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Hydrogensulfid 
– identifisere og løse problemet
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InnholdBare en helt vanlig dag på 
kloakkontoret ...
Hydrogensulfidutslipp er et stort og velkjent 
problem i den daglige transporten av avløps-
vann i kloakknett. De er spesielt kjent for den 
betydelige risikoen i forbindelse med arbeid nede 
i kummen og på pumpestasjoner, og selvfølgelig 
den karakteristiske lukten av råtne egg.

Grundfos har utarbeidet dette heftet som 
en introduksjon til årsakene bak hydrogen-
sulfidutslipp og noen av konsekvensene. Det 
skal hjelpe kloakkarbeidere, ledere og andre 
personer som arbeider med avløpstransport i 
hverdagen. Heftet gir ikke fullstendige svar på 
alt i forbindelse med hydrogensulfidproblemer. 
Det er ment som en oversikt som gir innsikt i 
hydrogensulfidproblemene du støter på i ditt 
daglige arbeid.

Heftet er skrevet av Grundfos og inneholder 
innspill fra en spesialistgruppe som arbeider 
med hydrogensulfidproblemer under den danske 
vann- og avløpsvannforeningen (DANVA).

God lesing!

Med vennlig hilsen
Grundfos

Ansvarsfraskrivelse
Grundfos har gjort sitt ytterste for å sikre at 
informasjonen i dette heftet er nøyaktig og 
korrekt.  
Grundfos påtar seg imidlertid intet ansvar for 
direkte eller indirekte tap som følge av bruk av 
innholdet i dette heftet.
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Forord  
av professor Jes Vollertsen 
Department of Civil Engineering, Aalborg Universitet, Danmark

Behov for effektivitet i avløpssektoren fortset-
ter å øke, og det samme gjelder kravene til 
spillvannskvalitet. Disse og andre faktorer har 
resultert i sentralisering av avløpsvannbehan-
dling og i transport av avløpsvann over større 
avstander. Ettersom avløpsvann må transport-
eres over større avstander, kan vannlåser i kloak-
ken ikke lenger bare bestå av gravitasjonsrør, 
men må i økende grad bruke stigeledninger. 

Sentralisering gir klare fordeler ved behandling 
av avløpsvann, men nødvendigheten av å bruke 
trykksatte rør innebærer en rekke ulemper.  
Én slik ulempe er utviklingen av anaerobe 
forhold i de trykksatte rørene. 
Dette fører til dannelse av hydrogensulfid og 
andre luktgasser i volumer som kan føre til 
betydelige problemer på slutten av stigeled-
ningene og for folk i nærheten. Selv om det 
er mulig å optimalisere stigeledninger for å 

minimere problemene i planleggingsfasen, blir 
hydrogensulfid og andre problematiske gasser 
ofte ikke tatt hensyn til i planleggingsfasen, 
og problemene må løses under drift senere. 
Dette er ofte ganske komplisert, og å finne råd 
og veiledning om hvordan man tilnærmer seg 
problemet, er vanskelig. Dette heftet forklarer 
noe av det grunnleggende om hydrogensulfid, 
lukt og hva som kan gjøres med det. Vi håper 
at det kan bidra til praktiske løsninger på de 
mange problemene som oppstår i forbindelse 
med hydrogensulfid og andre luktgasser ved 
pumping av avløpsvann.
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UTILITY

Hydrogensulfid er spesielt kjent for å skape tre 
problemer i det daglige arbeidet til vann- og 
avløpsetater:
1.  Helse- og sikkerhetsproblemer på grunn av 

lukt og farer forbundet  
med hydrogensulfid.

2.  Luktproblemer for beboere i nærheten av 
kummer eller andre kloakkonstruksjoner. 

3.  Nedbryting av installasjoner,  
komponenter, rør og konstruksjoner.

Helse og sikkerhet 
Hydrogensulfid er en ekstremt giftig 
gass med en karakteristisk lukt 
som minner om råtne egg. Gassen 
utgjør en alvorlig helsefare selv ved 
lave konsentrasjoner, og ved høyere 
konsentrasjoner er den dødelig. Hydrogensulfid 
lammer luktesansen ved høye konsentrasjoner. 

