
Måling af ammonium, nitrit, nitrat. 
Måleudstyr, tolkning og betydning 
af vandbehandling

GODAOR Temadag: Praktisk biologi og kemi i recirkulerede fiskeopdrætsanlæg. Den 9. feb. 2021

Lars-Flemming Pedersen, DTU Aqua, Hirtshals
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Regnbueørreder udskiller 35-40 gram ammonium (NH4
+) pr. kg foder

Ved høj indfodring og lavt vandskifte kan ammonium/ammoniak koncentrationen 
stige til kritisk høje værdier - og der opstår behov for vandrensning.

Et biofilter med kvælstofomsættende bakterier kan omsætte 
ammonium via nitrit til nitrat

NH4
+ + 1.5 O2 + 2 HCO3

- → NO2
- + 2CO2 +H2O + H+ →NO2

- + ½ O2 → NO3
-

Ammonium ophobning og behov for biofiltrering

GODAOR, Måling af ammonium, nitrit, nitrat og betydning af vandbehandling                                                                                                               Den 5/5, 2022, LFP. 
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Blandt andet

• Høj indfordring i forhold til vandskifte
• Opstart af RAS anlæg
• Vandbehandling og brug af hjælpestoffer
• Biofilter design og drift
• Transport
• End-of-pipe (Model 1 dambrug) og N-udledning

Ammonium udfordringer

GODAOR, Måling af ammonium, nitrit, nitrat og betydning af vandbehandling                                                                                                               Den 5/5, 2022, LFP. 



Kvælstofomsætningen i biofiltre (nitrifikation) består af to biologiske processer

Ammonium omsætning
NH4

+ + 1.5 O2 + 2 HCO3
- → NO2

- + 2CO2 +H2O + H+

Nitrit omsætning
NO2

- + ½ O2 → NO3
-

Kvælstofomsætningen i biofiltre

Betydende faktorer for selve processerne er
Ammonium og nitrit koncentrationen
Iltkoncentrationen
Bufferkapaciteten (alkaliniteten ~ pH)

Herudover biotiske og abiotiske faktorer
+ DRIFTSBETINGELSER & FORSTYRRELSER

Bakteriebelægningen= 
biofilmen omsætter opløst N

GODAOR, Måling af ammonium, nitrit, nitrat og betydning af vandbehandling                                                                                                               Den 5/5, 2022, LFP. 



NO2- ophobning: Når 2. trin – aftørreren - ikke kan følge med

Kan bl.a. opstå ved
- Opstart af nye filtre
- Ved øget udfodring
- Vandbehandling
- Ændring i salinitet
- Kraftig beluftning

Nitrifikation – omsætning og ophobning

Ammonium-omsætning
og nitrit omsætning 
hænger nøje sammen 

Omsætningen øges 
op til en vis grænse

TRIN 1 (ammonium):
Afhænger af NH4

+, 
O2 og alkalinitet

TRIN 2 (nitrit):
Afhænger af 
NO2

-,og O2

For at vurdere vandkvaliteten og forstå hvordan 
biofiltret fungerer er vi nødt til at måle præcist–
og kunne stole på målingerne.

GODAOR, Måling af ammonium, nitrit, nitrat og betydning af vandbehandling Den 5/5, 2022, LFP. 



Måling af ammonium, nitrit, nitrat og alkalinitet

NH4
+ → NO2

- → NO3
-

NH4
+ + 1.5 O2 + 2 HCO3

- → NO2
- + 2CO2 +H2O + H+ + ½ O2 → NO3

-

1 mg NH4
+-N = 1 mg NO2

--N = 1 mg NO3
--N

Obs. på enhed
(kr. vs $)



Leverandør: MERCK LIFE SCIENCE A/S (SIGMA-ALDRICH DENMARK A/S)

Nitrit: NITRITE TEST 0.5 - 1 - 2 - 5 - 10 mg/L = 211,75DKK / 75 tests

Nitrat: NITRATE TEST 10 - 25 - 50 - 100 - 250 -500 mg/L = 255,78DKK / 100 tests

Ammonium: AMMONIUM TEST 0.5 - 1 - 3 - 5 - 10 mg/L (kviksølv) = 448,63 DKK / 150 tests

Ammoniumtest 0,2-0,5-0,8-1,2-1,6-2-3-5-8 mg/l NH©þ Indophenol blue MCC = 528,50DKK/ 
200 tests

Forskellige typer af testkit, præcision og pris

NB: Mål både TAN og nitrit
(hvis der ikke er målbart nitrit kan det være 
biofilteret ikke fungerer… (eks. ved mangel på 
alkalinitet, eller efter for kraftig vandbehandling)

Vigtige oplysninger kan fås på kort tid 

GODAOR, Måling af ammonium, nitrit, nitrat og betydning af vandbehandling                                                                                                               Den 5/5, 2022, LFP. 

