
ieuæjp psA efuii pAs-pjou JO; j9}o>iSifedspueApunjB epejeAjesqo pi. jnBij 

(uj)qAyi-pueispuBA-

eo-wo-91. SC)-iyo-u ZO-^o-g 20-l>|o-i. 20-des 93 30-des-1,2 30-dss-9i. 

ZO-i^o-iz SO-1>|0-91. SO-Wo-u 30-MO-9 S0-Î ft>-1. 20-des-92 so-des ts 30-des-9L 
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Afgangsprojekt 
Oprensning af tidligere kemikaliedepot ved høfde 42 

Forord 

Grundlaget for nærværende rapport er opstået efter idé fra undertegnede i forbindelse med 
moniteringsarbejde ved det gamle høfdedepot i foråret 2001. Den meget omfattende forurening 
og sammensætning heraf stiller store krav lil valg af oprensningsmetoder. Forud for 
projektperioden har undertegnede rettet henvendelse til NIRAS miljøafdeling i Århus samt 
miljøafdelingen ved Ringkøbing Amt. Dette er sket med henblik på at sikre en fyldestgørende 
afdækning af de spørgsmål og problemstillinger der rejser sig i forhold til et afværgeprogram for 
det tidligere depot. 

Rapporten er udarbejdet med udgangspunkt i et afværgekatalog udarbejdet af NIRAS i foråret 
2001, hvori forskellige afværgemetoder præsenteres. Nærværende rapport koncentrerer sig om 
de to mest attraktive alternativer fremstillet i dette afværgekatalog -mekanisk afgravning samt 
en kombineret dampstripning og kemisk oxidation med Fentons reagens. 

Formålet med denne rapport er at give et indblik i mulige afværgeteknikker, deres styrker og 
svagheder. Med baggrund i skitseprojekter for henholdsvis en mekanisk afgravning og en 
kombineret dampstripning og kemisk oxidation ved Fentons reagens er de to løsninger 
sammenholdt i forhold til oprensningsevne og miljøregnskab. 

Undertegnede vil i denne forbindelse gerne rette en speciel tak til: 

Jens Larsen, Ingeniørhøjskolen i Århus 
Tom Heron, NIRAS' miljøafdeling i Århus 
Thomas Larsen, Hedeselskabet 
Vibeke Lanzky, Ringkøbing Amt 

Desuden en tak til: 

Peder Maribo (Ingeniørhøjskolen i Århus), Bente Bruun (ATV), Samson Pumps, Pumpac, Søren 
Gundtoft (maskinafdelingen, Ingeniørhøjskolen i Århus), Wim Plaisier (Insitu Technicken, 
Holland), Betina Heron og Mette Jeppesen (NIRAS' miljøafdeling i Århus), Jacob Gudbjerg 
(Ph.D studerende ved DTU), Anders Gidner (Chematur), Mogens Porsvig (GEO) samt Niels 
Adolfsen (bygningsingeniør). 

Slutteligt vil jeg gerne rette en tak til min kæreste, som har udvist beundringsværdig 
tålmodighed og forståelse under projektforløbet. 

Udarbejdet af Thomas Møller 
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Oprensning af tidligere kemikaliedqxrt ved høfite 42 

1 Indledning 

I en årrække omkring 1960 udledte og dumpede Cheminova affald fra pesticidproduktionen i en 
klitgryde ved høfde 42. Omfanget af deponeringen var begrænset af en treårig tilladelse fra 
staten til dumpning af affald fra produktionen ved høfde 42. 

Udvaskning fra deponiet medførte frem til 1981 en betydelig forurening af det nære miljø såvel 
øst som vest for depotområdet. 1 1981 blev forureningsmængden over grundvandsspejl 
bortgravet på foranledning af staten. I denne forbindelse bortgravedes ca. 5.600 tons 
kemikalieaffald fra området. Afgravningen omfattede det forurenede jordvolumen over 
grundvandsspejlet. I forbindelse med bortgravningen af depotet skønnedes det, at der blev 
efterladt ca. 120 tons kemikalier i jorden under depotområdet. 

Tiden siden 1981 har medført en væsentlig spredning af forureningen i jord og grundvand under 
det gamle depot. En oprensningssituation vil i dag omfatte et langt større område end tilfældet 
var for depotfjemelsen i 1981. Boringsarbejde og analyse af udtagne jord- og vandprøver fra 
området har påvist fri fase forurening over et stort område i grundvandszonen ved høfde 42. 
Nødvendigheden af en indgriben overfor forureningen synes derfor indiskutabelt nødvendig. 

Et afværgeprojekt overfor forureningen ved høfde 42 vil være af et omfang, der kræver en nøje 
planlægning og dimensionering med en optimering af oprensningen for øje. I forbindelse med et 
afværgeprojekt af denne størrelse er det desuden væsentligt at se effekterne af et afværgeprojekt 
i et større perspektiv end blot de lokale gevinster. En livscyklusvurdering indeholdende 

^ opsummering af materiale- og energiforbrug vil derfor være interessant. Herved sikres at der 
'̂  ikke kun fokuseres på de lokale effekter, men at de regionale og globale effekter desuden tages i 

regning. 

I nærværende rapport er gennemgået to mulige afværgeløsninger for forureningen. En mekanisk 
afgravning af det forurenede jordvolumen, samt en kombineret dampstripning og kemisk 
oxidation ved Fentons reagens. Principperne ved de tre oprensningsformer er skitseret. Herunder 
er forudsætninger og kritiske parametre for en effektiv fjemelse af forureningen ved hjælp af de 
enkelte metoder forklaret. 

Med udgangspunkt i præsentationen af de enkelte afværgeteknikker skitseres et afværgeanlæg 
for henholdsvis kombineret dampstripning og Fentons reagens samt en mekanisk fjemelse af 
forureningen. Den geologiske sammensætning under det gamle depot stiller store krav til 
planlægning og dimensionering af et in-situ anlæg. De hydrogeologiske forhold i området 
nødvendiggører ramning af en spunsvæg omkring området. 

Der findes ikke én in-situ metode, der effektivt kan fjeme forureningen under det gamle depot. 
Dette skyldes dels den kemiske sammensætning af forureningen, samt den komplekse geologi i 
området. Af samme grund er det nødvendigt at kombinere metoder med indbyrdes supplerende 
egenskaber. Dampstripning er effektiv overfor høje forureningskoncentrationer og fri fase i 
permeable lag, hvorfor denne metode forventes at kunne mobilisere og fjeme store dele af 
forureningen i grundvandszonen over et tyndt lerlag omkring kote ca. -2,5. Hemnder er 
geologien af mere siltet og leret karakter, hvorfor effektiviteten af en dampstripning vil være 
afhængig af fmsandede og andre permeable indslag. Fomreningen i denne zone er ifølge udførte 
boringer i området af et mere begrænset omfang. Dette er en fordel i forhold til den , 

Udarbejdet Thomas Møller 
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Figur 1.2: Kortudsnit af Harboøre Tange ved Rønland og høfde 42. 
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efterfølgende kemiske oxidation, hvis effekt er størst overfor lavere koncentrationer af 
forurening. Ved effektiv injektion af oxidant til de rigtige zoner vil de tilstedeværende organiske 
komponenter mineraliseres til CO2, vand og halogener. Oxidationspotentialet for den valgte 
oxidation er det størst opnåelige efter fluor. Fordelen ved den valgte oxidation er, at der ikke 
efterlades nogen restprodukter i jorden fomden kuldioxid, vand og halogener. Denne 
oxidationsmetode har desuden vist sig mest effektiv i siltede aflejringer. En kombination af 
dampstripning og Fentons reagens sikrer således optimale forhold for en fomreningsfjemelse og 
-nedbrydning i jorden omkring det gamle høfdedepot. 

Altemativt til en in-situ oprensning er muligheden for en afgravning af fomreningen skitseret. 
Denne vil, som for den omtalte in-situ løsning kræve en hydraulisk isolering i form af en spuns 
omkring opgravningsområdet. Før afgravningen oppumpes den tilgængelige 
gmndvandsmængde. Herefter påbegyndes afgravningen af den fomrenede jord. Afgravningen 
udføres til overkant af fjordleret, som forventes at repræsentere den nedre grænse for 
fomreningen. Fra afgravningsområdet omlastes den fomrenede jord til tønder, der transporteres 
bort fra området på lastbiler og tog. Hvor og hvordan det opgravede materiale skal behandles er 
ikke behandlet i denne rapport. En løsning på denne problemstilling er nødvendig før en 
mekanisk afgravning påbegyndes. 

Begge løsninger medfører som ventet et stort forbmg af materialer og energiressourcer. 
Mængden heraf er opgjort ved hjælp af LIFE96. Ved hjælp af dette program kan der på en enkel 
måde udføres en vurdering og opgørelse af et afværgeprojekts miljøprofil. Metoden bygger på 
de samme principper som UMIP. Detaljeringsgraden er blot begrænset til en screening af 
komponenter relateret til afværgeprojektet. Dette skaber en risiko for fejlagtige estimeringer i 

:; forbindelse med miljøregnskabet. Imidlertid vil en detaljeringsgrad på niveau med UMIP 
•' metoden medføre et uoverskueligt regnearbejde, eftersom ethvert afværgeprojekt omfatter en 

lang række forskellige komponenter og maskiner. 

Ydermere vil estimering af energi- og materialeforbmg i forbindelse med et afværgeprojekt altid 
være behæftet med en vis usikkerhed. De mange praktiske forhold der influerer på et 
afværgeprojekts effektivitet arter sig sjældent som fomdsat ved dimensionering og planlægning 
af afværgen. De estimerede energi- og materialeforbmg i forbindelse med dette projekt skal 
derfor ses i lyset af ovennævnte usikkerheder. Konkluderende på de udførte skitseprojekter og 
beregninger af miljøprofiler vurderes en in-situ løsning med en kombination af dampstripning og 
Fentons reagens at være den mest attraktive oprensningsform sammenlignet med en mekanisk 
afgravning. Dette skyldes primært, at en graveløsning ikke medfører nogen egentlig oprensning 
af den fomrenede jord, samt at blottelsen af de fomrenede jordvoluminer under en opgravning 
vil betyde en væsentlig eksponering af arbejdere og nærmiljø. En in-situ løsning repræsenterer 
en egentlig oprensning af den fomrenede jord under en minimal eksponering af nærmiljøet. 
Sammenlignet med denne oprensningsform blottes fomreningen i forbindelse med en mekanisk 
afgravning. Dette medfører en væsentlig eksponering af arbejds- og nærmiljø af ekstremt 
toksiske stoffer. På trods af det store energiforbmg forbundet med en in-situ løsning vurderes en 
kombineret løsning med termisk og kemisk oprensning mere attraktiv end en mekanisk fjemelse. 

Udarbejdet Thomas Møller 
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Side 5 af 79 

2 Baggrund 

2.1 Historie* 
11953 begyndte Cheminova at lede slamholdigt spildevand fra pesticidproduktionen til en 
klitgryde ved høfde 42 (figur 2.1). Det fomrenede vand blev transporteret i store containere og 
hældt i klitgryden. Denne fi-emgangsmåde pågik frem til 1958, hvor der blev etableret en 
spildevandsledning fra Cheminova til klitgryden ved høfde 42.1 perioden frem til 1962 blev 
spildevand fra produktionen bortledt på denne måde. I sommeren 1962 ophørte Cheminova med 
udledningen af spildevand til høfde 42, og udledte herefter deres spildevand i ledninger med 
udmunding 200 meter ude i havet. 

,-ti>'««i!>-..mei.», K^' 'VJiv 

'IBtepsî -

•^ -TT-w^w-

Figur 2.1: Oversigtsbillede over området ved og omkring det gamle depot ved høfde 42. 

Sideløbende med udledningen af spildevand deponerede Cheminova i perioden 1957 - 1961 fast 
affald fra produktionen i klitgryden. Desuden deponerede landbmgsministeriet i 1961 fyrre tons 
kemikalier af forskellig art indsamlet af Falck over hele landet. 

Som følge af en beskadigelse af depotet i 1971 blev 1 250 tons sandblandet kemikalieaffald 
flyttet fra klitgryden til Cheminova på Rønland. 