Vanlige hydrogen- 
sulfidproblemer

Effekt av 
gasskonsentrasjon

Gassfasekonsentrasjon 
i luft (ppm)

Deteksjonsgrense, 
lukt 0,0001–0,002

Kraftig, ubehagelig 
lukt 0,5–30

Grense angitt 
av det danske 
arbeidstilsynet

5

Skade på øyne og 
slimhinner 50–300

Livstruende 300–500

Umiddelbar død >700

Derfor holder det ikke å "stole på nesen" som 
advarsel.

Standard EN 752, "Avløps- og kloakksystemer 
utenfor bygninger", sier: "Egnet atmosfærisk 
overvåkingsutstyr må brukes kontinuerlig mens 
en arbeider er i systemet". Dette er avgjørende for 
involverte personer.

Lukt
Siden lukten av hydrogensulfid 
er svært ille selv ved lave 
konsentrasjoner, kan selv et 
mindre problem resultere i 
komplekse og kostbare driftsprosedyrer, etter-
som mange vann- og avløpsetater ikke kan til-
late luktproblemer som påvirker befolkningen.

Luktproblemer er underlagt standarder som EN 
752, som sier:
"Kloakksystemer skal utformes, konstrueres, 
vedlikeholdes og drives for å unngå luktforstyr-
relser eller giftige, eksplosive eller etsende 
gasser.”

Korrosjon og nedbrytning av installasjoner 
Hydrogensulfid oppfattes ofte som et 
lokalt problem i kummer 
eller på pumpestasjoner. 
Dannelsen av hydro-
gensulfid kan imidlertid 
også få konsekvenser for 
nedstrømskloakksystemet. 

På noen overflater omdannes hydrogensulfid til 
svovelsyre, som oppløser overflatene.  

Med andre ord kan hydrogensulfiddannelse 
ha store strukturelle, og derfor økonomiske, 
konsekvenser.

Dannelsen av hydrogensulfid og konverteringen 
til svovelsyre beskrives i detalj senere i dette 
heftet.
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Avløpsvann transporteres ofte over store 
avstander i trykksatte systemer. I slike systemer 
kan bakterier leve på avløpsvannet. De vokser i 
biofilmer på røroverflater, brønnvegger og andre 
nedsenkede overflater, siden de blir spylt bort 
hvis de ikke er festet til noe. Biofilmen domi-
neres av de raskest voksende bakteriene, og 
bakterieveksten bestemmes av hva bakteriene 
livnærer seg på.

Avløpsvann inneholder et stort antall kjemiske 
forbindelser som bakterier kan leve av. Når 
det gjelder avløpsvann, konverterer bakterier 
organisk materiale til cellemateriale og CO₂. På 
samme måte som mennesker krever oksygen for 
å få energi fra maten vi spiser, kan bakterier bruke 
ulike kjemiske stoffer som oksygen (O₂), nitrat 
(NO₃-) og sulfat (SO₄2-). Hvis det finnes oksygen 
eller nitrat der, vil det ikke dannes betydelige 
mengder hydrogensulfid. Dette er tilfellet i 
første del av et trykksatt rør (se side 10–11), som 
inneholder oksygen og nitrat som er tilsatt eller 

Prosessforhold i 
kloakk Parameter Effekt

Areal/
volum-forhold

Stort A/V-forhold resulterer 
i økt sulfidproduksjon. Store 
rørdiametere resulterer i et lavt 
A/V-forhold*

Anaerob 
retensjonstid

Øker sulfidkonsentrasjonen. Store 
rør i pumpenett resulterer i anaerob 
retensjonstid*

Strømning Høy strømning (> 1 m/s) reduserer 
biofilmtykkelse og sulfidproduksjon

Sulfatinnhold i 
avløpsvann

Ikke en begrensende faktor på mer  
enn 5–15 gS m-3

Kvaliteten på  
organisk stoff

Lett nedbrytbare stoffer som fett-
syrer og alkohol øker veksten

Temperatur
Temperaturkoeffisienten er lav (ca. 
3–5 % vekstrateøkning per grad 
Celsius)

pH-verdi
Optimal mellom pH på 5,5 og 
9 (ikke begrensende i normalt 
avløpsvann)

* Samlet sett vil imidlertid sulfiddannelse være minst i store rør

Faktorer som påvirker 
sulfiddannelse

dannet (henholdsvis) i avløpsvannet. Når oksygen 
og nitrat er brukt opp, starter dannelse av hydro-
gensulfid i biofilmen.

