
26-03-2015

1

Kære gæster,

Hjertelig velkommen

til produktlancering

24. marts 2015

Program

14:00 Faglig inspiration

Om Aquarden og SCWO v/ Zhuoyan Cai

Direktør og grundlægger, Aquarden Technologies

Behovet for cleantech-løsninger v/ Anders Eldrup

Bestyrelsesformand for CLEAN

Rensning af perkolat med SCWO v/ Rasmus Olsen

Driftsingeniør hos Odense Renovation

15:00 Officiel indvielse

15:30 Underholdning

Vindermentalitet v/ Mette Bloch

Sportscoach, foredragsholder og verdensmester

16:00 Mad og dialog

Tapas-buffet inspireret af SCWO

Fremvisning af anlæg, netværk og dialog

17:00 Tak for i dag

• Jeg hedder Zhuoyan Cai

• Opvokset i Singapore

• Uddannet i USA

• Fandt det helt rigtige projekt i DK

• Grundlagde Aquarden Technologies

Det helt rigtige projekt!

Hvad er superkritisk vand?

• Organiske komponenter og ilt opløses

• Salte og tungmetaller udfælder

Damp

Super-

kritisk

vand

Væske

Is

Kritisk punkt

0.01 °C 374°C

221

bar

0.01

bar

Principperne bag vores system

O2

Reaktor

Rent vand

• Ledes direkte i havet,

• Ledes direkte til kloak

• Genanvendes som

procesvand

Salte og tungmetaller

Cadmium, krom, kviksølv etc. 

behandles forsvarligt

Ufarlige gasser

• Organiske komponenter

omdannes til CO2 og N2

• Ingen NOx eller SOx

Svært nedbrydeligt

organisk spildevand

• Op til 100.000 ppm COD

• Problematiske stoffer: 

Opløsningsmidler, PAH, 

phenol, ammonium, API 

osv.

• Flow efter behov

Salt

Rent 

vand

Spilde-

vandEnergiforbrug

Reaktor 20 kWh 

Input Output

Energigenerering

Overstiger ofte forbrug

Genbrug af energi
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Udgangspunktet

Resultatet

Billede venligst udlånt af Odense Renovation

Vi tilbyder løsninger …

• der er mobile og kompakte 

• til fordelagtig pris pr. m3

• overholder miljøregler

• sikrer 100 % destruktion af giftige stoffer

• genbruger ressourcer

• har stort eksportpotentiale

• udledning direkte til vandmiljø

Hvem henvender vi os til?

• Acetone *

• Aminer

• Anilin *

• API (Active pharmaceutical ingredients)

• BTEXN (Benzen, Toluen, Ethylbenzen, 

Xylen, Naphthalen) *

• Chlorphenoler (Bl. a. entachlorphenol, 

2,4,6-Trichlorphenol, 2,3,4,6-

Tetrachlorphenol) *

• Cresylat

• Detergenter

• Dioxan *

• DMAC (Dimethylacetamid) *

• DMF (Dimethylformamid) *

• EDTA

• Emulgerede olier

• Kulbrinter

• Methanol *

• Methylglycol *

• n-Propanol *

• Naphtalen *

• Nitrobenzene*

• NMP (N-methyl-2-pyrrolidone) *

• Octylphenolethoxylate *

• Organiske opløsningsmidler *

• PAH ((Polycykliske aromatiske kulbrinter) *

• PEG (Polyethylene glycol) *

• Perkolat

• Phenoler *

• Skæreolie

• Solventer

• THF (Tetrahydrofuran) *

• Tungmetaller (inkl. Kviksølv) *

• Østrogen

• m.m.

Petrokemisk

Kemi og biotek

Metalforarbejdning

Lossepladser

Farmaceutisk

Hospitaler

Stoffet optræder på en eller flere lister:

• Miljøstyrelsens liste over uønskede stoffer (LOUS)

• EUs PRTR-liste over forurenende stoffer

• Miljøstryrelsens ABC-vurdering

Aquarden-teamet

Anja

Kim

Christian

Christine

Anne

Jens

Vibeke

Carsten

Steen

Zhuoyan

Simon

Kevin

Marie
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Tak
til jer alle!

… og navnet?

fordi …

• Waterox står for ‘water oxidation’

• Vandbøffel er et stærk dyr der behersker vand

• Anlægget blev født i oksens år

• Logo ligner vandbøflens horn og vikingehorn

Tak!