I 1981 foranstaltede miljøstyrelsen en fjernelse af kemikaliedepotet ved høfde 42.1 alt 5.600 
tons fomrenet jord indeholdende ca. 1.200 tons kemikaUeaffald blev gravet op og kørt væk. Det 
skønnedes at der blev efterladt omkring 120 tons kemikalier i det tidligere depotområde (bilag 
2) 

' Under udarbejdelsen er gjort brug af litt. /l.l/, /1.2/, /1.3/ og /1.9/ 
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Figur 2.2: Luftfoto over området veddet gamle høfdedepot. Tværgående vej midt i billedet er 
Knoppervej. Nord-sydgående vej er den gamle landevej. Området vest for den gamle landevej, ø^ 
for havdiget og nordfor Knoppervej benævnes "Cheminovahullet'\ Høfde 42 er placeret 
umiddelbart udfor det sted, hvor Knoppervej krydser havdiget. 



Afgangsprojekt Side 6 af 79 
Oprensning af tidligere kemikaliedepot ved høfde 42 

Den omfattende udledning og deponering af miljøfremmede stoffer ved høfde 42 har medført en 
spredning af fomreningen til "Cheminovahullet", som ligger placeret umiddelbart øst for 
klitrækken (figur 2.1), Desuden er engarealeme og fyldgrave øst herfor mere eller mindre 
påvirkede af fomreningen. Fra depotet er ydermere sket en omfattende udsivning og udvaskning 
til Vesterhavet. 

I 1982 blev der konstateret høje kviksølvsværdier i ænder indfanget ved "Cheminovahullet". På 
baggmnd heraf blev der i 1986 fyldt op med sand for at afskære dyrevildt og mennesker fra 
kontakt med det giftige overfladevand. Dette viste sig imidlertid utilstrækkeligt, hvorfor der i 
1988 - 1989 blev etableret en mere omfattende afværgeforanstaltning. Terrænnære dræn blev 
nedgravet, yderligere sand blev påfyldt og desuden installeredes en afværgepumpning af 
indsivende gmndvand fra kemikaliedepotet ved høfde 42 med tilhørende kulfilteranlæg. Disse 
afværgeforanstaltninger er stadig i drift. 

2.2 Geologi 
Området ved Harboøre Tange er gentagne gange blevet overskredet af is. Under sidste istid -
Weichsel istiden- skete der overskridelser fra Norske isen og Nordøst isen. Der er således 
mulighed for at støde på to moræneenheder samt eventuelt aflejringer fra ældre fremstød. 
Desuden er der mulighed for smeltevands aflejringer der kan henføres til et eller flere isfremstød. 
De postglaciale aflejringer i området varierer meget i mægtighed gmndet områdets tidligere 
morfologi og erosionsdale som følge af stormfloder (bilag 3). 

I området er der interglaciale aflejringer - ferskvands og marine yngre en Eem. Data fra ældre 
boringer i området underbygger dette. Der vil dog være meget store forskelle på mægtigheden af 
disse aflejringer. 

For at skabe et overblik over den geologiske situation i og omkring det tidligere depot etablerede 
Ringkøbing Amt i sommeren år 2000 26 filtersatte boringer (bilag 4 og 5). Efterfølgende har 
HOH vand og miljø udarbejdet en redegørelse for sammensætningen af geologien i området med 
hovedvægt på forstranden omkring det tidligere høfdedepot. Denne undersøgelse beskriver en 
meget inhomogen geologi i området (bilag 3). Dette forhold komplicerer en in-situ 
afværgeforanstaltning, da disse er bedst egnede til oprensning i homogene geologier. For en 
mekanisk afgravning er den geologiske sammensætning af mindre betydning. 

2.3 Hydrogeologi 
Det fomrenede område omkring det tidligere høfdedepot ligger på den ca. 1,6 km brede 
Harboøre Tange, 1,5 km vest for Rønland. Nordøst og sydøst for området ligger de to lagunesøer 
Thyborøn Fjord og Harboøre Fjord. Fjordene blev inddæmmet i perioden 1947 - 1954.1 
forbindelse hermed blev der etableret en højvandsklap mellem Thyborøn Fjord og Nissum 
Bredning. Klappen blev fjemet igen i 1998, hvorfor lagunesøeme i dag er mere påvirkelige 
overfor ændringer i vandstanden i Nissum Bredning. Denne indvirkning har dog en forsinket og 
dæmpet karakter på lagunesøeme. 
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Til afvanding af engområdeme er der gravet øst-vest gående grøfter. Disse leder overfladevand 
til nord og sydgående kanaler og fyldgrave som leder vandet til lagunesøeme. Fomden de 
menneskeligt foranstaltede afvandingstiltag eksisterer desuden et net af naturlige render, der 
ligeledes afvander engområdeme (bilag 6). 

Vandstanden i Vesterhavet varierer mellem -0,6 og 2,5 meter i forhold til DNN. Normalt dog 
kun med udsving på 0,4 - 0,6 meter. I Nissum Bredning varierer vandstanden normalt indenfor 
kote O og 0,6.1 den relevante del af lagunesøeme hvor disse forbindes af en kanal udgør 
tidevandspåvirkningen fra nogle få cm op til ca. 15 cm. Over længere perioder kan vandstanden 
dog variere fra -0,1 til 0,7 i forhold til DNN. 

Skillefladen mellem havvand og ferskvand varierer afhængigt af ændringer i vandstanden i 
Vesterhavet. Gmndet den større massefylde kiler havvandet sig under ferskvandet hvor de to 
mødes. Østover fra strandområdet stiger det terrænnære gmndvand til over 0. 

Supplerende skal det nævnes, at Kystdirektoratet i midten af 1980'eme udvalgte strækningen 
mellem høfde 42 og 44 som et "strong point", hvilket indebærer en målsætning om, at kystlinien 
her ikke må rykke tilbage. Ifølge en rapport fra Kystdirektoratet fra 1998 er denne målsætning 
overholdt i perioden 1986 - 1996. 

Udarbejdet Thomas Møller 



• 17 

* 06 
* 0 8 

• 05 

* 04 

it 02 

* 01 

Figur 3 I • Luftfoto af området ved høfde 42 med indtegnede placeringer af bormger tid/ai 11 
sommeren år 2000 (litt /I }/). 
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3 Forureningssituation .. ,,, ^ -

3.1 Overordnet 
Fomreningssituationen ved og omkring høfde 42 andrager, på trods af oprydningen i starten af 
1980'eme, en væsentlig risiko for mennesker og natur. Hovedparten af fomreningsmængden 
hidrører fra det tidligere høfdedepot men undersøgelser udført siden sommeren 2000 har vist at 
også "Cheminovahullet" og området langs Knoppervej er belastet af miljøfremmede stoffer. For 
at skabe et overblik over de faktisk tilstedeværende fomreningsmængder i den tidligere klitgryde 
samt i de tilstødende områder er der blandt andet gennemført analyser af gmnd vandsprø ver over 
to omgange i sidste halvdel af 2000. Vandprøveme blev analyseret for en række stoffer som man 
forventer repræsenterer et bredt udsnit af den kemiske sammensætning af de miljøfremmede 
stoffer. Disse er sammen med de udvalgte boringer for prøvemndeme noteret i tabel 3.1. 

Udvalgte stoffer som 
analyseparametre 
Chlorid 
Total fosfor 
Orthofosfat -P 
Phenol 
Methylphenoler 
Chlorerede 
Paranltrophenol 
MCPA 

Udvalgte boringer 

4,5 ,6 ,7 ,8 ,9 ,10, 
11, 12,13, 14,15, 
16, 17, 19,20,24, 
A,B,C,D,Eog 
GI. Bl 

Tabel 3.1: Udvalgte stoffer som analyseparametre og udvalgte boringer for første 
pr øvet agn ingsrunde^ 

Boringeme er filtersat med to til fire meter filterinterval. Denne zone dækker området fra 
overside af et lerlag i kote ca. -2 til -3,5 varierende i tykkelse fra 0,3 til 1,0 meter, til op i det 
opfyldte sandlag over gmndvandsspejl. Ved at etablere boringeme med to til fire meter 
filterinterval fås et indtryk af den generelle fomreningsspredning over dybden. Ulempen ved 
denne metode er imidlertid, at analyserne ikke giver et niveauspecifikt billede af 
fomreningsgraden. Koncentrationeme kan således vise sig at være noget højere umiddelbart 
over fjordleret, hvor whalepumpeme er placeret. Fordelen er, at der opnås et relativt pålideligt 
billede af, hvor meget fomrening der gennemsnitligt befinder sig i jorden omkring den enkelte 
boring. 

I forbindelse med vandprøvetagningen i området blev der prøvepumpet med fast kendt 
pumpeydelse for at bestemme indholdet af ilt, pH, ledningsevne og temperatur (bilag 7 og 8). 

Ved analyse af de udtagne vandprøver har fire stoffer eller stofgmpper vist sig at være 
karakteristiske for udbredelsen af fomreningen. Den følgende kortlægning af 
forureningssituationen i de enkelte områder er derfor bestemt på baggmnd af analyseresultateme 
for disse fomreningsindikatorer. Indikatorerne er: 

• Paranitphenol (PNF) 

- Under udarbejdelse af dette alsnil er gjort brug af litt. / l . l / . / l . l l / , /L14/. /2.17/, /2.50/-/2.52/, /5.9/ og/7.1/. 
^ Tabellen cr hentet fra lm l\ 1/ 
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Boring 

4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
D 

PNF 

6200 
0,2 

200 
0,02 
6,5 
320 

1500 
0,04 

ip 
6,5 

7800 
1,8 

1300 
2500 

MCPA 

280 
320 
260 
500 

2 
40 

290 
0,14 

ip 
150 

1700 
2,8 
32 

620 

Chlorerede 
methylphenoler 

3298 
538 
141 

2144 
2,5 

209 
3731 

4,7 

ip 
76 

392 
200 
132 

4203 

P-differencen 

17,7 
-0,1 
4.1 

26,4 
-0,02 

1,7 
6,1 
0,1 

37,9 
0,3 

21,7 
0,9 
3,7 

11,2 
Tabel 3.2: Opgørelse over forureningskoncentrationer fundet ved prøvetagningsrunden 21/8 2000. 
Talværdierne er hentet fra litt. /1.1/ 
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• Methyl chlorophenoxy eddike syre (MCPA) 
• P-differencen (forskellen mellem total fosfor og orthofosfat -P) 
• Summen af Chlorerede methylphenoler 

Af ovennævnte stoffer kan PNF, MCPA og methylphenoler direkte henføres til produktionen på 
Cheminova. P-differencen beskriver, som angivet ovenfor, forskellen mellem total fosfor og 
orthofosfat-P. Denne difference giver et billede af tilstedeværelsen af organiske 
fosforforbindelser i jorden. Disse kan enten henføres til de naturligt forekommende 
fosforholdige forbindelser eller til Cheminova relaterede stoffer (bilag 7 og 8). 

3.2 Kildeområdet foran havdiget. 
Af prøveresultateme for P-differencen fremgår det, at den centrale del af den resterende 
fomrening fra det tidligere høfdedepot findes i området omkring boring 12 og 14 (tabel 3.2). 
Disse udviser høje P-difference værdier. Det samme er gældende for boringerne 4, 7, D og C 
(bilag 7 og 8). Som det ses af resultateme ligger koncentrationsværdieme i vandprøveme fra 
boring 5, 6, 8, og 11 væsentligt under koncentrationeme i ovennævnte boringer. Eftersom 
boring 5, 6, 8 og 11 er omkranset af 4, 7, 12, 14, C og D kan det undre hvorfor værdieme i disse 
boringer fra det centrale område hidrørende fra høfdedepotet viser væsentligt lavere værdier. 
Dette kan forklares ved at depotets oprindelige udstrækning har ligget mellem boring 12 og 14 
mod nord samt boring 4 mod syd. Afgravningen i 1981 har kun omfattet selve depotet, hvorfor 
"mindre" rester beliggende nord og syd for selve depotet er blevet efterladt. Senere 
jordprøveanalyser af jordkerner udtaget i området har desuden vist meget høje 
fomreningskoncentrationer i boring V19 på forstranden tæt ved vandet (bilag 8). 