Hydrogensulfid dannes gjennom biologiske 
prosesser, og reguleringsfaktorene er som følger: 
mengden og typen organisk materiale, tempera-
tur og pH-verdi. Den viktigste faktoren for den 
samlede produksjonen er imidlertid hvor lenge 
bakteriene er i kontakt med stillestående avløps-
vann, noe som bestemmes av retensjonstiden.

I denne forbindelse bør det huskes på at vannin-
filtrering, overflatevann eller regnvann i vanlige 
systemer korter ned retensjonstiden.

Temperaturen påvirker produksjonen. 
Produksjonen av hydrogensulfid øker med ca. 3–5 % 
per grad Celsius. Veksten påvirkes imidlertid mer av 
retensjonstid enn av temperatur.

Reduserte 
organiske 

svovelforbindelser

Sulfiddannelse 
(krever anoksiske forhold)

Sulfid- og svovelreduksjon 
(Thiobacillus)

Sulfatreduksjon 
(Desulfovibrio)

Nedbryting av  
organisk materiale

Vekst 

H₂S/HS-

S⁰

SO₄²-
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Aerob
sone

Anoksisk   
sone

Anaerob   
sone

O₂
NO₃-

SO₄²-

H₂S + HS-

10

20

Hydrogensulfid 
dannes

Hydrogensulfid 
frigjøres

mg/l
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Bio�lm
Organisk materiale

H2S
Hydrogensuld

Når hydrogensulfid er dannet i biofilmen, vil en 
del av det gå inn i vannfasen direkte i avløps-
vannet som oppløst gass. En betydelig del av 
gassen som produseres, kan forbli oppløst i 
avløpsvannet så lenge den forblir under press i 
den trykksatte delen av systemet. Når avløps-
vannet når en kum eller en annen åpen brønn 
med atmosfærisk trykk, slippes hydrogensulfid-
gassen ut i luften. Dette er kilden til de tidligere 
nevnte problemene.

Hvor mye av den produserte gassen som 
avgasses, avhenger av pH-verdi og temperatur, 
og av graden av turbulens i overgangen fra det 
trykksatte systemet til gravitasjonssystemet. 
Tallene på motsatt side viser sammenhengen 
mellom fordeling i vann- og gassfasen, og pH 
og temperatur. pH-verdi er en viktig faktor 
i omfanget av et hydrogensulfidproblem. 
Ved pH-verdier under ca. pH 6 vil nesten all 
hydrogensulfid være i gassform og fordampe i 

brønnene, slik at selv en liten produksjon skaper 
store problemer. Ved pH på over 8,5 oppløses all 
hydrogensulfiden i vannfasen, slik at det ikke 
oppstår fordamping. 
Ettersom avløpsvann forsures ved lange retens-
jonstider, kan dette øke problemene betydelig.

Avvik i avløpsvanntemperaturer er ofte ganske 
små i systemer i tempererte deler av verden. Ved 
industrielt avløpsvann kan avvikene imidlertid 
være større, noe som kan bidra til å øke hydro-
gensulfidproblemer. I avløpsvann ved høyere 
temperaturer vil bakterieproduksjonen være 
høyere over tid, og det vil derfor produseres mer 
hydrogensulfid. Da vil også en større del av den 
produserte hydrogensulfiden fordampe.

H₂S 5° CHS- 10° C 20° CS-- 15° C 

0 0
0,0 0,02,0 2,04,0 4,06,0 6,08,0 8,010,0 10,012,0 12,014,0 14,0

20 50

40 100

60
150
200

80 250
100 300

pH pH

% ppm
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H2S
Hydrogensul�d

O2
Oksygen

Bakterier i biofilm

Fuktighet Plassering av sulfid- 
oksiderende bakterier

Slimlag

Avleiringer

Avløpsvann
Anaerob 

forhold
SO₄²- S²-

Turbulens er den fysiske kraften som driver 
hydrogensulfid ut av avløpsvannet. Høy 
turbulens resulterer i de største problemene; 
jo mer spruting, desto mer gass!  
 
Utformingen av brønnen spiller derfor en 
viktig rolle i omfanget av problemene.

S²-  +  2H⁺       H⁺  +  HS-       H₂S

H₂S  +  2 0₂ H₂S0₄
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Slike operasjoner er imidlertid korte og varer 
bare noen sekunder eller minutter. 

