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Iltkorrosion af stål
1 m³ vandværksvand indeholder typisk
5-6 g ilt og oxiderer 10-15 g jern ved
korrosion. Det er mere end en
almindelig dansk 20 krone mønt.



Teknologier til iltfjernelse



Henry’s lov

Mængden af en luftart, der optages i en væske, hvormed den ikke indgår kemisk forbindelse, 
er proportionalt med den pågældende luftarts partialtryk.

Ved overtryk kan der opløses større mængder gas i vand end ved atmosfæretryk. Gassen 
frigives igen ved atmosfæretryk, et fænomen, der fx kendes fra kuldioxidholdige læskedrikke.

W. Henry. 

Britiske læge og kemiker 



Henry’s lov

𝐶𝑎𝑞 = 𝑝 ∗ 𝐻

Koncentrationen af gas i vand

Partialtryk af gas

Henry’s konstant
• Specifik for hver gastype
• Temperatur specifik



Opløselighed af ilt i vand
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Opløselighed af ilt i vand
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• Vandtemperatur

Høj temperatur giver lav opløselighed

• Partialtryk af gas

Lavt partialtryk giver lav opløselighed

Modifisering af gas opløselighed

Vand med 
opløst gas

Afgasset vand 
(med opløst sweepgas)

Sweep-gas

Sweep-gas med 
fjernede urenheder

Afgasning



Membranafgasser
MDU
Ved at ændre partialtrykket for en 

gas kan vi enten fjerne en gas fra 

vand eller opløse en gas i vand. 

➢ Ved lavt partialtryk, vil en gas 

fjernes fra vand

➢ Ved øget partialtryk, vil en gas 

opløses i vand
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Membrane hollow fibres
Principles of gas transfer

• Vand og gas er i kontakt ved porerne.
• Luft / sweep gas strømmer gennem indersiden af hollow

fiber membranerne. 
• Dette skaber den drivende kraft til at flytte gas fra 

væskefasen til gasfasen.

Hollow

fiber pore
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Princip for gas transport



Driftsmetoder

To Vacuum
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Dimensionering af MDU-anlæg

Designkriterier:

• Flow (m³/h)

• Vandtemperatur (°C)

• Vandtryk (bar)

• Renhed af N2

• Vakuum niveau

• Seep gas flow

• Gasværdier i inlet

Guidelines for fødevand til MDU-anlæg



Resultater 

Iltmåling på 
fjernvarmespædevand

• Test af MDU-anlæg på 
fjernvarmeværk

• Test udført af uvildigt 
eksternt laboratorium 

• Resultat:

2 – 5 ppb O2



Standard MDU add on kit for CO2 reduktion



MDU 
Fjernelse af: 
O2, CO2, N2



Eks. på installationssteder for MDU-anlæg
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Design data:

Flow: 20 m³/h

Temperatur: 10 °C

O2 – inlet: 11.200 ppb

O2 – outlet: < 20 ppb

Antal membraner: 3 stk.

Driftform: Vakuum med N2

Sweep rate: 1,8 Nm³/h

Renhed, N2: 99,99%



MDU og kompakt 
nitrogen generator
Installation til spædevandssystem