Der skal rettes en kommentar til analyserne for boring 9 og 13. Disse boringer er placeret på 
forstranden i kote ca. 1,5 i forhold til normal vandstand i Vesterhavet. Vandprøverne fra første 
mnde er udtaget efter en lang tør periode, hvor Vesterhavet har været meget roligt. Værdieme er 
derfor ikke repræsentative for den udvaskning der vil forekomme efter en stormflod med høj 
vandstand. En stormflod vil medføre efterfølgende stor trykdifference mellem gmndvandsspejl 
under stranden og vandstanden i Vesterhavet. Den større niveauforskel mellem gmndvandsspejl 
og hav betyder en større udvaskning til havet (figur 3.2). Desuden kan disse vandprøver ikke 
sidestilles med de senere udtagne jordprøver omtalt ovenfor. På gmnd af at forholdet mellem 
sorperet og opløst fomrening er afhængig af det enkelte stofs sorptionskoefficient samt 
komplekseringen indbyrdes mellem de tilstedeværende fomreningskomponenter. Det er således 
nødvendigt både at sammenholde jord- og vandprøver for at opnå et detaljeret billede af 
fomreningens sammensætning og omfang. 

3.3 "Cheminovahullet" 
Vandprøveme fra prøvetagningsmnden 21/8 2000 i området bag havdiget vest for den gamle 
landevej, også kaldet "Cheminovahullet", viser en stærk påvirkning af fomrenende stoffer fra 
det tidligere høfdedepot. Den største belastning blev målt i boring A, hvor P-differencen er 44,5 
mg/l. Mod syd langs den gamle landevej afgrænses fomreningen ved boring 20. Mod nord er der 
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Figur 3.2: Angivelse af stempeleffekt og efterfølgende udvaskningfra depotområdet i forbindelse 
med stormhændelser 
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ingen afgrænsning af fomreningsfanen, dog indikerer resultateme fra boring 19 og 24 at 
fomreningen er aftagende i nordlig retning. 

3.4 Engarealerne øst for den gamle landevej 
Mod øst blev fomreningen ikke i forbindelse med prøvetagningsmnden 21/8 2000 afgrænset. 
Analyseresultateme af vandprøver udtaget på denne dato indikerede, at området umiddelbart 
vest for den gamle landevej var stærkt påvirket af fomrening relateret til Cheminovas 
spildevandsudledning. Eftersom dette område var fomrenet forventedes også området øst for den 
gamle landevej fomrenet. 

3.5 Prøvetagningsrunde d. 27/11 - 2000 
Baseret på resultateme fra prøvetagningsmnden 21/8 2000 udarbejdedes en plan for videre 
prøveudtagninger i de lokaliserede hot spots. Disse omfattede resteme af det gamle høfdedepot 
foran havdiget og vestlige del af "Cheminovahullef på den ene side samt området langs den 
gamle lande vej og øst herfor. Inddelingen afhøringer i forhold til fomreningsform jævnfør tabel 
3.3. 

Boringer påvirket 
primært hidrørende fra 
det gamle depot 
4,7, 12, 14 og D 

Boringer påvirket af 
spildevandsudslip fra den 
gamle spildevandsledning 
25,A og B 

Tabel 3.3: Inddeling af boringer efter primær forureningspåvirkning 

I forbindelse med prøvetagningsmnden 27/11 2000 blev der konstateret overraskende høje 
fomreningskoncentrationer i boring 25 placeret ved Knoppervej øst for den gamle landevej. P-
differencen i denne boring var 117 mg/l, hvilket er 3 gange koncentrationen i boring 12 placeret 
i den centrale del af det gamle høfdedepot. Forklaring herpå ligger i forskellen på det affald som 
udledtes som spildevand og det affald der blev dumpet som fast affald i klitgryden ved høfde 42 
(bilag 7). 

3.6 Forureningsudviklingen ved høfde 42 over de sidste ca. 20 år 
Ved sammenligning med de af COWI udførte analyser i 1981 og 1988 skal det som 
udgangspunkt pointeres, at de dengang udtagne prøver blev taget fra niveauspecifikke 
filterintervaller på 0,25 meter modsat de i 2000 udtagne prøver der blev udtaget gennem 2 - 4 
meter filterintervaller. En direkte sammenligning mellem datidens målte værdier og nutidens 
målinger er derfor ikke mulig. 

Tabellen er hentet fra litt. / l . l / 
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Analyseresultaterne fra den centrale del af høfdedepotet indikerer en reduktion af belastningen 
over de sidste ca. 20 år. Specielt koncentrationeme af stoffeme PNF, 4-chlor-2-methylphenol og 
parathion er reduceret siden 1981. Imidlertid er der i 2000 registreret meget høje værdier af 
nedbrydningsprodukter fra parathion. Desværre er der i 1981 ikke analyseret herfor, hvorfor en 
sammenligning heraf ikke er mulig. Om der således er sket en udvaskning og udsivning eller 
nedbrydning af parathion i perioden er uvist. 

3.7 Forurening af jorden over og under det tynde lerlag 
Boring V24 udført på stranden den 16/7 - 01 blev ført helt til overkant af fjordleret under det 
tynde lerlag i kote ca. -2 til -3,5. Boringen viste, at lerlaget, som ellers tidligere antaget i 
forbindelse med de første prøvetagningsmnder, ikke har haft en tilstrækkelig barriereeffekt 
overfor den nedsivende fomrening. Lerlaget er med tiden under den store belastning af fri fase 
fomrening blevet gennemtæret af fomreningen med efterfølgende nedtrængning i de 
underliggende geologier. Jordfomreningen optræder dog stadig i de største koncentrationer over 
lerlaget. Under lerlaget er fomreningskoncentrationen stærkt aftagende over dybden. 

Modsat den kortlagte jordfomrening i forbindelse med udførelsen af den dybe boring, viste de 
udtagne vandprøver en større koncentration under lerlaget end over lerlaget. Hvorvidt 
fomreningen under lerlaget er trængt helt ned til overside af fjordleret vides endnu ikke, da den 
dybeste vandprøve er udtaget to meter under det tynde lerlag. Supplerende er fomreningens 
horisontale udbredelse kortlagt. Denne kortlægning beskriver fomrening omfattende området fra 
den centrale del af depotet ned mod kystlinien mod vest samt ind i "Cheminovahullet" mod øst.. 

Modsætningen mellem fomreningskoncentrationeme i henholdsvis jordmatricen og vandfasen 
kan sandsynligvis forklares ved, at fomreningen i første omgang er blevet opkoncentreret 
ovenpå lerlaget, hvorefter dette er blevet gennemtæret som følge af kontinuert 
fomreningstilførsel fra de overliggende depotrester. Fomreningen under det tynde lerlag 
befinder sig i et mindre permeabelt lag af silt og ler end det overlejrende sandlag. Den lavere 
permeabilitet medfører en lavere udskiftning og derved udvaskning af porevandet, hvorfor 
fomrening på vandfasen kun forsvinder ganske langsomt. 

Anderledes er forholdene over det tynde lerlag. Det i sammenligning noget grovere materiale 
muliggører en væsentlig større udvaskning. Blandt andet som følge af høje trykgradienter i 
forbindelse med stormsituationer. Den større udvaskning efterlader et mindre 
fomreningsvolumen i gmndvandet, hvilket forklarer den omvendte koncentrationsfordeling 
mellem jord og vand i de to zoner. 

Til tydeliggørelse af fomrening s situationen s omfang blev der i perioden mellem 15/3 og 5/4 
2001 udført en række prøvetagningsmnder. Prøveme udviste kviksølvværdier på op til 160 
mg/kg over det tynde lerlag i boring V19 på forstranden. Andre boringer viste ligeledes høje 
koncentrationer af både kviksølv og andre depotrelaterede miljøfremmede stoffer. Fomreningen 
synes generelt at have bredt sig mod vest, hvorfra den udvaskes til Vesterhavet. En oprensning 
af området synes derfor også at skulle omfatte de yderste boringer langs vandkanten V19, V20 
ogV21 (bilag 8). 
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3.8 Vurdering af miljøbelastninger fra det tidligere depot 
En kvantificering af fomreningen ved høfde 42 vil medføre en række antagelser og estimeringer 
af de faktiske forhold. Dette vil skabe stor usikkerhed omkring de egentlige effekter på miljøet 
og derved sætte spørgsmålstegn ved bmgbarheden af en sådan kvantificering. Gmnden hertil 
skal hovedsagligt findes i det manglende kendskab til mængderne af det deponerede materiale 
samt deres kemisk/toksiske egenskaber under de aktuelle forhold. For en række af stoffeme er 
gennemført forsøg til undersøgelse af de toksiske egenskaber overfor planter og dyr (bilag 10). 
Desfomden medfører sammenblandingen af de mange stoffer en uoverskuelig kompleksering 
under nedbrydning og spredning af fomreningen. 

Pesticiders og phenolers kemiske og fysiske egenskaber afhænger af en række faktorer. Blandt 
andet spiller stmktur og molekylstørrelse en væsentlig rolle. Eftersom disse er forskellige for 
alle pesticider er det ikke muligt at opstille en generel regel for hvordan og hvomår pesticider og 
phenoler mobiliseres og nedbrydes i miljøet. Undersøgelser af stofgmppeme har dog givet en 
overordnet forståelse for de mekanismer der gør sig gældende (bilag 9^). 

Specifik kortlægning af fomreningssituationen og dennes udvikling vil realistisk ikke kunne 
omfatte de enkelte stoffers giftighed overfor miljøet. Derimod er det interessant hvorvidt 
fomreningen spreder sig til et større område, eller om den forbliver nogenlunde hvor den er. 
Hertil kan noteres den meget stærke indvirkning Vesterhavet har på hydrogeologien i området. 
Højvande i forbindelse med stormsituationer efterfulgt af en relativ lavvandet periode vil påføre 
depotområdet en stempeleffekt, som vil medføre en potentielt stor udvaskning af miljøfarlige 
stoffer. 

Den langvarige tilstedeværelse af fomreningen under det gamle depot har medført en omfattende 
fomreningsspredning i området. Det må forventes, at denne på et tidspunkt vil nå et omfang hvor 
der opstår en ligevægt mellem den udsivende fomrening og den naturlige nedbrydning heraf 
Fomreningskoncentrationen vil være tilnærmelsesvis eksponentielt aftagende med afstanden fra 
depotområdet. I en given afstand fra depotet vil fomreningskoncentrationen være reduceret til et 
niveau hvor den naturlige nedbrydning udligner den tilstrømmende fomreningsmængde. Ved 
denne afstand må det forventes, at en ligevægts situation indtræder. Hvorvidt situationen i dag er 
et billede herpå eller om vi blot har set toppen af isbjerget, er ikke muligt at vurdere udfra 
nærværende analysemateriale. Det er dog sikkert, at så længe der er fri fase til stede i 
gmndvandet under det gamle kemikaliedepot, vil denne være årsag til betydelige udvaskninger 
og påvirkninger af nærmiljøet. 

Det synes altså vigtigst at kortlægge spredningen af kemikalier fra depotet i området, for hermed 
at understrege den øko- og humantoksikologiske risiko det tidligere høfdedepot repræsenterer 
(bilag 10^). Den allerede udførte undersøgelse af området i forhold til fomrening har gentagne 
gange understreget vigtigheden af en indgriben. Her henføres både til ovenstående 
hydrogeologiske betragtning om stempeleffekten ved højvande i Vesterhavet samt den 
overraskende store spredning af fomreningen på engområdeme øst for "Cheminovahullet". 
Hertil kan noteres konstatering af kemikaliefilm og -skum på engområdeme i foråret 2001. Disse 
områder har i mange år været afgræsset af kvæg i sommerhalvåret med uoverskuelig spredning 
af miljøfremmede stoffer via kød- og mejeriprodukter til følge. På linje med spredningen af 

^ Jf. Hu. /5.9/ 
^ Jf. litt. /2.52/ 

Udarbejdet Thomas Møller 
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bioakkumulerbare toksiske stoffer som det vilde dyrehv i området medfører, udsætter vi gennem 
kvæget os selv for eksponering af sundhedsfarlige stoffer. 

Under borearbejdet i området ved høfde 42 er det tynde lerlag blevet gennembmdt adskillige 
gange. Herved er der blevet skabt hydraulisk kontakt mellem de to geologiske lag over og under 
lerlaget. Lerlagets barriereeffekt er på denne måde blevet undergravet. Det forventes, at de 
dannede kanaler mellem de to zoner i dag giver anledning til dannelse af punktkildefomrening i 
geologien under det tynde lerlag. Denne spredning af fomreningen er uhensigtsmæssig gmndet 
geologiens lavere permeabilitet i denne zone. Hvor lang tid denne nedsivning for lov at pågå 
inden en oprensning af området sættes i gang er afgørende for dels den mængde af fomreningen 
der kan renses op samt omkostningsniveauet for oprensningen. 