I den første pumpefasen forekommer det 
umiddelbart fordampet gass, noe som avgir 
en kraftig lukt. Når det pumpede avløpsvan-
net senere går videre inn i et gravitasjonssys-
tem, kommer et trekk av luft som inneholder 
gass, inn i gravitasjonsrøret, fjerner lukten 
fra kummen og reduserer fordampingen av 
hydrogensulfid.

I noen rørledninger er ikke retensjonstid den 
avgjørende faktoren for luktproblemer; der 
er tilstedeværelsen av industrielt avløps-
vann i systemet viktig. Visse typer industrielt 

avløpsvann (fra matproduksjon, behandling av 
organisk materiale osv.) har et høyt potensial for 
hydrogensulfidproduksjon på grunn av organisk 
materiale, høy temperatur eller økt fordamping 
ved kilden på grunn av lav pH-verdi.

Kort sagt varierer luktproblemer over tid og 
avhenger av været og andre faktorer, som 
industrielt utslippsvann. Det å finne kilden til 
hydrogensulfidproblemer krever derfor nær-
mere undersøkelse av systemer, retensjonstider 
og hvilke typer avløpsvann som mottas.

Luktproblemer finnes vanligvis på ett enkelt 
sted, for eksempel en pumpestasjon som mot-
tar vann fra flere rør, eller en kum. I alvorlige 
tilfeller kan luktproblemer oppstå langs et 
helt kloakkrør. Forbipasserende eller beboere i 
nærheten av kilden til problemene kan klage. 
For å gjøre noe med henvendelser fra befolknin-
gen besøker vann- og avløpsetatene ofte stedet, 
uten å finne noe åpenbart luktproblem.
 
Omfanget av problemet varierer ofte 
mye, og det er en rekke årsaker til dette. 
Hydrogensulfidproblemer er ofte knyttet til lang 
retensjonstid. Tørt vær resulterer ofte i de lengste 
retensjonstidene. I eldre, separerte systemer 
forkorter ofte vanninfiltrering etter nedbør, over-

flatevann og regnvann i fellessystemet retensjon-
stiden, og dermed reduseres ofte problemene.

Variasjoner i avløpsvannsmengder over en 
periode på 24 timer er også en viktig faktor. I 
ethvert system avgjøres profilen av menneskelig 
aktivitet med en topp på morgenen, en topp 
på ettermiddagen og så videre. Utløpsvann fra 
industrien kan til en viss grad jevne ut disse 
mønstrene, men de varierende belastningene 
har ofte stor innvirkning på luktproblemer, 
da de varierende retensjonstidene resulterer i 
varierende gassvolumer i kummen.

I trykksatte systemer vil lukten primært oppstå 
når det pumpes til kummen. 

Luktproblemer
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H2SO4
Svovelsyre

Når hydrogensulfid har blitt sluppet ut i luften, 
kan det bare forsvinne gjennom kjemisk eller 
biologisk oksidering. Dette innebærer konver-
tering til svovel (et gulhvitt stoff) eller sulfat 
(oppløst i vann).

På metall- eller elektrisk ladede overflater 
omdannes svovel ofte til gulhvite eller svarte 
svovelforbindelser. 
Disse avleiringene kan kortslutte elektriske 
komponenter. Svarte eller røde ventilasjonsris-
ter, korroderte hengelåser og rustne lokk på 
kummer er ofte sett i forbindelse med hydro-
gensulfidproblemer; disse problemene kan føre 
til driftsforstyrrelser og andre problemer.

En tykk biofilm finnes ofte i brønnen og på kloak-
krørvegger. Denne filmen inneholder spesielle 
bakterier som livnærer seg på å konvertere 
hydrogensulfid til sulfat. Dette er et stort prob-
lem, da sulfat blir til svovelsyre når det blandes 
med vann. Svovelsyren er utfelt på røroverflaten. 

Hvis overflaten er laget av betong, korroderer 
den til en smuldrende masse. Skader kan ofte 
ses i form av et mykt lag av gips eller ekspon-
erte strukturelle steiner i betongen. En skulder 
dannes ofte ved passasjen mellom avløpsvannet 
og luftfasen; dette er et tegn på hydrogensulfid-
korrosjon. Prosessen som er beskrevet her, kan 
betydelig korte ned levetiden til betongrør. I noen 
tilfeller kan brønner og rør smuldre opp på svært 
kort tid. I dokumenterte tilfeller fra Danmark 
hadde betongrør korrodert i så stor grad at de 
måtte erstattes etter bare 18 måneder.

