpassa sig till ändrade levnadsförhållanden. Detta gör
att försök gradvis bör förändra omgivningsfaktorerna, att hastigt låta pH stiga som under försök
B2 ter sig så här i efterhand som mindre listigt. Bra har varit att ha två kolonner då
inhiberingsförhållanden kan hålla i sig länge och försök då kunnat utföras på en
mikroorganismkultur till i otålig väntan på resultat. Tiden är en faktor att ha i åtanke när
mikroorganismförsök planeras, eftersom det i förväg är svårt att bestämma hur lång tid ett försök
ska ta, när resultaten tydligt kan ses osv.

Tolkningen av analyserna från frånluftsflaskorna vid kolonn B är osäkra eftersom de baseras på
analysvärden från endast ett tillfälle.

Även studier av nödvändiga mikronäringsämnen (tex. Cu, Ca, Mg eller Fe) och nödvändiga
halter av dessa skulle kunna ge ledtrådar om optimala processvillkor. En sådan studie låg dock
utanför detta examensarbetes ramar.
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8 Slutsats
Den inledande litteraturstudien visade att nitrifikationsprocessen består av många faktorer och att
dessa mikroorganismomvandlingar utgör ett känsligt och komplext. I den grundstudien beskrevs
även urinens egenskaper och gödslingspotential.

En för förståelse av nitrifikatiosprocessen nödvändig fokusering gjordes därefter inom kvävets
kemi. Denna del av litteraturstudien hade särskilt djup gällande nitrifikationsoptimala och
nitrifikationsinhiberande villkor. Därefter redogjordes också för vilka reaktioner som kan leda till
kväveförluster. Det sista området som täcks in av litteraturgenomgången inriktades mot
biobäddens funktion.

Resultaten från de praktiska försöken visade att det var möjligt att nitrifiera lagrad humanurin
med högt innehåll av ammoniumjoner : 3,5± 0,5 g N/l med 52-92% ammoniuminnehåll.

Resultaten vid pH 6,5-7,0 visade på högsta nitrifikationshastigheten. Försöksförloppet har dock
gjort att inte så många olika drifts-pH som önskat kunnat utvärderas, varför inget definitivt svar
kan ges om bästa val av pH nivå. Under perioden med högst nitrifikationshastighet nitrifierade
kolonn A, i medeltal över en trettiodagarsperiod (försök A1), 1,0 g NOx /d eller 0,7 kg N/dm3. Av
detta stod ammoniumoxiderarna för merparten 0,6 g/d utgjordes av ammoniumoxidation.
Resterande 0,4 g/d var under denna period oxidation av nitrit till nitrat. Under samma period var
kväveförlusterna i medeltal 480 mg N/d samtidigt som belastningen på kolonnen var 3,0 g N/d.

I alla försök fanns en hög andel nitrit kvar efter nitrifikationen, något som inte är optimalt om
nitrifikationsprodukten sedan ska torkas, se kapitel 4.3.

Efter en överbelastning visades nitrifierarnas förmåga till återhämtning från inhiberande
förhållanden. Efter att ha vistats i inhiberande halter av fri ammoniak kunde nitrifikationen
återupptas, då mikroorganismerna åter vistades i icke inhiberande omgivning, om än vid lägre
nitrifikationshastigheter.

En försöksserie som försökte likna ett tvåkolonnsystem med separerad ammonium- och
nitritoxidation, uppvisade inte någon nitritoxidation. Dessa försök skedde dock vid en pH-nivå på
omkring 8,3.

I ett system innehållande både ammonium- och nitritjoner har nitritoxidation visats möjlig trots
närvaron av ammoniumjoner.

Försöksserien gav inte tillräckligt med underlag för någon slutsats gällande hur stor optimal
tillsats av NaHCO3 är.

För en vidareutveckling av denna försökstyp kunde ett alternativ vara att försöka utreda om ett
eller flera mikronäringsämnen (tex. Cu, Ca, Mg eller Fe) begränsar tillväxten och därmed
förmågan att nitrifiera hos mikroorganismerna. Dessa behov av mikronäringsämnen torde vara
artspecifika och behöva studeras ned på detaljnivå något som ej föll inom fokus för detta arbete.
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