I forbindelse med dimensionering af afværgeanlæg, er det væsentligt at notere sig, at den 
estimerede mængde kemikalier i undergmnden ved høfde 42 ikke nødvendigvis stemmer 
overens med virkeligheden. Således er der ved anden oprensningssituation^ konstateret 
fomreningskoncentrationer på mere end ti gange den estimerede, til trods for et meget 
omfattende fomdgående boring sprogram. Kapaciteten af et afværgeanlæg kan med fordel 
overdimensioneres, for ikke at få problemer med overbelastning. 

En diskussion om hvorvidt der skal ryddes op ved det gamle depot eller ej synes overflødig. 
Diskussionen bør koncentrere sig om oprensnings formen under hensyntagen til eksponering af 
mennesker og miljø. Hvordan kan vi på mest effektiv vis rydde op uden at belaste omverdenen 
mere end højst nødvendigt? I forbindelse med en afværge af fomreningen er det af stor 
væsentlighed at have kendskab til fomreningskomponen ternes fysiske egenskaber i det omfang 
de er tilgængelige (bilag 11). 

3.9 Kviksølv som kritisk parameter 
De store mængder kviksølv indeholdt i fomreningen er til stadighed en tmssel for mennesker, 
dyre- og planteliv. Kviksølvs dødelige dosis er for mus ca. 24,4 mg/kg kropsvægt^. Denne værdi 
skal ses i forhold til de tmfne koncentrationer på op til 160 mg/kg i udtagne jordprøver. Disse 
høje koncentrationer er tmffet tæt på kystlinien. Koncentrationeme i de centrale dele af depotet 
noget lavere. 

Kviksølv er meget flygtigt under komplekseringer med både chlor og methyl. Eftersom 
chloridioner forekommer i rigelig mængde som salt i havet, vil opløseligheden af kviksølv nær 
kystlinien være større end i ferskvandsområder. Under reducerede forhold indgår kviksølv i 
forbindelser med svovl, som er meget svært opløseligt i vand (bilag 12*°). Tilstedeværelsen af 
store mængder kviksølv i jordmatricen er derfor mulig, og bør undersøges yderligere, før 
mængden af den tilbageværende kviksølv estimeres. 

Under oxiderende forhold vil kviksølv indgå forbindelser med chlor og methyl. Methylkviksølv 
er som chloridforbindelseme flygtigt. Kogepunktet er 98°C ved 760 mmHg (92*^0 ved 740 

^ Briiel og Kjær red. 
** Bilaget er udarbejdet på baggrund af internetbiblioteket chemfinder. 
^ Se bilag 10 
'"jf. liU./2.17/og/5.9/ 
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Figur 3.3: Overgangszonen mellem saltvand og ferskvand langs kystlinien. 
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mmHg), hvorfor der ved dannelse heraf åbnes mulighed for flygtiggørelse i forbindelse med 
dampinjektion. Ved samtidig injektion af luft eller ilt i forbindelse med dampstripningen skabes 
oxiderende forhold til fordel for dannelsen af methylkviksølv, som ved kogning vil kunne 
ekstraheres fra jorden gennem ekstraktionsboringeme. Det skal dog tilføjes, at 
kviksølvforbindelser med methyl er de mest giftige, hvorfor håndteringen heraf kræver særligt 
strenge sikkerhedsforanstaltninger. En af de farligste egenskaber er stoffets tilbøjelighed til at 
akkumulere i fødekæden. I camivoer er der således fundet kviksølvkoncentrationer på op til 
100.000 gange værdieme i det omgivende miljø. Dimethylkviksølv er uopløseligt i vand, hvorfor 
fjernelse heraf under en oprensning skal ske ved afdampning som følge af kogning. 

Andre relevante kviksølvforbindelser i forhold til det gamle depot er: Hg2Cl2 og HgCl2. 
Sidstnævnte er næsten uopløselig i vand, hvorimod HgaCb er relativt let opløseligt i vand. Et 
gram heraf opløses i 13,5 ml vand ved stuetemperatur, og i 2,1 ml kogende vand. Specielt 
sidstnævnte forhold er interessant i forhold til oprensningen under det tidligere kemikaliedepot. 
Den store mængde salt til stede i havvandet giver gode betingelser for dannelse af denne 
forbindelse. Indflydelsen afhænger blandt andet af i hvilken kote saltvandet vil stille sig efter 
hydraulisk isolering af oprensningsområdet^'. Hvordan forholdet mellem Hg2Cl2 og HgCli vil 
stille sig har ikke udfra den tilgængelige litteratur været muligt at kortlægge. Dette er imidlertid 
en væsentlig detalje i forbindelse med en in-situ oprensning af området. Af sanmie gmnd skal 
der udføres pilotforsøg lil afdækning af denne problemstilling. 

* 7 

L O 

' ' , ^ - • ^ . 

Saltvandet presser sig altid ind under det ferske grundvand ved kysterne. 

Udarbejdet Thomas Møller 
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Figur 4.1 og 4.2: Hovedkomponenter i proces- og produkttræ for dampstripningsanlæg. I 
procestræet er givet et eksempel på angivelse af delprodukter i ekstraktionsboringen. Detaljeringen 
af produkt- og procestræ kan udføres efter ønske og behov. 
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4 Miljørigtig oprensning 

4.1 Baggrund/LCV^ 
Som følge af den stigende miljøbevidsthed, er der de senere år i større grad blevet fokuseret på 
hvordan menneskelige aktiviteters belastning af naturen kan reduceres eller forhindres mest 
effektivt. Dette har givet gmndlag for udviklingen af livscyklusanalyser (LCA). Formålet med 
disse er, at skabe et overblik over de samlede miljøbelastninger og ressourceforbmg i 
forbindelse med et produkts livscyklus. Fra råstofudvinding via produktion og anvendelse til 
bortskaffelse eller genbmg. En af metodeme til udarbejdelse af en sådan livscyklusanalyse er 
UMIP. Ideen bag denne model er at give producenterne mulighed for, løbende under 
produktudviklingen at foretage en vurdering af det pågældende produkts miljøprofil i forhold til 
referenceprodukt og målsætning. 

4.2 Introduktion til UMIP 
Forkortelsen UMIP står for Udvikling af Miljøvenlige Industriprodukter. Ophavsmand til 
programmet er professor Leo Alting, der i samråd med Hans Kirk (direktør for Danfoss) i starten 
af 1990'eme drøftede mulighedeme for en implementering af livscyklustankegangen i 
industrien. Ideen bag programmet er: 

• At skabe mulighed for miljøvurdering ved produktion af komplicerede 
industriprodukter, for derved at opnå et større miljøhensyn i produktionen. 

• At udvikle retningslinier for udviklingsfunktionen til konstmktion af 
miljøvenlige industriprodukter. 

• At udvikle en database og et PC værktøj til støtte for miljøvurdering. 
• At implementere metoder og værktøjer i partnervirksomhedeme. 

Ved UMIP metoden omregnes de enkelte miljøpåvirkninger i forbindelse med produktionen til 
potentielle bidrag til miljøbelastninger. Miljøeffekteme af produktionen vurderes udfra følgende 
områder: 

• Drivhuseffekt 
• Stratosfærisk ozonnedbrydnmg 
• Fotokemisk ozondannelse 
• Næringssaltbelastning 
• Forsuring 
• Økotoksicitet 
• Humantoksicitet 

En nøgleproces i forbindelse med kortlægning af miljøeffekteme ved hjælp af UMIP metoden er 
udfærdigelse af et produkt- og procestræ (figur 4.1 og 4.2). Herved dannes et overblik over 
betydningen af de enkelte produkter og processer i produktionen samt disses indbyrdes 
afhængighed. 

Under udarbejdelsen af nedenstående afsnit er gjort brug af litt. /4.3/-/4.7/ 

Udarbejdet Thomas Møller 
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ved afværgeforanstaltninger overfor jord- og grundvandstonjrening 

(Miljøbelastninger 

IMiljøgevinster 

p •^. 

'åm^s 

Figur 4.3: Illustration qf opvejning mellem miljøgevinster og miljøpåvirkninger. 
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Udfra kortlægning af omfang og egenskaber for de forskellige stoffer forbundet med 
produktionen, normaliseres disse efter en fastsat parameter. Denne parameter tager højde for det 
enkelte stofs effekt og levetid i miljøet. På baggmnd heraf kan de kritiske materialeforbmg og 
processer i forbindelse med produktionen kortlægges. Arbejdet omkring en forbedring af 
miljøprofilen kan herefter koncentreres om disse (bilag 13 ). 

UMIP metodens relevans i forhold til oprensningen af det tidligere høfdedepot på Harboøre 
Tange beror på inddragelsen af øko- og humantoksicitet i forbindelse med udarbejdelse af 
miljøregnskaber. Netop denne egenskab ved modellen er udnyttet ved udarbejdelsen af LIFE96 
-programmet. Programmet, som præsenteres videre hemnder, er specielt designet til vurdering 
af miljøgevinster i forhold til de påførte effekter under oprensningen af en given fomrening. I 
forbindelse hermed er det afgørende at toksiciteten overfor såvel mennesker som dyr og natur 
hidrørende fra de enkelte stoffer implementeres i beregningeme. 

4.3 Introduktion til LIFE96 
Over den senere årrække har den stigende bevidsthed i forhold til oprensning af fomrenet jord 
og gmndvand stillet stadig støae krav til dokumentationen af oprensningens effekt. På baggmnd 
heraf er der for Banestyrelsen og DSB udarbejdet en model til at vurdere de positive og negative 
effekter af en oprensning. Hvor man tidligere blot fokuserede på at fjeme den tilstedeværende 
fomrening, skabes der med denne model mulighed for en sammenstilling af 
miljøpåvirkningerne. Således sammenholdes miljøeffekterne ved oprensningen med den 
forventede miljøgevinst (figur 4.3). Programmet er udviklet med henblik på udarbejdelse af 
miljøregnskab for olie- og chlorholdige fomreninger. Af samme gmnd mmmer gevinstsiden kun 
stoffer relateret til disse fomrening stormer. En opgørelse af gevinsterne ved oprensning af det 
gamle depotområde ved høfde 42 kan således ikke foretages ved hjælp af LIFE metoden. 

Metoden bygger på en simplificeret livscyklusvurdering af materialer og processer der indgår i 
afværgeprojektet. Miljøbelastningerne herfra sammenholdes med de forventede miljøgevinster. 
Metoden er afprøvet på fem lokaliteter. Disse kan betragtes som referencesager. Erfaringer 
herfra kan således implementeres i udarbejdelsen af nye afværgeprojekter med en optimering af 
oprensningen for øje. Modsat tidligere skaber implementering af miljøeffekter i forbindelse med 
afværgeprojektet mulighed for at vurdere oprensningens effektivitet og relevans i et større 
helhedsbillede. Graden af detaljering kan varieres efter ønske og behov (bilag 14 og 15'" )̂. 

Analogt til UMIP modellen ligger de vigtigste beslutninger i forhold til effektivitet og 
miljøprofil i starten af projekteringsfasen. Efter valg af afværgestrategi og design af anlæg 
begrænses valgmulighederne og derved indflydelsen på det endelige miljøregnskab. Det er 
således væsentligt, at foretage screening af afværgeteknikker og deres anvendelsesområde samt 
effektivitet udfra referencesager. 

'̂  jf. litt. /4.7/ 
'̂  Jf. litt./4.5/og/4.6/ 

Udarbejdet Thomas Møller 
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4.3.1 Kvalitativ og kvantitativ vurdering 
I starten af projekteringsfasen vil miljøvurderingen af projektet hovedsagligt bero på kvalitative 
vurderinger og beskrivelser. Disse omfatter ressourceeffekter, miljøeffekter samt effekter på 
mennesker. Disse effekter opvejes i forhold til den estimerede fjemelse af fomrening. Vurderes 
den oprensende effekt herved at være mindre end den påførte effekt ved oprensningen undlades 
en videre projektering, og sagen lukkes, såfremt politiske målsætninger ikke påkræver en 
oprensning af fomreningen. 