Det er viktig å huske at den biologiske prosessen 
som produserer svovelsyre, fjerner hydrogen-
sulfid fra kloakkatmosfæren. I mange systemer 
er korrosjon dermed ikke bare en prosess som 
bryter ned infrastrukturen; den fjerner også luk-
tproblemer. Vann- og avløpsetaten kan derfor 
støte på nye problemer på steder som har blitt 
renovert ved hjelp av rørfornying, da hydrogen-
sulfid fjernes gjennom korrosjon i mindre grad.

Korrosjon
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For å vite omfanget av et hydrogensulfidprob-
lem er det nødvendig å måle gassnivåer ved 
hjelp av en godkjent måler.

Grundfos anbefaler å håndtere klager ved å 
installere gassmålere for å avdekke og doku-
mentere eventuelle problemer.

Det å bruke en måler i en periode gir verdifull 
informasjon om omfanget av problemet, og 
faktisk også om kilden til problemet.

Det er flere feilkilder ved måling av hydrogen-
sulfid i gassfasen. De kan imidlertid elimineres 
gjennom nøye målingsinstallasjon.

Sjekkliste for installasjon av 
gassfasemåling
• Heng måleren på en lenke, slik at den enkelt 

kan hentes inn for vedlikehold.

• Heng måleren så nær avløpsvannsoverflaten 
i brønnen som mulig, og vær forsiktig så 
måleren ikke oversvømmes ved høye nivåer 
av avløpsvann. Dette sikrer riktige målinger, 
da det minimerer virkningen av absorpsjon 
til overflater og fordamping  
fra pumpebrønnen.

• Kontroller at signalet fra måleren mottas. 
Installer om nødvendig en antenneforlengelse, 
og vær forsiktig når du installerer antennen.

• Angi målingsintervallet så lavt som mulig 
(hvert 15. sekund), da alle pumpeoperasjoner 
i pumpebrønnen, som vanligvis er svært 
korte, må være inkludert.

Gassmåler
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UTILITY

Forebygging gjennom tilsetning av 
nitrat/jern(III) (oksidert).

Forebygging av hydrogensulfiddan-
nelse ved å tømme røret ved hjelp av en 
kompressor.

Fjerning av biofilm fra den innvendige 
overflaten av røret ved hjelp av en 
renseplugg.

Felling av produsert hydrogensulfid 
ved hjelp av jern (eller et annet metall).

Økning av pH-verdi til mer enn  
8,5, slik at hydrogensulfid ikke frigjøres  
til gassfasen.

Oksidasjon av produsert hydrogensul-
fid ved hjelp av sterke oksidanter som 
hydrogenperoksid, hypokloritt, ozon eller 
rent oksygen.  

Filterløsninger ved brønner og ventilasjoner 
som fjerner lukt, men ikke korrosjon.

Offerrør.

Strategier for håndtering av 
hydrogensulfid

Valg av løsninger avhenger av systemoppsett, 
implementeringsalternativer og hva vann- og 
avløpsetaten er vant til. Det er også viktig  
hvorvidt målet er å fjerne lukt eller korrosjon.

De neste sidene viser en kort oversikt over 
hvordan de ulike løsningene fungerer og en 
kort beskrivelse av fordeler og ulemper.

Det er viktig å vurdere konsekvensene av 
dosering når du tilsetter kjemikalier!

Vurder følgende:
• pH-verdi
• Endringer i avløpsvannssammensetninger
• Konsekvenser for renseanlegg 
• Er problemet flyttet til et annet sted?

P R

P R

P R

R

R

Forebygging Fjerning

22 23



O₂

O₂

NO₃-

NO₃-

SO₄²-

SO₄²-

H₂S + HS-

H₂S + HS-

10

10

20

20

mg/l

mg/lDet er mulig å forebygge dannelse av hydrogen-
sulfid ved å dosere nitrat eller oksidert jern.

Illustrasjonen på motsatt side viser ulike kloak-
kprosessforhold. Når det tilsettes nitrat eller 
jern(III), livnærer bakterier langs hele røret opp 
til pumpebrønnen seg av nitrat eller jern(III) 
samt organisk materiale, og ingen betydelige 
mengder hydrogensulfid vil bli dannet.

