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Specialisering af landbrugspro-
duktionen har regionalt medført 
stor koncentration af husdyr, 
og der er derfor områder, hvor 
det ikke er muligt at opfylde 
kravene om harmoni mellem 
produktion af kvælstof og fosfor 
i husdyrgødningen og afgrøder-
nes næringssto� ehov. Harmoni-
reglerne sikrer, at der generelt 
ikke overgødskes med kvælstof, 
men med de nuværende regler 
kan der fortsat ske en betydelig 
overgødskning med fosfor. 

Separation overfører en del af 
husdyrgødningens næringsstof-
fer i en tørstof- og næringsstofrig 
fraktion og en betydeligt større, 
næringsstoff a� ig væskefraktion. 
Derved bliver der økonomi i at 
� erne en stor andel næringsstof-
fer ved transport af den tørstof-
rige fraktion, og det enkelte 
brug kan derved, a� ængigt af 
teknologiens eff ektivitet, delvis 
’a� oble’ den lokale harmoni 
mellem husdyr- og  plantepro-
duktion. Reduktion af tørstof 
i den tynde gylle vil desuden 
mindske  lugtgenerne, og der vil 
være et potentiale for at reducere 
ammoniakfordampningen. 

Der fi ndes i dag en hel række 
mekanisk-fysiske metoder til 
separation af gylle. De spænder 
lige fra meget simple teknik-
ker som sigter, skruepresser og 
sibånd, hvor der sker en meget 
begrænset opkoncentrering, 
til mere eff ektive metoder som 

dekantercentrifugering. Kemisk 
behandling i kombination med 
mekanisk-fysisk separation er 
en metode til at øge udskillelsen 
af næringsstoff er til den faste 
fraktion.

Eff ektiviteten af separationen 
er defi neret som mængden 
af næringsstoff er, der kan 
overføres til en koncentreret 
fraktion, samt i hvor høj 
grad næringsstoff erne 
opkoncentreres i fraktionen.  

Teknologier
Simple teknikker
Der fi ndes en hel række simple 
teknikker, der er karakteriseret 
ved, at gyllen sigtes gennem 
en hulstørrelse på 0,5-3 mm. 
Sigtningen i sig selv giver en 
fraktion med et forholdsvist lavt 
tørstofi ndhold, og der er derfor 
o� est et behov for en yder-
ligere afvanding ved hjælp af 
mekanisk presning, hvor de mest 
anvendte metoder er skruepresse 
eller sibåndspresse. 

Eff ektiviteten af en skruepresse 
a� ænger af gylletypen og øges 
med tørstofi ndholdet, men 
opkoncentreringen af nærings-
stoff er er o� est beskeden. Ved 
at kombinere visse af de simple 
teknikker med kemisk fældning 
kan der opnås en høj eff ektivitet, 
hvilket beskrives senere. 

Energiforbruget ved anvendelse 
af skruepresser mm. er lavt, 
typisk 0,5 kwh/ton gylle.

Dekantercentrifuge
Dekantercentrifuger virker ved, 
at gylle udsæ� es for en stor 
centrifugalkra�  i en tromle, 
der roterer med høj hastighed, 
typisk 3-4000 rpm, hvorved 
gyllens partikler sedimenterer 
i tromlens periferi og løbende 
kan � ernes med en roterende 
skrue. En dekantercentrifuge 
producerer en tørstofrig fraktion, 
der indeholder størstedelen af 
gyllens fosfor, organisk kvælstof, 
svovl mm., og en væskefraktion, 
der indeholder størstedelen af 
gyllens ammoniumkvælstof og 
kalium. 

Dekantercentrifugen er en velaf-
prøvet teknik, der i mange år har 
været anvendt til spildevands-
rensning både i industrien og  på 
kommunale rensningsanlæg, og 
de seneste år er der opnået erfa-
ring med centrifugering af gylle. 

Energiforbruget ved anven-
delse af en dekantercentrifuge 
er beskedent, typisk 3 kwh/ton 
gylle. 

Omkostningen ved anvendelse af 
en dekantercentrifuge a� ænger 
af mængden af behandlet gylle, 
og der skal behandles store 
mængder gylle for at udny� e 
kapaciteten og reducere udgi� en 
pr. behandlet enhed. De� e inde-
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bærer, at behandlingsudgi� en 
på små og mellemstore brug vil 
være stor. 

Det er imidlertid muligt at 
anvende mobile separatorer, som 
betjener fl ere landbrug, hvorved 
behandlingsudgi� en for de min-
dre brug kan reduceres. Der er 
en del erfaringer i Holland med 
anvendelse af mobile dekan-
tercentrifuger, og Danmarks 
JordbrugsForskning afprøver i 
løbet af 2003 en mobil dekanter-
centrifuge. Resultaterne vil blive 
beskrevet i Grøn Viden. 