Understreger helhedsbilledet af afværgeprojektet efter en kvalitativ vurdering vigtigheden af en 
oprensning, kan der videre udarbejdes kvantitative beregninger af energi- og materialeforbmg 
(figur 4.4). Ved hjælp af beregningsprogrammet udarbejdet i forbindelse med LIFE96 projektet, 
kan ressourceforbmg samt potentielle miljøeffekter beregnes. På tilsvarende vis beregnes den 
opnåelige miljøgevinst. Denne defineres som reduceret miljøbelastning, i forhold til at lade 
fomreningen ligge. Miljøgevinsteme omregnes primært til den potentielle reduktion af miljø- og 
humantoksikologisk effekt. 

Sammenfattende sammenstilles de kvalitative og kvantitative miljøvurderinger og -beregninger. 
På gmndlag heraf kan hensyn til optimering af oprensningen tages. Ved kvantitative beregninger 
omregnes materiale og energiforbmget til forbmgte Person Reserver (PR). Herved skabes 
mulighed for dels en vurdering af energiforbrugets omfang samt for sammenligning af 
ressourceforbmg for de enkelte stoffer og materialer i afværgeprojektet. 

Erfaringerne fra fem udførte referenceprojekter beskriver en proportional sammenhæng mellem 
ener giforbm gets betydning og driftsperioden for afværgeforanstaltningerne. Desuden beskrives 
nikkelindholdet i mstfrit stål som en tungtvejende parameter. Materialevalget i forbindelse med 
afværgeprojektet bør således tage dette i betragtning. Hvor det er muligt at udskifte mstfrit stål 
med almindeligt stål eller syre- og temperaturresistente plasttyper skal dette overvejes. 

Udarbejdelsen af skitseprojekter for oprensning af det tidligere kemikaliedepot ved høfde 42 
sker efterfølgende på baggrund af disse erfaringer som referenceparametre. Disse opvejes i 
forhold til den estimerede effektivitet af de valgte oprensningsmetoder. 

Udarbejdet Thomas Møller 
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5 Afværgeteloiikker 

5.1 Baggrund 
Afværgeteknikker for en given fomrening vælges udfra fomreningens profil og egenskaber. 
Desuden er det væsentligt at tage højde for geologiens egenskaber i området på lige fod med 
hydrogeologien. Dimensioneringen af et afværgeanlæg er således afhængig af flere faktorer, og 
stiller derfor varierende krav til oprensningsteknikken. Sammensætningen af fomreningen ved 
høfde 42 sammenholdt med de geologiske og hydrogeologiske forhold stiller store krav til valg 
af oprensningsmetode. Udfra en vurdering af de anvendelige teknikker og deres effektivitet 
synes en kombineret in-situ oprensning ved termisk og kemisk metode det bedste altemativ til en 
mekanisk fjernelse og bortkørsel. Nedenfor er kort beskrevet en række mulige termiske og 
kemiske afværgeforanstaltninger. 

5.2 Termiske og kemiske afværgeteknikker ' 
Anvendelige termiske oprensningsformer omfatter elektroopvarmning, direkte varmeledning, 
radiobølge opvarmning og dampstripning. Generelt udnyttes, at en termisk opvarmning forøger 
damptrykket for fri fase fomrening, Henrys konstant (opløseligheden). Mulige afværgeteknikker 
for det gamle høfdedepot er gennemgået hemnder (bilag 16). 

Elektroopvarmning benyttes i forbindelse med tykke lerlag. Energien afsættes i forbindelse med 
denne metode via lavfrekvent vekselstrøm på 50 - 60 Hz. Teknologien er bedst anvendelig i 
leret geologi gmndet den lavere modstand i jorden ved små kornstørrelser. 

Direkte opvarmning består i varmeledning via et udlagt jerngitter i jorden. Varmen fordeles til 
geologien ved varmeafgivelse fra denne kilde. Ulempen ved denne metode er den korte radius 
hvormed jorden kan påvirkes termisk. Metoden er af samme gmnd meget dyr, og derfor som 
regel ikke anvendelig. 

Ved radiobølgeopvarmning opvarmes jorden ved den energi der afsættes når radiobølger sendes 
gennem jorden. Ved denne metode kan jorden varmes op til meget høje temperaturer. Metoden 
er meget dyr at gennemføre. Blandt andet gmndet store energitab ved omdannelse af elektrisk 
strøm til radiobølger. En effektiv oprensning ved denne metode kræver yderligere en tæt 
placering af elektroderne. 

Ved dampstripning strippes jorden for vand ved injektion afdamp under højt tryk. Derved 
mobiliseres fomrenet gmndvand og fri fase fomrening. Dette ekstraheres fra en 
ekstraktionsboring. Det ekstraherede materiale ledes til behandlingsanlæg placeret on-site. 
Fordelen ved dampstripning er den relativt billige generering af damp. Metoden er imidlertid 
kun egnet ved permeable geologier. 

Kemisk oxidation gennemføres ved injektion af oxidant til det fomrenede jord volumen. Via ' ' 
oxidationsprocesser kan fomreningsstoffeme mineraliseres til CO2 og vand. Gmndet 
omkostningeme til oxidant, vil oxidation ikke være aktuelt overfor fri fase fomrening. Ved at 

Udarbejdet påbaggrund af litt. /l . l l/og/3.11/ 

Udarbejdet Thomas Møller 
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kombinere kemisk oxidation med dampstripning, udnyttes dampstripningens evne til fjemelse af 
fri fase fomrening. Den residuale fomrening kan herefter nedbrydes ved kemisk oxidation. 

Kaliumpermanganat er blevet bmgt overfor en lang række fomrenede gmnde. Denne oxidant er 
påvist at have effekt overfor chlorerede opløsningsmidler, visse PAH'er, phenoler og cyanider. I 
forhold til andre oxidanter er oxidationspotentialet begrænset. Kaliumpermanganat er en selektiv 
oxidant, hvorfor den kun vil være effektiv overfor en begrænset liste af fomreningskomponenter. 

Ozon er et noget stærkere oxidationsmiddels end kaliumpermanganat (tabel 5.1). Injektion af 
ozon kan oxidere fomreningskomponenter i et givent oprensningsvolumen ved to processer. 
Enten ved direkte ozonering eller ved dannelse af frie hydroxylradikaler ved injektion af 
hydrogenperoxid. Ozon er effektiv overfor en lang række fomreningskomponenter. Desværre 
kræver den korte halveringstid på ca. 20 min. generering af ozon på stedet. Dette forhold stiller 
høje krav til injektion og distribution i jorden. Desuden er ozon under høje koncentrationer 
meget giftigt for mennesker, hvorfor der under udførelsesfasen kræves skærpede 
sikkerhedsforanstaltninger. 

Fentons reagens kan ligeledes oxidere organiske fomreningskomponenter. Denne oxidant er 
langt stærkere end både ozon og kaliumpermanganat. Teknologien består i injektion af 
hydrogenperoxid under katalyse af divalent jem ved lave pH værdier. Herved skabes frie 
hydroxylradikaler til oxidation af organiske komponenter. Fordelen ved denne metode er dels 
hydrogenperoxidens høje opløselighed i vand, hvorved høje koncentrationer kan injiceres, samt 
den fuldstændige mineralisering af fomreningskomponenter til kuldioxid og vand. 

Det bedste altemativ til en mekanisk afgravning af fomreningen synes at være en kombination af 
en termisk og kemisk oprensning. Under de givne forhold vil en kombination af dampstripning 
og Fentons reagens være det mest attraktive valg. Nedenfor er principperne ved en mekanisk 
afgravning samt en kombineret termisk og kemisk oprensnings skitseret. 

5.3 Dampstripning ^ 
Princippet ved dampstripning bygger på opvarmning af vand til damp og injektion til jorden 
heraf. Herved øges flygtigheden af de enkelte fomreningskomponenter. Ved hjælp af 
ekstraktionsboringer mobiliseres og opsuges fomrenet gmndvand og poreluft. Teknikken er 
deraf selvsagt mest effektiv overfor mobile og semi-mobile stoffer. Metoden er oprindeligt 
overført fra olieindustrien, hvor den har fundet anvendelse helt ned til et par kilometers dybde. 
Metoden har mere begrænset effekt overfor pestcider, dioxiner og PCB'er samt stoffer med høje 
kogepunkter. Der er ved denne metode derimod ingen begrænsning for volumen og dybde af den 
påtænkte fomreningsoprensning. Teknikken er velegnet i forhold til både fri fase fomrening 
samt opløst fomrening i grundvandszonen eller residual forurening i den umættede zone. 

5.3.1 Permeabilitetsafhængighed 
Effektiviteten af dampstripning er stærkt afhængig af jordens permeabilitet. Højpermeabcl 
geologi skaber bedst mulighed for effektiv dampoprensning. Lav permeabilitet eller 

Udarbejdet på baggrund af bilag /3.1/-/3.16/ 
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inhomogenitet i området hvor dampinjeklion foregår vil medføre lokalt forsinket varmefront, 
med uensartet oprensning til følge. Inhomogen geologi vil kræve længere driftsperiode af 
anlægget, hvorved omkostningeme til oprensning stiger tilsvarende. Grænsen for hvomår man 
effektivt kan oprense ved hjælp af dampstripning bestemmes af jordens permeabilitet. Er denne 
mindre end 1,0 E''^ svarende til én Darcy vil dampfronten kun langsomt udbrede sig og dermed 
fordyre metoden væsentligt. Under samme bør nævnes indflydelsen af sorteringsgraden i 
geologien. Geologiens permeabilitet er proportionabel med sorteringsgraden. 

Under det tynde lerlag i kote ca. -2 til -3,5 underlejrende det gamle depotområde bør der således 
udføres niveauspecifikke test af den hydrauliske ledningsevne for at skabe et overblik over 
muligheder og begrænsninger for injektionen af damp i denne zone. Hvor dette lerlag findes for 
impermeabelt til injektion af damp, kan mulighedeme for hydraulisk frakturering undersøges, 
(bilag 17'^). Denne proces vil fordyre oprensningen, og effekten heraf skal derfor kortlægges før 
denne metode tages i bmg. Inducerede revner i jorden ved frakturering udbreder sig 
subhorizontalt fra injektionsboringen såfremt geologien er overkonsolideret. Hvor dette ikke er 
tilfældet vil sprækkerne dannes vertikalt eller subvertikalt omkring injektionsboringen. Den 
horisontale virkningsradius er derfor meget afhængig af geologiens fysiske egenskaber, hvorfor 
disse vil være bestemmende for effektiviteten af en frakturering. 

Af fordele taler økonomien for dampstripning, da opvarmning og fordampning af fomreningen 
ved injektion af vand er relativt billig sammenlignet med andre termiske metoder'^. Metodens 
effektivitet begrænses af jordens permeabilitet i det fomrenede område. Høj permeabilitet 
tillader dampen at strømme relativt frit og derved afsætte energi og opvarme et stort 
jordvolumen. Det modsatte er tilfældet for lerede impermeable lag. Hvor fomreningen findes i 
permeable lag skaber dampstripningen mulighed for en relativt hurtig fomreningsfjemelse. 

5.3.2 Dampstripningens oprensende effekt 
Opvarmning af jorden ved dampinjektion medfører overordnet følgende effekter i forbindelse 
med fjemelse af fomrening: 

• I intervallet fra 10 - 100°C stiger stoffemes damptryk typisk 10 -20 gange 
• Henrys Lov konstant stiger typisk mellem 5 - 1 5 gange i intervallet 10 - 100°C. 

Større værdier for Henrys konstant betyder højere vandopløselighed. 
• Der kan indtræde lokal kogning i jorden ved temperaturer lavere end kogepunktet 

ved én atmosfæres tryk grundet det tilstedeværende vakuum i forbindelse med 
cyklisk drift. Dette bevirker at stoffeme drives ud ved såkaldt steamdrive, da 
vanddamp udvider sig 1700 gange i forhold til vand på væskeform. 

• For en lang række stoffer indtræder kogning på skillefladen mellem damp og 
fomreningskomponent ved temperaturerunder 100°C. 