Nitrat har en annen stor fordel: Det forebygger 
dannelse av andre luktstoffer som svovelforbin-
delser, fettsyrer osv. En ulempe er at prosessene 
som forebygger hydrogensulfiddannelse, også 
fjerner noe av det organiske materialet som er 
nødvendig for biologisk nitrogenfjerning på ren-
seanlegget for avløpsvann i enden av systemet.

Forebygging av hydrogen- 
sulfiddannelse ved hjelp av  
nitrat eller jern(III)

Eksempel med 
nitratdosering

P

Aerob
sone

Aerob
sone

Anoksisk   
sone

Anoksisk   
sone

Anaerob   
sone

Hydrogensulfid 
dannes

Ingen hydrogensulfid 
dannes

Hydrogen-  
sulfid 

frigjøres

Eksempel  
uten dosering
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Når hydrogensulfid har blitt dannet, er det for-
skjellige måter å fjerne den på. Hvis hydrogen-
sulfid må nøytraliseres i vannfasen, er kjemisk 
felling ett alternativ.  
Dette kan oppnås ved hjelp av jern(II), som ofte 
kan være det mest økonomiske alternativet.

I sin flytende form, HS-, binder hydrogensulfid 
seg til jern(II) og utfelles som sterkt oppløselige 
sammensetninger. Resultatet er mindre hydro-
gensulfid i gassform, eller ingen i det hele tatt, 
når det pumpede avløpsvannet kommer til kum-
men. Årsaken er at hydrogensulfid i gassform 
drives inn i flytende form på grunn av likevekten 
mellom de to formene. 

Ved lave pH-verdier (under 7), når det meste av 
hydrogensulfiden er i gassform, reduseres effek-
ten av det doserte jernet(II). Årsakene til dette 
er komplekse og ikke fullt ut forstått. 

Derfor er det svært viktig at den doserte 
mengden og/eller systemets pH-verdi kon-
trolleres effektivt når jern doseres for å redusere 
hydrogensulfid. Jernet leveres som en syreløs-
ning og vil derfor bidra til å senke avløpsvannets 
pH-verdi ved dosering.

Eksempel  
uten dosering

Eksempel med 
dosering av jern(II)

O₂
10

20

mg/l

O₂
10

20

mg/l

Fe²⁺

Fjerning av hydrogensulfid ved 
hjelp av kjemisk felling

R

NO₃-

NO₃-

SO₄²-

SO₄²-

H₂S + HS-

H₂S + HS-

Aerob
sone

Aerob
sone

Anoksisk   
sone

Anoksisk   
sone

Anaerob   
sone

Anaerob   
sone

Hydrogensulfid 
dannes

Ingen hydrogensulfid 
dannes

Hydrogen- 
sulfid 

frigjøres
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Omfanget av et hydrogensulfidproblem på et gitt 
sted styres av flere forskjellige faktorer. 

Som beskrevet tidligere bestemmes mengden 
hydrogensulfid i gassfasen av turbulens, 
temperatur og pH-verdi. Det er mulig å håndtere 
turbulens og spesielt pH-verdi for å kontrollere 
avgassing, slik at det bare skjer på utvalgte steder.

Det å tilsette en base øker pH-verdien, noe som 
betyr at hydrogensulfid forblir i vannfasen. For 
vann- og avløpsetaten kan det være ønskelig 
å "flytte problemet" til andre steder der 
luktproblemer er akseptabelt, eller en løsning 
er mulig. 

Hvis pH-verdien heves til over 8,5, vil all 
hydrogensulfid være i vannfasen. En del 
av hydrogensulfiden som er oppløst i 
vann, kan oksideres lenger ned i systemet 
ved å tilsette oksygen i gravitasjonsdelen 

av kloakknettet. Vann- og avløpsetaten 
må imidlertid være klar over at det vil 
være nødvendig å senke pH-verdien ved 
inngangen til renseanlegget for avløpsvann 
for å oppnå riktig behandlingsprosess. Her 
er det derfor et betydelig potensial for store 
hydrogensulfidproblemer. 

I forbindelse med biologisk behandling av 
dannet hydrogensulfid, skorsteinsløsninger eller 
offerrør, kan et annet alternativ være å tilsette 
små mengder syre for å sikre tilstrekkelig 
fordamping og oppnå optimal effekt fra den 
valgte løsningen.