Kemisk fældning
Anvendelse af kemiske tilsæt-
ningsstoff er til forbedring af 
separationseff ektiviteten af gylle 
er forholdsvis nyt, selvom det er 
en almindeligt anvendt metode 
til rensning af kommunalt og 
industrielt spildevand. Kemisk 
fældning opnås ved tilsætning 
af kemikalier, der ændrer par-
tiklernes tilstand, hvorved det 
bliver muligt at fraseparere en 
større andel. 

De hyppigst anvendte kemikalier 
til fosforseparation er alumini-
um (Al2(SO4)3), jernclorid (FeCl3), 
jernsulfat (Fe2(SO4)3) og kalk 
(Ca(OH)2). Kemikalierne får par-
tiklerne til at koagulere, og for 
yderligere at sammenhæ� e de 
dannede kolloider i større fl okke, 
tilsæ� es o� e en kemisk forbin-
delse, en polymer. Virksomhed-
erne Ansager Staldrens ApS og 

Kemira A/S markedsfører en 
separationsenhed til kemisk 
fældning og afvanding af gylle. 
DJF afprøvede i 2002 anlægget, 
hvor der anvendes aluminium 
og en polymer.  Anlægget består 
af 3 fl okkuleringskamre med 
omrøring og tilsætning af kemi-
kalier. Tørstoff et koagulerer og 
fl okkulerer i kamrene, og � ernes 
og afvandes med en sibånds-
presse. 

Effektivitet
Hvor stor en eff ekt man kan 
opnå af at separere husdyrgød-
ningen i en fast og en fl ydende 
del a� ænger af gødningens 
fysiske og kemiske sammen-
sætning, især andelen af store 
og små partikler, samt den 
anvendte separationsteknologi. 
Eff ektiviteten ved anvendelse af 
hhv. skruepresse, dekantercen-
trifuge og kemisk fældning er 
vist i fi gur 1. 

Eff ektiviteten på opkoncentre-
ringen af næringsstoff er med de 
simple, mekaniske separatorer 
som buesigter, skruepresser mm. 
er ringe, typisk <15% P og <9% 
N, og eff ektiviteten er meget 
a� ængig af tørstofi ndholdet i 
gyllen. 

Eff ektiviteten med dekantercen-
trifuger er høj for fosfor (50-80%) 
og organisk kvælstof (50-80%), 
men for kvælstof totalt er eff ek-
tiviteten ringe (11-28%). De hidti-
dige undersøgelser har vist, at 
eff ektiviteten er variabel mellem 
forskellige gylletyper; afgasning 
i biogasanlæg medfører således 
en forbedret eff ekt på fosfor, men 
en reduceret eff ekt på kvælstof. 

Ved separation af kvæggylle er 
eff ektiviteten for totalkvælstof 
væsentligt højere (>40%) end for 
svinegylle. 
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Figur 1. Separationseff ektivitet, slagtesvinegylle



Lagring af gylle over en lang 
periode inden separationen vil 
ligeledes reducere eff ekten på 
kvælstof, medens eff ektiviteten 
på fosfor tilsyneladende ikke 
påvirkes.

Eff ektiviteten på opkoncentre-
ringen af næringsstoff er ved 
kemisk fældning er høj for fosfor 
(89%) og organisk kvælstof, 
men beskeden for totalkvælstof 
(40%). Der foreligger imidlertid 
indtil videre kun resultater for 
eff ektiviteten ved separation 
af svinegylle; eff ektiviteten af 
kvæggylle og afgasset gylle er 
ikke dokumenteret. 

Gylleseparation med dekanter-
centrifuger og ved kemisk 
fældning kan forbedre fos-
forudny� elsen, idet den kon-
centrerede fosforfraktion kan 
transporteres fra husdyrbrugere 
til planteavlere. Bedre infi ltration 
af gyllen betyder, at ammoni-
akfordampningen kan reduce-
res under udbringning af den 
fl ydende del. 

Potentialet for at øge den 
samlede kvælstofudny� else af 
begge gødningsfraktioner er dog 
begrænset, da det er vanskeligt 
at opnå en høj udny� else af 
kvælstoff et i den faste fraktion. 
Lagringen af den faste fraktion 
kan give anledning til kvælstof-
tab, men kan tabet undgås, kan 
den samlede kvælstofudny� else 
øges svagt.

Separation har også effekt på 
indholdet af tungmetaller
Kemisk fældning er mest eff ektiv 
til at � erne tungmetaller, som 
overføres til den faste fraktion i
følgende rækkefølge Zn>Cu>Cd 
ved alle tre teknologier (fi gur 2). 
Separation ved centrifugering og 
kemisk fældning kan reducere 
den årlige tungmetalbelastning 
per hektar. 