• Der kan tilføres store mængder ilt til jorden under dampinjektionen, hvilket medfører 
øget redoxpotenliale. Denne oxidation er kun klarlagt for nogle enkelte stoffer, men 
der synes at være vished for, at der sker en universel kemisk nedbrydning når 
stoffeme blandes med ilt og opvarmes til mere end 90°C. Denne proces kaldes 
vådoxidation. 

'̂  Udarbejdet på baggrund af litt./5.10/ 
'Mf. bilag 16 
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Anden mulig effekt, sammen med vådoxidation, ved dampstripning er vertikal spredning (bilag 
18"). 

Ved injektion af damp til jorden opvarmes de permeable lag ved dampens kondensering til 
væske. Ca. 85% af den afgivne energi ved dampinjektion afsættes ved kondensering. Denne kan 
beskrives ved konvektionsprincippet. Konvektionen beskriver energioverførselen fra fluid, som i 
dette tilfælde er damp, til de faste partikler i jorden. Energitransporten fra damp til jordpartikler 
bestemmes dels ved mængden af damp der strømmer samt hvor effektivt varmeoverførslen sker 
til jordpartiklerne. Da dampen i jorden imidlertid bevæger sig meget langsomt og har en meget 
stor berøringsflade sker varmeoverførslen tilnærmelsesvis med det samme. For injektion af 
damp i jorden vælger man således kun at se på strømningsmængden af damp i jorden. Dampen 
strømmer kun hvor jorden har damptemperatur. 

De resterende ca 15% af den tilførte energi afsættes ved underkøling af væske eller ved 
varmeledning i mindre permeable lag. Erfaringen har vist at fomrening i impermeable lag 
tilstødende dampzonen kan opvarmes og mobiliseres i dybder helt op til en meter . 

Efterhånden som mere damp injiceres gennem boringen udvides dampzonen. Udvikling og form 
af dampzonen er meget afhængig af dels geologiske dels hydr o geologiske forhold i og omkring 
det fomrenede område. Et stort hydraulisk flow i gmndvandszonen vil medføre et 
uhensigtsmæssigt stort behov for dampinjektion. Effektiviteten ved dampinjektion er således 
størst ved isolerede lokaliteter, hvor gmndvandet enten ligger under den påvirkede zone eller 
bevæger sig relativt langsomt. 

S.3.3 Principiel opbygning af dampstripningsanlæg 
Opbygningen af dampstripningsanlægget sker mest hensigtsmæssigt ved etablering af en ring af 
injektionsboringer omkring en ekstraklionsboring placeret centralt mellem injektionsboringeme. 
Central ekstraktion af gmndvand og poreluft sikrer et flow af den injicerede damp ind mod 
centmm af oprensningsområdet. Herved flygtiggøres fomreningen mest effektivt. Ydermere 
etableres via ringen af injektionsboringer en ring mod det tilstødende gmndvandsmagasin, 
hvorved fomreningen isoleres. 

Ved opvarmning af fomreningskomponenteme øges mobiliteten og komponenteme ledes mod 
dampfronten. Ved dampens front vil der således opsamles fri fase fomrening som ekstraheres 
gennem ekstraktionsboringen ved dampfrontens gennembmd hertil (figur 5.4). 

5.3.4 Cyklisk drift 
Under perioden fra dampinjektionens begyndelse til frontens gennembmd til 
ekstraktionsboringen injiceres dampen kontinuert. Når dampfronten når ekstraktionsboringen 
kan der med fordel indføres cyklisk drift. Ved cyklisk drift aflades trykket i dampzonen 
pludseligt. Herved påføres en række mobiliserende effekter på den residuale fomrening, som 
øger effektiviteten af oprensningen. Disse kan inddeles i følgende punkter: 

'̂  Udarbejdet på baggrund af litt. /3.12/ 
^°Jf. lilt./3.12/ 
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• Ved pludselig trykaflastning af dampzonen opstår spontan kogning af residual 
kondensat med flygtiggørelse til følge. Den frigivne fomrening ekstraheres 
herefter gennem ekstraktionsboringen. 

• Der opnås ventilation af den ikke kondenserbare poreluft mellem dampzonen 
og den væske- og fomreningsholdige jord. 

• Dampinjektion vil i nærheden af terræn medføre en kondenseringszone. Ved 
trykaflastning af dampzonen suges dele af denne ophobede kondenserede 
væske og fomrening ved hjælp af tyngdekraften ned til den tidligere dampzone. 
Jorden i denne zone vil stadig være meget varm og vil opvarme og mobilisere 
nedsivende kondensat. Ved fordampning af dette kondensat skabes mulighed 
for bortventilation gennem ekstraklionsboring. 

• Ved tilstedeværelse af fomrening i mindre permeable lag under dampzonen vil 
aflastning af dampzonen medføre en sugeeffekt på porer opfyldt med væske og 
fomrening. Fomreningskomponenter kan på denne måde mobiliseres fra 
tilstødende lavpermeable lag. 

For at skabe oxiderende forhold med henblik på dannelse af det flygtige methylkviksølv kan der 
med fordel injiceres ilt eller atmosfærisk luft under den cykliske drift. Dette skaber desuden 
mulighed for vådoxidation af fomreningen. Optimale forhold for vådoxidation fås ved injektion 
af luft svarende til 10 - 20% af det samlede injektions volumen (bilag 18). 

5.3.5 Praktiske hensyn ved dampinjektion 
Det maksimale overtryk hvormed dampen kan injiceres styres af det overlejrende statiske 
jordtryk. For stort overtryk i injektionsboringen kan medføre gennembmd afdamp til 
atmosfæren hvorved effektiviteten ved metoden reduceres kraftigt. Det maksimalt tilladelige 
injektionstryk kan beskrives ved nedenstående formel: 

Hvor: 
Pmax = H - p • g 

• Pmax er det maksimale overtryk 
• H er dybden til filteret 
• p er jordens massefylde 
• g er tyngdeaccelerationen 

Generelt vil dampstripning af fomreningen ved det tidligere høfdedepot på Harboøre Tange 
være en effektiv oprensningsmetode i forhold til de mobile og semi-mobile stoffer. Fomdgående 
for en oprensning er det dog nødvendigt at isolere det ønskede oprensningsområde hydraulisk. 
Dette vurderes mest effektivt gennemført ved ramning af spunsvæg omkring 
oprensningsområdet. For i øvrigt at sikre en effektiv oprensning af fomreningen kræves som for 
ethvert anlæg en nøje detailprojektering og moniteringsplanlægning. Herved skabes mulighed 
for at kontrollere og overvåge dampfrontens udbredelse løbende under oprensningen. Dette kan 
have stor væsentlighed i forhold til oprensningens effektivitet. Specielt hvor der er kendskab til 
heterogen geologi er dampfrontens bevægelse svær at fomdsige, hvorfor monitering og manuel 
styring af anlægget er påkrævet. Varmetabet i forbindelse med dampinjektionen kan inddeles i to 
kilder -varmetab til omgivende geologier samt varmeafgivelse i forbindelse med 
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ekstraktionsboringen. Energitabet til omgivelseme kan forventes at ligge mellem 1 og 5 
T 1 

kWh/(m^ • måned) jævnfør monitering ved oprensning af Briiel og Kjær gmnden . 

5.4 Kemisk oxidation ved Fentons reagens ^ 
Gennem de sidste årtier er der blevet fokuseret mere og mere på kemisk oxidation som en 
miljøvenlig og økonomisk attraktiv løsning i forbindelse med oprensning af fomrenede gmnde. 
Den kemiske oxidation sker ved tilledning af oxidanter til den fomrenede jord og 
gmndvandszone. Gmnden til den stigende interesse for kemisk oxidation som oprensningsform 
overfor jordfomrening, er det relativt lave økonomiske omkostningsniveau, fomden det faktum 
at oprensningen kan gennemføres uden at gribe ind i terrænets æstetik. Dette eliminerer desuden 
r ås tofforbm get af jord til genindbygning. 

En af de mest effektive metoder hertil har vist sig at være injektion af Fentons reagens. Denne 
består i injektion af opløst hydrogenperoxid til fomreningszonen hvor divalent jem tilføres som 
katalysator for dannelse af frie hydroxylradikaler. Disses oxidationspotentiale er ekstremt højt 
og har en effekt på 10^ til 10^ gange oxidationspotentialet for ren ilt eller ozon. Den kemiske 
reaktion kan skrives op på følgende måde (bilag 19 ): 

H2O2 + Fe^^ => OH" + OH« + Fe^"" 

Denne er den gmndlæggende kemiske reaktion ved injektion af Fentons reagens, der er kendt for 
at kunne oxidere en lang række forskellige organiske komponenter. Oxidation med Fentons 
reagens er ikke selektiv, hvilket betyder, at alt organisk materiale i jorden oxideres. Således bør 
der ved estimering af nødvendig injektionsmængde tages nøje højde for det naturlige indhold af 
organiske bakterier og organismer i jorden. Ved store koncentrationer heraf nedsættes effekten 
af Fentons reagens væsentligt, da en stor del af den injicerede oxidationsmængde vil blive bmgt 
til nedbrydning af det naturlige organiske indhold i jorden. 

Fentons reagens tilledes den fomrenede undergmnd gennem injektionsboringer placeret i en 
indbyrdes afstand der tager højde for tilstedeværende fysiske og geokemiske begrænsninger. 
Fomden ovennævnte forhold omkring indhold af mikroorganismer i jorden er der en række 
faktorer der skal tages højde for i forbindelse med installation af oxidationsanlægget. Disse 
omfatter: 

• Permeabilitet og hydraulisk ledningsevne 
• Homogenitet i geologien 
• Lagmæssig opbygning af geologien. 
• Tilstedeværelse af permeable indslag i ellers impermeable lag, som kan 

virke som hydrauliske korridorer. 
• Mængde og sammensætning af fomrening 
• Jordens bufferkapacitet 
• pH værdi 
• Temperatur 

'̂ Jf. litt. /3.2/ 
^̂  Udarbejdet på baggrund af litt. /2.18/-/2.42/ og /2.47/-/2.49/ 
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• Tilledte mængde oxidant 
• Statisk jordtryk og injektionstryk 
• Gmndvandsspejlets beliggenhed 

Det er desuden vigtigt at overveje en række forhold i forbindelse med processen, som vil have 
indflydelse på jordens egenskaber. Hemnder kan nævnes; dannelse af kolloider, som vil have en 
nedsættende effekt på permeabiliteten; mobilisering af redox følsomme og genmobiliserbare 
sorperede metaller som eksempelvis kviksølv (bilag 12̂ "*); mulig dannelse af datterprodukter 
med højere toksicitet end moderproduktet; varme og gas udvikling samt forstyrrelse af de 
biologiske forhold. Af disse kan det sidste forhold udelades eftersom den blotte tilstedeværelse 
af fomreningen ved høfde 42 er mere forstyrrende for det omkringværende miljø end en 
oxidationsproces vil være. 

En kemisk oxidation af en given fomrening kræver således et meget nøje planlagt 
afværgeprogram. Hemnder kortlægning af lokalitetens fysiske og geokemiske egenskaber samt 
en indgående forståelse af de kemiske processer i forbindelse med oxidationen. 

5.4.1 Permeabilitet og hydraulisk ledningsevne 
Som det er tilfældet for dampstripningen er distributionen af det oprensende medie i jorden ved 
kemisk oxidation ligeledes afhængig af den hydrauliske ledningsevne. Gmndet det hurtige 
reaktionsforløb ved oxidationsprocessen er distributionsformen af meget væsentlig betydning. 
Design af injektionsboringer og disses indbyrdes placering er derfor en nøgleparameter for 
opnåelse af succes. 

Influensradius for den kemiske oxidant i jorden vil være afhængig af permeabilitet og dermed 
den hydrauliske ledningsevne. Undersøgelser af den valgte oxidationsmetode s effektivitet har 
hidtil koncentreret sig om effektiviteten i sandede og siltede geologier, hvorfor der ikke 
foreligger materiale om re aktionsradier og effektiviteter i dybereliggende lerede jorde. Alt efter 
injektionstryk skønnes influensradius i sandede og siltede aflejringer at variere mellem 4 og 6 m. 
Det skal understreges at denne afstand ligeledes er afhængig af de andre fømævnte faktorer. 
Erfaringer fra oprensninger i Holland har vist at effektiviteten af Fentons reagens øges 
væsentligt ved mindre afstand mellem boringeme sammenlignet med større injektionsmængder 
fra færre boringer. Da anskaffelsen af hydrogenperoxiden er den økonomisk store byrde ved 
oxidation med Fentons reagens, vil en effektivisering af dette forbmg være ønskeligt. Af samme 
gmnd vil flere injektionsboringer være økonomisk attraktivt. 