Når 1. og 2 decimal er vigtige bruges mere 
præcise analyser (Kuvettetest og Dansk Standard)



Driftsjournalen er kun interessant hvis den er føres kontinuerlig (dagligt, pr. anlæg)
Der kan være mange ”kedelige” /trivielle målinger – som også er vigtige.
Disse data viser normal drift og kan udelukke forklaringer – f.eks. at nyt foder eller et nyt 
hjælpestof medfører forhøjet nitrit.
For at kunne forstå en udvikling kræver det at man kender udgangspunktet.

Driftsjournal – en god måde at overvåge udvikling og få praktisk 
erfaring med anlægget under forskellige betingelser

GODAOR, Måling af ammonium, nitrit, nitrat og betydning af vandbehandling                                                                                                               Den 5/5, 2022, LFP. 



Vigtigt at bruge samme skala ved aflæsning /bruge korrekt enhed når man 
analyserer for ammonium, nitrit og nitrat

Angiv tidpunkt for måling  

Ammonium og nitrit kan svinge i løbet af dagen 
– lavest om morgenen og stiger nogle timer efter påbegyndt fodring

Eksempler: - Måling før og efter vandbehandling i 4-6 timer (kontrol)
- Måletidspunkt / afløser

Fortynd prøven hvis koncentrationen er høj/vanskelig at aflæse

Notér driftsændringer og nye tiltag i driftsjournalen

Driftsjournal og prøvetagning
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Returskylning af biofiltre
Formål:
Fjerne org. mat. 
uønsket biofilm
Sikre jævnt flow / 
fuld udnyttelse
Undgå anaerobe 
lommer.

Effekt på biofilter 
performance 
forudsætter 
kendskab til flow

GODAOR, Måling af ammonium, nitrit, nitrat og betydning af vandbehandling                                                                                                               Den 5/5, 2022, LFP. 



Måling og prøve-tagning
til bestemmelse af 
Ilt, pH, temp. alkalinitet, 
TAN, nitrit, nitrate, COD, 
TSS.

Returskylning og 
brug af brintoverilte
10 liter/bio-sektion

GODAOR, Måling af ammonium, nitrit, nitrat og betydning af vandbehandling                                                                                                               Den 5/5, 2022, LFP. 
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Effekt af vandskifte og påvirkingen af nitrifikationen

Biofilter 2 oprenset den 27/7 (Biofilter 1-2-3 modtager ~70 % af samlet flow) 

180 % øget flow

230 % øget flow
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Biofilter 4 oprenset den 28/7
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				Biofilter sektioner

				2*8*1,45		med medier i ca. 1,1 meter

				16

										15 kubik meter				1,5 kg		0.1

														3 kg		0.2		g/l

														4.5		0.3

														6		0.4

														7.5		0.5

						Forsøg med 1 - 2 - 3 - 4 - 5 g salt/10 liter
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Flow gennem biofiltre 28. juli 2011
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				bestand per 22/7				Daglig fodring				bestand per 27/7

		Enhed 5		9100				80				9500						CFB:		mg foder/vandskifte

		Enhed 6		14900				120				15500						Vandforsyning		5l/s ~		432000		518000		liter

		Enhed 7		10300				100				10800						Fodring=		450 kg		450000		450000

		Enhed 8		4500				38				4690						CFB				1.0416666667		0.8687258687

		Enhed 9

		Enhed 10		12800				120				13400						0,5 kg vs. 80 liter				6.25		Nitrat ~53 ppm

																		,125 kg				1.5625

		Sum		51600				458				53890

		Udskillelse af ammonium ca. 30 gram TAN/ kg

		Udskilt TAN/dag				456*30		13740		g

		Vandvolumen						2000		M3

						Koncentration=				6.87		mg N/l

		Vandskifte: 5 l/s ~				432				m3

		Vandskifte: 6 l/s ~				518.4

		Ligevægtskonc. Hvor der skal fjernes X ppm ved fortynding svarende til 13740/432																31.8055555556

		Ligevægtskonc. Hvor der skal fjernes Y7 ppm ved fortynding svarende til 13740/518																26.5250965251







Ammoniak, nitrit og nitrat – biofiltre 
og betydningen af vandbehandling

Vandbehandling 
og brug af 
hjælpestoffer kan 
hæmme de gode 
nitrificerende
bakterier i 
biofiltrene og 
medføre stigning 
i ammonium 
og/eller nitrit



Ammoniak, nitrit og nitrat – biofiltre 
og betydningen af vandbehandling

Brintoverilte kan bruges til at oprense biofiltre –
det øger gennemstrømningen over biofilteret 
men kan hæmmer ammonium og nitrit 
omsætningen i op til en uge.
Ved vandbehandling på hele anlægget anbefales 
det at afskærme biofiltrene – og eventuel lade 
en biofilter sektion modtage behandlet vand

GODAOR, Måling af ammonium, nitrit, nitrat og betydning af vandbehandling                                                                                                               Den 5/5, 2022, LFP. 