Det bør nevnes at sjokkdosering av lut også 
kan forebygge dannelse av hydrogensulfid. En 
plutselig økning i pH-verdien vil drepe biofilmen 
på de innvendige rørveggene og forhindre 
dannelse av hydrogensulfid. Denne metoden vil 
ikke bli dekket videre i dette heftet.

R Hydrogensulfidregulering ved 
hjelp av pH-endringer

Riktig dosering er avgjørende for å oppnå 
optimal effekt fra kjemikalier, uansett hvilket 
kjemikalie som brukes til fjerning eller forebyg-
ging. Grundfos anbefaler å dosere direkte inn 
i pumpens trykksatte rør nedstrøms mens 
pumpen kjører. Dette krever strenge krav til 
doseringspumpen og kan kreve at du beskyt-
ter selve røret mot effekten av de doserte 
kjemikaliene. 

Metoden som beskrives, sikrer at kjemikaliet er 
fullstendig blandet inn i avløpsvannet og oppnår 
den optimale effekten.

Ved hjelp av en CFD-modell har Grundfos bereg-
net at full blanding av det doserte kjemikaliet 
sikres ved en avstand omtrent dobbelt så stor 
som rørdiameteren fra doseringspunktet, når 
pumpen kjører.

Riktig dosering 
av kjemikalier

Doseringspunkt

0,000221 0,0015
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Oksidering ved hjelp av sterke oksidanter
En rekke sterke oksidanter, inkludert 

hydrogenperoksid, hypokloritt, ozon eller rent 
oksygen, gjør det mulig å konvertere hydrogen-
sulfid til sulfid eller svovelsyre i vannfasen. 

Det er tungvint og kostbart å produsere ozon 
og rent oksygen på stedet, da dette krever store 
installasjoner og betydelige energikostnader.  
Derimot er bruk av hydrogenperoksid og 
hypokloritt relativt økonomisk. Disse metodene 
er spesielt egnet når store problemer må løses 
med stor prosesshastighet, vanligvis i forbin-
delse med industrielt spillvann. Løsningen 
fjerner både luktproblemer og korrosjon.

Kompressorløsninger ved hjelp av 
atmosfærisk luft

Ved svært lange retensjonstider i et rør er et 
annet alternativ å bruke en kompressor til å 
pumpe atmosfærisk luft inn i det trykksatte 
røret sammen med avløpsvannet, muligens kon-
trollert av en timer. Dette gir atmosfærisk luft 
som inneholder oksygen, til biofilmen, og reten-
sjonstiden forkortes på grunn av det økte volu-
met av ekstra luft. Begge disse faktorene kan 
minimere hydrogensulfiddannelse. Én ulempe 
er dannelsen av luftlommer i systemet, som 
forstyrrer pumpedrift og generell hydraulikk.  

Andre metoder Biologisk fjerning ved hjelp av luftfiltre
Under luftrensing ved hjelp av biologiske 

filtre passerer luft som inneholder hydrogensul-
fid, gjennom et biologisk filter med bakterier 
som vokser på et fuktig medium (treflis, Leca®-
pellets eller lignende) som konverterer luktstof-
fene om til luktfrie stoffer. Disse filtrene er 
relativt kostbare å installere, men er svært økon-
omiske og robuste i drift. En viktig utfordring er 
at en stor del av den dannede hydrogensulfiden 
må være i gassform for å kunne fjernes av den 
biologiske komponenten i en slik løsning. 

Offerrør 
Et offerrør er et betongrør som er ment å 

korrodere. I denne løsningen skjer konvertering 
av hydrogensulfid til svovelsyre i en forhånds-
valgt rørledning.  
Luktende hydrogensulfid fjernes fra luften, og 
korrosjon skjer på et kontrollert sted. Hvis det er 
tilstrekkelig oksygen i luften i røret, dannes det 
også svovel. Hydrogensulfid må være i gassform 
for å bli konvertert til svovelsyre i biofilmen på 

veggene i offerrøret. Røret må også plasseres 
på et sted der periodiske luktproblemer er 
akseptabelt.

Innkapsling av dannet gass
Innkapsling refererer til enhver løsning 

der kummen er forseglet ved hjelp av gummi-
flenser, eller der et karbonfilter er installert for 
å fjerne hydrogensulfid fra utgangsluften. Disse 
kan være enkle og raske løsninger på et prob-
lem. De løser luktproblemer ganske effektivt i 
begynnelsen, men vann- og avløpsetaten må 
være forberedt på å utføre service på og/eller 
erstatte filtrene ofte. Denne løsningen forebyg-
ger ikke korrosjon.