Andre erfaringer fra Holland har vist at effektiviteten af oxidationen er størst i siltede jorde. 
Dette synes modstridende med teorien. Imidlertid er dette forhold af stor væsentlighed i forhold 
til oprensningen under det gamle høfdedepot. Siltlaget under det tynde lerlag er ikke så stærkt 
belastet som det permeable lag herover. At dampstripningen i dette lag ikke har gode forhold for 
udbredelse er derfor mindre vigtigt, da store dele af fomreningen i denne zone må forventes at 
kunne nedbrydes ved kemisk oxidation. 

Som nævnt ovenfor kan dannelsen af kolloider og andre partikler i forbindelse med 
oxidationsprocessen lede til nedsat permeabilitet i jorden. Dette er specielt udtalt for lerede 
aflejringer, hvor størrelsen af porerne i forvejen er lille. Dette forhold kan have mærkbar 

Udarbejdet på baggrund af lut. /2.17/, 15.91 
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indflydelse på det endelige resultat. Derimod kan samme forhold medføre en opdæmning for 
udsivning af residual fomrening i ikke behandlede zoner efter endt oprensning. 

5.4.2 Homogenitet og lagmæssig opbygning af geologien 
Homogeniteten i jorden er en væsentlig fomdsætning for en jævn udbredelse af oxidant, hvorfor 
vigtigheden af en gmndig fomdgående kortlægning af området skal understreges. Som nævnt 
ovenfor vil hydrogenperoxid opløsningen følge de højpermeable indslag i jorden. Hvor der ikke 
tages højde herfor i udførelsesfasen vil risikoen for tilbageholdte ikke oxiderede 
fomreningskomponenter i impermeable aflejringer forøges væsentligt. 

Forsøg til belysning af hydroxylradikalets bevægelse og oxidationsevne i overfladenære 
impermeable lag er gennemført til belysning af denne problemstilling. Resultateme heraf viste 
en forøget evne til at trænge ind i lerlagene ved samtidig tilsætning af monobasisk kalium fosfat 
(KH2PO4). Undersøgelseme er udført for overfladenær geologi, hvorfor de ikke giver noget 
direkte billede af hvorvidt tilsætningen af KH2PO4 til dybere underjordisk injektion vil medføre 
nogen effektiv forøgelse af oprensningszonen i de impermeable lag. Det skal indskærpes, at 
opfyldelse af de på forhånd definerede succeskriterier er meget afhængig af oxidering af 
tilbageholdte fomreningskomponenter i impermeable lag. Erfaringer fra oprensninger i USA 
viser at selvom fomreningsniveauet i moniteringsboringeme umiddelbart efter 
oprensningsperioden er under detektionsgrænsen, er dette ikke nødvendigvis garant for at 
oprensningen har nået mere kritiske residuale fomreninger i impermeable lag eller isolerede 
sandlommer. Dette understreger vigtigheden af en nøje tilrettelagt moniteringsstrategi, hvor der 
ikke kun fokuseres på de lag og områder hvor permeabiliteten er høj. Et succeskriterium kan 
med større sandsynlighed siges at være opfyldt hvor monitering i impermeable lag viser 
nedbrydning af fomreningskomponenter. Via moniteringen af temperatumdbredelsen under den 
fomdgående dampstripning af området vil det være muligt at danne sig et detaljeret billede af 
geologien i området. På baggrund heraf kan boringemes placering samt moniteringen af den 
kemiske oxidation optimeres bedst muligt. 

5.4.3 Hydrauliske korridorer 
Spredning af oxidationsmiddel via højpermeable lag eller ved frakturering kan finde sted ved 
høje injektionstryk. Således har man i forbindelse med injektion af Fentons reagens observeret 
udtryk for kraftige kemiske reaktioner op til 30 meter fra injektionsboringeme. Dette er 
interessant eftersom den konservativt estimerede indfluensradius ligger mellem 4 og 6 meter. 
Den relativt store horisontale udbredelse af oxidationsmidlet ved ovennævnte oprensning har 
naturligt betydet en mindre vertikal indflydelseshorisont. 

De hydrauliske korridorer kan i dette tilfælde sløre billedet af den faktiske oprensningseffekt og 
kan, som det har været tilfældet ved en oprensningssag i USA '̂̂ , friste en til den konklusion, at 
oxidationen er forløbet succesfuldt. Under stranden ved høfde 42 elimineres dette problem, da 
hele området indhegnes af spuns. Derved vil den injicerede mængde Fentons reagens kunne 
koncentreres indenfor det målsatte oprensningsområde. 

'̂ Jf. lut. /2.55/ 
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5.4.4 Forureningens sammensætning 
Fentons reagens' oxidationspotentiale er indenfor den senere årrække blevet kortlagt i forhold til 
en lang række organiske stoffer. Generelt vil Fentons reagens kunne oxidere organiske 
molekyler med hastighedskonstanter fra 10^ til lO"^ M'̂  s''. Stoffer med en langsommere 
reaktionshastighed vil ikke oxideres, da degenereringen af H2O2 forløber hurtigere her end (bilag 
19^ )̂. I forhold til sammensætningen af fomreningen ved høfde 42 er det meget svært at give et 
entydigt svar på oxidationsmulighedeme ved injektion af Fentons reagens. 

Forsøg har vist at selv mindre opløselige fomreningskomponenter er mulige at oxidere ved 
tilstrækkeligt store støkiometriske koncentrationer. Desværre mmmer diverse forsøgsopstillinger 
og forsøg ikke komplekseringer i samme omfang som det tidligere affaldsdepot ved høfde 42. 
De kemiske processer og forhold i jorden har som nævnt stor indflydelse på effektivitet og 
nødvendig injektionsmængde af kemisk oxidant, hvorfor en kortlægning af 
oprensningsmulighedeme bør undersøges indgående ved gennemførelse af pilotforsøg før 
oprensningens begyndelse. 

5.4.5 Jordens bufferkapacitet og pH-værdi 
Jordens bufferkapacitet beskrives ved mængden af tilstedeværende karbonat. Dette stof har en 
stærk basisk indflydelse på jordens pH-værdi. Under meget basiske forhold stilles store krav til 
pH justering af jorden eftersom Fentons reagens forløber mest effektivt ved lave pH-værdier. 
Tilsætning af syre før injektionen af Fentons reagens er således nødvendig. Mængden 
bestemmes af jordens pH-værdi og bufferkapacitet. Dette er væsentligt, da divalent jern har 
bedste betingelser under lave pH-værdier, og oxideres til trivalente ioner Fê "*" ved højere pH-
værdier. Disse har en reducerende effekt på oxidationen. 

5.4.6 Statisk jordtryk, injektionstryk og grundvandsspejl. 
Dybden og sammensætningen af geologien over injektionsfiltret i den enkelte boring vil have 
stor indflydelse på det statiske jordtryk og dermed det maksimale injektionstryk. Dette kan som 
for dampinjektionen varieres efter de fomdsætninger geologien sætter. Optimum nås hvor det 
maksimale injektionstryk kombineres med en høj injektionsrate af høj koncentration 
hydrogenperoxid og divalentjem. Hermed nås den størst mulige influensradius og 
fomreningsnedbrydning. 

Forsøg med injektion af Fentons reagens har desuden vist, at den største effekt fås ved injektion 
under gmndvandsspejl, da hydrogenperoxiden injiceres som vandig opløsning. Dette stiller en 
del krav til oprensningsanlægget eftersom Fentons reagens injiceres ned i et opvarmet 
jordvolumen blottet for vand som følge af dampstripningen. For at skabe optimale 
fomdsætninger for oxidationsprocessen injiceres blødgjort vand til det strippede område. Da 
oxidationsprocessen imidlertid forløber mest effektivt ved højere temperaturer, vil der med 
fordel kunne injiceres opvarmet vand til det ønskede oprensningsvolumen. Hertil kan benyttes 
opvarmet kølevæske fra kondensator og varmeveksler i behandlingsanlægget for 
dampstripningen. 

25 Udarbejdet på baggrund af litt. 12.18/-/2.42/ og /2.47/-/2.49/ 
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5.5 Mekanisk fjernelse 
Ved mekanisk fjemelse opgraves den fomrenede jord og køres bort til ekstern behandling. 
Opgravningen hindrer en videre spredning af fomreningen samt eksponering af omgivelseme via 
afdampning og udvaskning. Metoden er bedst anvendelig til fjemelse af kildemateriale hvor det 
fomrenede område er relativt begrænset. 

En bortgravning hindrer enhver fremtidig direkte eksponering fra jorden, og har derfor fundet 
stor anvendelse hvor der har været risiko for eksponering af mennesker og natur. Opgravning 
kan eventuelt kombineres med in-situ oprensninger hvor fomreningen har spredt sig til et større 
område omkring kilden. 

Opgravning er desuden mere relevant overfor fomreninger i kohæsionsjord end i mere sandede 
jorde. Dette skyldes blandt andet in-situ metodemes større effektivitet og økonomiske 
konkurrencedygtighed i mere permeable geologier. Ved opgravning er det nødvendigt at 
oppumpe tilstedeværende gmndvand. Fri fase fomrening bør desuden søges fjemet på forhånd 
for at undgå unødig eksponering af personel og miljø. 

På lige fod med den kombinerede termisk/kemiske oprensning spunses området i forbindelse 
med en mekanisk afgravning. Fjemelse af fri fase fomrening og gmndvand kan ske ved 
oppumpning af gmndvand indenfor den rammede spuns. Dette vil kræve en etablering og 
løbende drift af et pumpeanlæg med tilhørende behandlingsanlæg. 

I forbindelse med oprensningen ved høfde 42 er netop eksponeringen af personel en væsentlig 
faktor, da giftigheden for en række af stoffeme er ekstremt høj. Desuden skal det pointeres al 
fomreningen ved opgravning blot flyttes til en anden lokalitet til behandling. Oprensning af den 
stærkt fomrenede jord skal derved i alle tilfælde ske off-site. 

En bortgravning af fomreningen vil nødvendiggøre meget strenge arbejdsmiljøkrav og desuden 
en konkret stillinglagen til den videre behandling af fomreningen. 

\ .^ i. 

26 Under udarbejdelsen cr gjort brug af litt. /4.5/ 
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Figur 6.1: Placering af forudsat oprensningsområde mellem høfde 42 og Knoppervej. 
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6 Skitseprojektering 
For de valgte afværgeteknikker dimensioneres anlæg til oprensning af det gamle høfdedepot. 
Projekteringen af henholdsvis in-situ og ex-situ oprensning er udført skitsemæssigt. Den 
endelige dimensionering af anlæggene henlægges til detailprojektering. For begge 
oprensningsformer gælder, at der forinden oprensningen rammes en spunsvæg til under overkant 
af fjordleret, som er nedre oprensningsniveau. Den nøjagtige rammedybde ved mekanisk 
afgravning fastlægges ved stabilitetsberegninger for spuns i forbindelse med 
detailprojekteringen. I forbindelse med nærværende skitseprojekt fomdsættes en rammekote i 
-13 i forhold til DNN for mekanisk afgravning. En in-situ oprensning af jorden vil ikke stille 
krav til spunsvæggens stabilitet. Spunsvæggens opgave er her udelukkende at skabe hydraulisk 
isolering af området, hvorfor rammekoten kan fastsættes til kote umiddelbart under overkant af 
fjordleret (ca. kote -9 - (-10)). Jævnfør det rilvejebragte materiale om høfde 42's placering er det 
sandsynligt at det tænkte oprensningsområde vil overlappe med høfden. Er dette tilfældet, kan 
høfden fjemes i det omfang den overlapper med oprensningsområdet. Modsat kan 
oprensningsområdet indskrænkes, så det tilpasser sig høfdens udstrækning. Da der ikke 
foreligger data om høfden præcise placering i forhold til de udførte boringer, er der i 
nærværende projekt ikke taget hensyn til dette forhold. 