DTU Aqua10. september 2020 Projekt "Biofillter"

Bestemmelse af N-omsætning

15

Biofilter performance kan bestemmes ved at:

• Vurdere ammonium og nitrit- niveauerne i vandet (tidspunkt, belastning, 
fortynding, betingelser)

• Måle fjernelses graden over et biofilter 
(% reduktion; lavt flow medfører høj reduktion…)

• Måle fjernelse graden over et biofilter og korrigere for flow 
(vigtigt med præcise koncentrations bestemmelser)

• Lave omsætningsforsøg under veldefinerede betingelser 
(kendt koncentration, volumen af vand og biofilter)

GODAOR, Måling af ammonium, nitrit, nitrat og betydning af vandbehandling                                                                                                               Den 5/5, 2022, LFP. 
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H2O2 vandbehandling i forskellige typer biofiltre

8.5 m3 recirkuleret forsøgsanlæg der simulerer model dambrug med hensyn 
til opløst N (ammonium, nitrit og nitrat) og indhold af organisk materiale
To type biofiltre med samme flow, fyldningsgrad og type af medie.

System ligevægt og konstante betingelser i flere måneder

Ca. 120 kg regnbueørreder,
fodres 1 kg/dag med 1 m3 vandskifte

STR angiver en 
omsætningsrate i g 

N/m2/d



Resultater – H2O2 tilsætning over 2 timer

17

Doseringskoncentration: 50 mg/l
Halvdelen tilsat direkte –
resterende mængde tilsat over 2 timer

GODAOR, Måling af ammonium, nitrit, nitrat og betydning af vandbehandling                                                                                                               Den 5/5, 2022, LFP. 
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Målte brintoverilte niveauer efter H2O2 tilsætning

Der måles mindre brintoverilte i udløbet fra fixed bed biofiltrene
- som følge af mere omsætning (af bakterier i vandet og især på 
biofilmen) sammenlignet med moving bed biofiltrene
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Resulterende vandkvalitet efter H2O2 tilsætning

GODAOR, Måling af ammonium, nitrit, nitrat og betydning af vandbehandling                                                                                                               Den 5/5, 2022, LFP. 

Bemærk tydelig nedsat 
nitritfjernelse = 
ophobning af nitrit i 
RAS anlægget
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Ammonium fjernelse (TRIN 1) efter H2O2 tilsætning

GODAOR, Måling af ammonium, nitrit, nitrat og betydning af vandbehandling                                                                                                               Den 5/5, 2022, LFP. 

Fjernelse (Δ)
Bestemmes som 
[NH4

+]IND- NH4
+]UD
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Effekt af H2O2 tilsætning på TRIN 2 i biofilter typerne
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Negative værdier = 
nitrit ophobning

Fixed bed/dykkede 
biofiltre var mere 
robuste overfor H2O2
sammenlignet med 
moving bed. 

GODAOR, Måling af ammonium, nitrit, nitrat og betydning af vandbehandling                                                                                                               Den 9/2, 2021, LFP. 



NB: opmærksom på at formaldehyd kan give falsk farvereaktion med ammonium testkit!!! 

D.v.s. rent postevand tilsat en dråbe formalin fejlagtigt vil vise,  at der er ammonium i vandet
(og at 1. trin I biofiltret – ammonium omsætningen er gået ned).

Yderligere info 
om dosering af 
hjælpestoffer i 
RAS med 
biofiltre

Betydningen af vandbehandling med øvrige hjælpestoffer  

GODAOR, Måling af ammonium, nitrit, nitrat og betydning af vandbehandling                                                                                                               Den 9/2, 2021, LFP. 



Opsummering

Vigtig at måle ammonium og nitrit regelmæssigt og systematisk 
(tidspunkt og samme enheder)

Ammonium og nitrit omsætningsraten falder proportionalt 
når koncentrationen af ammonium og nitrit er < 1 mg N/l

Biofiltre er forholdsvis robuste – generelt er dykkede filtre mere robuste 
sammenlignet med moving bed (bakterier i biofiltre kan vænnes sig til visse 
kulstofholdige hjælpestoffer, eksempelvis formalin og pereddikesyre)

Ved vandbehandling med nyt hjælpestof skal man gå forsigtig til værks,
lave koncentrationer og evt. afskærme dele af biofiltret

Mål ammonium og nitrit før og efter en ny vandbehandling 
(reducér fodermængde; afskærm biofiltre og fordel doseringsmængden)

GODAOR, Måling af ammonium, nitrit, nitrat og betydning af vandbehandling                                                                                                               Den 5/5, 2022, LFP. 



Spørgsmål

E-mail: lfp@aqua.dtu.dk                              
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