På følgende side finner du en oversikt over 
fordeler og ulemper ved hver metode.

Det finnes en rekke andre løsninger for 
å håndtere den dannede hydrogensulfiden. 

R P

R

R

R
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Tabellen nedenfor viser foreslåtte fordeler og ulemper med ulike metoder for å forebygge og fjerne 
hydrogensulfid. Tabellen gir ikke omfattende informasjon om alle tilfeller, da vann- og avløpse-
tatenes tilnærming til daglige oppgaver, priser på kjemikalier osv., varierer. Tabellen bør betraktes 
som et utgangspunkt for drøfting når dere skal velge en løsning.

Forebygging gjennom 
pH-regulering

Forebygging ved hjelp av en 
renseplugg Forebygging gjennom å tilsette luft

Fo
rd

el
er

• Effektiv • Effektiv

• Fjerner også andre røravleiringer

• Enkel å implementere

• Ingen kjemikalier på pumpestasjoner

U
le

m
pe

r

• Kan føre til at problemet i syste-
met flyttes hvis pH-verdien faller 
senere

• Når biofilmen gjenoppbygges, må 
doseringen gjentas

• Kan være problematisk i forhold 
til WWTP-prosessene

• Helse- og sikkerhetsproblemer

• Innebærer risiko for blokkering

• Må gjentas ofte, noen ganger 
ukentlig

• Hydraulikkproblemer på grunn av 
luftlommer

• Lett nedbrytbart, organisk materiale  
brytes ned

• Kan føre til vekst av andre bakterier og øke 
biofilmtykkelsen/rørgrovheten

Oversikt over ulike metoder 
for forebygging eller fjerning 
av hydrogensulfid

Forebygging ved bruk av nitrat Fjerning gjennom kjemisk felling Fjerning gjennom biologisk 
luftrengjøring

• Enkel å implementere

• Forebygger dannelse av H₂S

• Effektiv mot andre luktstoffer enn 
H₂S

• Enkel å implementere

• Å tilsette jern kan forbedre fosforfel-
ling på WWTP

• Effektiv mot andre luktstoffer 
enn H₂S

•Lett nedbrytbart, organisk materi-
ale brytes ned

• Kan føre til vekst av andre bak-
terier og øke biofilmtykkelsen/
rørgrovheten

• Ikke effektiv ved lave pH-verdier

• Senker pH-verdien for avløpsvann

• Produserer kjemisk slam

• Forebygger ikke korrosjon

• Krever ofte stor plass på 
installasjonsstedet
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Som indikert av flere forklaringer og illustrasjo-
ner i presentasjonen av hydrogensulfidproble-
mer i dette heftet, må alle hydrogensulfidpro-
blemer ses på som dynamiske problemer som 
krever dynamiske løsninger. 

Dette heftet dekker ikke valg av riktig løsning 
for ethvert rør eller område med hydrogensul-
fidproblemer. Dette ville krevd mer inngående 
kunnskap om årsakene i hvert enkelt system, 
samt kunnskap om de daglige rutinene hos hver 
vann- og avløpsetat.

Vi hos Grundfos ser frem til å diskutere ditt 
hydrogensulfidproblem. Kontakt Grundfos, så 
hjelper vi deg etter beste evne.

Trenger du hjelp?

34 35



99
15

62
95

 0
81

6/
G

lo
ba

l 
M

ar
ke

t S
eg

m
en

t W
at

er
 U

til
ity

/1
22

11

GRUNDFOS Norge AS
Alf Bjerckes vei 30
0596 Oslo, Norge
Tlf.: +47 22 90 47 00
www.grundfos.no

N
av

ne
t G

ru
nd

fo
s, 

G
ru

nd
fo

s-
lo

go
en

 o
g 

be
 th

in
k 

in
no

va
te

 e
r r

eg
is

tr
er

te
 v

ar
em

er
ke

r s
om

 e
ie

s a
v 

G
ru

nd
fo

s H
ol

di
ng

 A
/S

 e
lle

r G
ru

nd
fo

s A
/S

, D
an

m
ar

k.
 A

lle
 re

tt
ig

he
te

r r
es

er
ve

rt
 v

er
de

n 
ov

er
.