Centrifugering og kemisk 
fældning giver imidlertid meget 
forskellige belastninger. Ved 
centrifugering bliver belast-
ningen på arealerne, hvor den 
faste fraktion anvendes, meget 
lav, medens arealerne, hvor den 
fl ydende fraktion anvendes, 
kun belastes lidt mindre end 
udgangssituationen. I modsæt-
ning hertil er tungmetalbelast-

ningen fra den faste fraktion fra 
kemisk fældning lidt højere end 
ved gylle ved samme fosfor-
mængde, men da fosfordose-
ringen forventes at blive redu-
ceret ved anvendelse af den faste 
fraktion, øges belastningen ikke i 
forhold til almindelig praksis.

Belastningen med den fl ydende 
fraktion e� er kemisk fældning
vil imidlertid kun være ca. 20% 
af udgangssituationen.
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Figur 2. Separationseff ektivitet overfor tungmetaller. 
De viste resultater er opnået ved test af frisk slagtesvinegylle
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Produktkvalitet
Koncentrationen af nærings-
stoff er i den faste fraktion er 
af afgørende betydning for 
produktets værdi og muligheden 
for at transportere den faste 
fraktion over større afstande. 
Også produktets indhold af 
tungmetaller er af betydning, 
specielt hvis det skal bruges til 
formål uden for landbruget. Det 
fremgår af fi gur 3, at koncentra-
tionen af næringsstoff er varierer 
i fraktioner fra centrifugering og 
kemiske fældning, og tilsynelad-
ende stiger næringsstofi ndholdet 
ved centrifugering af gyllen e� er 
afgasning i biogasanlæg.

Kompostering øger værdien
Kompostering af den faste frak-
tion er en eff ektiv metode til at 
øge koncentration af nærings-
stoff er, men der er også en risiko 
for at miste kvælstof ved ammo-

niakfordampning og denitrifi ka-
tion. Figur 3 viser, at komposte-
ring i udendørs markstak øger 
tørstofi ndholdet til ca. 50%, og
indholdet af både total-N og 
total-P fordobles. Langtidslag-

ring (12 måneder) reducerer 
imidlertid indholdet til udgangs-
punktet pga. regnvand, der ned-
sæ� er tørstofi ndholdet fra 52 til 
35% ved lagringen fra 3 til 12 
måneder. 

Hvis et højt næringsstofi ndhold 
er et mål, bør komposteringen 
derfor ske under tag.
     
I et komposteringsforsøg i en 
stor markstak (ca. 2 m høj) blev 
kvælsto� abet målt til 6.5% på 
et år, og ca. 80% af tabet skete 
indenfor de første 3 måneder. 
Ved opbevaring i mindre stakke 
(ca. 1 m høj) blev tabet ved 
lagring målt til 38%, hvilket 
viser at stakkens størrelse er af 
stor betydning for emissionen.

Fast fraktion e� er dekantercentrifugering
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Figur 3. Indholdet af næringsstoff er i den faste fraktion e� er separation 
med dekantercentrifuge og ved kemisk fældning.
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Anvendelse af teknologien
Simpel mekanisk separation 
med skruepresse eller lignende 
anvendes i meget begrænset 
omfang, så vidt vides udeluk-
kende på 2 biogasfællesanlæg. 
Dekantercentrifuger anvendes 
på 2 biogasanlæg, hvor det ene 
er et gårdanlæg og det andet 
et fælles anlæg. Derudover 
anvender virksomhederne Green 
Farm Energy A/S og Funki A/S 
dekantercentrifuger på deres 
anlæg. Green Farm Energy A/S 
har foreløbig 2 anlæg i dri�  og 
yderligere 2 anlæg under etable-
ring, mens Funki A/S hidtil 
har etableret et enkelt anlæg i 
Danmark. 

Kemisk fældning anvendes i dag 
ved 3 svineproducenter. Den 
største barriere overfor større 
udbygning med dekantercentri-
fuger og kemisk fældning er
primært, at det er vanskeligt at 
skabe et afsætningsmarked for 
den fosforrige faste fraktion. 

Det forventes, at et stigende antal 
svineproducenter vil anvende 
mekanisk og kemisk fældning til 
separation af husdyrgødningens 
fosfor. Udbygningshastigheden 
vil dog a� ænge af fl ere faktorer, 
herunder lovgivningen, samt 
hvorvidt man med fodringsmæs-

sige tiltag kan reducere fosfor-
udledningen tilstrækkeligt. 

Flere oplysninger bl.a. på 
www.agrsci.dk/jbt/hml.

Forsidefoto:
Forsøgsopstilling med 
dekantercentrifuge på 
Forskningscenter Bygholm.

w
w

w
.d

ig
is

ou
rc

e.
dk

Markbrug nr. 286    2003

Fast fraktion ved kemisk fældning