6.1 Definering af oprensningsområder og succeskriterier 
Der er i forbindelse med nærværende skitseprojekter fomdsat et oprensningsområde på 150 x 80 
meter. Størrelsen af oprensningsområdet er fastlagt udfra den eksisterende viden fra de udførte 
jord- og vandprøveanalyser. Den fomdsatte placering af spunsen i forbindelse med dette projekt 
kan ved yderligere analysemnder vise sig ikke at dække det fomrenede område optimalt. Den 
endelige placering af spunsvæggen fastlægges ud fra en detaljeret kortlægning af 
fomreningssituationen før en detailprojektering af oprensningen udføres. 

Spunsvæggen tænkes efterladt efter oprensningsperioden ved en in-situ oprensning. Herved 
sikres mod udledning af eventuelt tilbageværende ikke mobiliserede eller nedbmdte 
fomreningskomponenter. Uorganiske uopløselige forbindelser som HgCl2 vil meget svære at 
mobilisere i forbindelse med en in-situ oprensning. Koncentrationen af kviksølv på denne og 
andre former efter en in-situ oprensning indikerer sammen med en række svært nedbrydelige 
organiske komponenter som eksempelvis eddike syre, hvorvidt spunsen bør efterlades i området 
som afskærmning for videre udvaskning og udsivning. Såfremt fomreningsniveauet indenfor 
spunsvæggen efter oprensningsperioden er lavere en koncentrationsniveaueme udenfor, er 
spunsvæggens tilstedeværelse unødvendig. Er dette tilfældet, kan spunsvæggen trækkes op og 
genbmges. Vurderes spunsvæggens afskærmende virkning også nødvendig efter en in-situ 
oprensning installeres et pumpeanlæg til fjemelse af nedsivende vand over normalt 
gmndvandsspejl i området (kote ca. 0,7). Oppumpet vand fra området ledes til eksisterende 
kulfilteranlæg, hvor det renses før udledning til miljøet. 

Øst for det tidligere depotområde langs digekronen og ind i "Cheminovahullet" er truffet høje 
fomreningskoncentrationer relateret til depotet. Nærværende skitseprojekter omfatter ikke dette 
område. I forbindelse med en mekanisk afgravning af området er det væsentligt at begrænse 
oprensningsområdet mest muligt. En forøgelse af det i forvejen store oprensningsområde vil 
sætte spørgsmålstegn ved anvendeligheden af en graveløsning. En in-situ oprensning ved 
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dampstripning af området umiddelbart øst for havdiget besværliggøres af den lave terrænkote. 
Desuden ligger "Cheminovahullet oftest under vand, hvilket nødvendiggører en oppumpning og 
behandling af store mængde vand inden en termisk in-situ metode kan anvendes. Kendskabet til 
geologien i dette område favoriserer umiddelbart en dampstripning. Gmndet den lave terrænkote 
vil det maksimale injektionstryk herfor dog være stærkt begrænset af det statiske jordtryk. Det er 
af samme gmnd tvivlsomt hvorvidt dampstripning kan finde effektiv anvendelse i dette område. 
Yderligere kortlægning af fomreningen kan klarlægge, hvorvidt en kemisk oxidation alene vil 
kunne nedbryde fomreningen effektivt. Undersøgelsen af disse muligheder kræver en 
stmktureret og detaljeret undersøgelse af fomrening og geologi. Den tilstedeværende viden om 
dette område er ikke tilstrækkeligt til dimensionering af et afværgeanlæg. Mulighedeme for 
oprensning af dette område er ikke behandlet videre i denne rapport. 

Ved valg af in-situ oprensning af området skal der forinden oprensningen udføres pilotforsøg 
med udtagne jordkerner fra området. Herved gives mulighed for at vurdere hvilke stoffer der kan 
fjemes ved henholdsvis termisk og kemisk oprensning. Udfra resultateme af pilotforsøgene kan 
stopkriterier for oprensningen fastsættes. Desuden kan vigtige forhold i forbindelse med 
flygtiggørelse og oppumpning af kviksølv kortlægges. 

Succeskriterier fastsat på gmndlag af resultateme fra pilotforsøgene kan sammenholdes med 
analyser af udtagne jordprøver efter endt oprensning. 

Monitering af en in-situ oprensning vil være begrænset af ekstreme temperatur- og trykforhold. 
De konkrete forhold omkring dette er beskrevet i forbindelse med de enkelte skitseprojekter. 
Prøveudtagningsstedeme efter oprensningen udvælges i forhold til de kritiske områder, hvor der 
enten har været optimale eller problematiske oprensningsforhold. Derved sikres et overordnet 
billede af oprensningens effektivitet og resultat. Moniteringen skal omfatte poreluft fra sonder 
samt jord- og vandprøveanalyser. 

6.2 Termisk oprensning ved dampstripning^^ 
Effektiv oprensning ved dampstripning er afhængig af en gmndig planlægning og 
dimensionering. De enkelte komponenter i anlægget dimensioneres efter det jordvolumen der 
ønskes opvarmet og renset for fomrening. I det følgende er de enkelte komponenter, i 
forbindelse med beskrivelse af deres funktion i anlægget, dimensioneret. Alle komponenter i 
direkte kontakt med fomreningen udføres i stål 304 eller 316. For at muliggøre en 
dimensionering af et dampstripningsanlæg er det nødvendigt at foretage en række antagelser i 
forhold til de geologiske og hydrogeologiske forhold (bilag 20 ). 

Over hele området udlægges et låg til sikring mod afdampning eller gennembrud af dampzone til 
jordoverfladen. Dette tænkes udført som en standart kompositmembran til lossepladser jævnfør 
DS 466. En sådan membran indebærer afdækning af området med 0,3 m bentonit overlejret af en 
temperaturresistent og diffussionstæt plastmembran. Over plastmembranen udlægges et lag 
rockwool til yderligere isolering. Dette vil primært være en fordel i den vestlige del af 
oprensningsområdet, hvor dampinjektionen sker relativt tæt på overfladen. Varmeafgivelsen til 

^^ I udarbejdelsen af dette afsnit er ^ort brug af lin. /1.14/samt/3.1/-/3.16/ 
^̂  Udarbejdet på baggrund af liU. /1.11 / og /1.14/ 
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overfladen vil være størst i dette område (bilag 21^^). Over rockwool og plastmembran etableres 
et afsluttende lag sand til at holde plasten på plads. Afdækningslaget af rockwool og sand tjener 
desuden som beskyttelse af plastmembranen, så der ikke opstår huller heri. 

Ved etablering af tætsluttende låg over oprensningsområdet skabes mulighed for opnåelse af 
vakuum i hele den ønskede oprensningszone. Dette letter ekstraktionen af 
fomreningskomponenter fra jorden i delområder hvor udbredelse af dampfronten er besværlig. 
Desuden sikres mod afdampning af fomrening op langs spunsvæggene omkring 
oprensningsområdet. Effekten af en sådan eventuel afdampning er ikke kortlagt til fulde. 
Gmndet den meget komplekse sammensætning af fomreningen vurderes det imidlertid sikrest at 
overdrive sikkerhedsforanstaltningeme. Injektionsboringeme placeres minimum fire til fem 
meter fra spunsen for at undgå dampudvikling langs denne. Dampzone op ad spunsvæggen vil 
medføre opvarmning af jordvolumen udenfor oprensningsområdet med ukontrollerbar 
flygtiggørelse og afdampning af gmndvand og fomrening til følge. 

Før igangsættelse af en dampinjektion er det vigtigt at geologien i området beskrives så 
detaljeret som overhovedet muligt. Små inhomogeniteter i geologien vil medføre betydelige 
forsinkelser i forhold til dampens udbredelse, med forøgelse af energiforbmg og økonomiske 
omkostninger til følge. Ved lavere permeabilitet end forventet vil porevandet i jorden kun 
langsomt kunne fjemes ved oppumpning gmndet større filtermodstand. Selvom dampfronten 
presser på fra modsatte side, vil der være en grænse for hvor meget hurtigere porevandet ved 
højere tryk kan oppumpes. For at undgå problemer hermed tømmes området indenfor spunsen 
for vand, inden damp injiceres. Herved sikres samtidig mod gmndvandsflow langs spunsvæg 
udenom det dampopvarmede område i løbet af oprensningsperioden (afsnit 6.2.8). Princippet for 
gmndvandsoppumpningen er den samme som skitseret i forbindelse med den mekaniske 
afgravning (bilag 28, tegning 2 og figur 6.12). 

Filtrene i ekstraktionsboringeme etableres i særskilte boringer. Således kan der pumpes 
uafhængigt fra hvert geologisk lag. Det fomdsættes hemnder at der i forbindelse med de senere 
års borearbejde ikke er sket omfattende gennembmd af det tynde lerlag. Dette vil betyde en 
omfattende hydraulisk kontakt mellem de permeable lag og dermed en nedsynkning af fri fase 
fomrening og fomrenet gmndvand gennem lerlaget. Er dette imidlertid tilfældet anbefales det, at 
tømme det øverste sandlag før oppumpning fra det dybere lag påbegyndes. Herved begrænses 
spredningen gennem lerlaget som følge af øget trykdifference. Det samlede flow fra 
ekstraktionsboringeme under oppumpningen må ikke overstige 24 mVtime. Derved kan 
behandlingsanlægget for det oppumpede materiale dimensioneres udfra de kritiske belastninger 
under dampstripningen. Herved opnås væsentlige økonomiske besparelser i forbindelse med 
behandlingsanlægget på trods af en længere driftsperiode. Undersøgelser af 
punktkildefomreningen omkring gennemboringerne af det tynde lerlag skal gennemføres inden 
en oppumpningsstrategi fastlægges. Omfanget af fomrenings spredningen omkring de påførte 
huller i leret er af stor væsentlighed for den videre oprensning. 

Fjernelse af gmndvandet giver ydermere en væsentligt kortere gennembmdstid for dampfronten. 
Beregninger i modelleringsprogram angiver en teoretisk gennembmdstid på lo til tre dage (bilag 
21). Denne beregning fomdsætter imidlertid fuldstændig homogene forhold, hvilket sjældent vil 
forekomme i praksis. I forbindelse med nærværende skitseprojekt fomdsættes en 
gennembmdstid på ti dage. Herved gives der plads lil problemer med drift og inhomogene 

•̂^ Under udarbejdelsen er gjort brug af litt. /3.10/ 
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indslag i jord volumenet indenfor spunsvæggen. Det skal desuden bemærkes, at det ikke har 
været muligt at estimere en gennembmdstid for dampen i den dybe zone, hvorfor der skal 
udføres test og beregningsoverslag herfor i forbindelse med detailprojekteringen. 

Overordnet for både injektions- og ekstraktionsboringer skal indskærpes, at disse forsegles med 
"Storebæltsbeton", da denne er lemperaturresistent og derfor ideel ved dampoprensning. 

6.2.1 Dampgenerator 
Dampgeneratoren producerer dampen til injektionsboringeme. Den injicerede damp er 
almindeligt blødgjort bmgsvand opvarmet til over kogepunktet (100°C red.). Det forhøjede 
kogepunkt skyldes overtrykket ved injektion af dampen. Overtryk medfører højere 
kogepunktstemperatur. Det forventes at damp generatoren kan levere et absolut tryk på ca. 14 
bar , hvorfor levering af ønsket overtryk til injektionsboringeme ikke er noget problem. 
Transportable damp generatorer produceres med leveringsydelser på op til 10.000 kg damp/time. 
For at kunne modsvare behovet ved høfde 42 parallelforbindes generatoreme for levering af den 
ønskede mængde damp. 

Generatoreme dimensioneres efter en injektionsmængde på 700 kg/time for hver enkelt boring 
fordelt over tre filtre -to over det tynde lerlag samt et umiddelbart over fjordleret. Normalt anses 
det at være muligt at injicere ca. 200 kg/time pr. filter. Dette skyldes, at forholdene i 
virkeligheden ikke er helt så homogene som fomdsat i beregningsmodellen (bilag 21). Blandt 
andet har filtermodstanden af den opvarmede geologi en væsentlig indflydelse på dampfrontens 
udbredelse. Under gode homogene forhold vil større mængde damp kunne injiceres gennem 
filtrene. Eftersom en injektionsmængde på 200 kg/time vil medføre længere gennembmdstid 
jævnfør beregningeme i modelleringsprogrammet, er det således ønskeligt at øge 
injektionsmængden mest muligt. Ved at skabe mulighed for injektion af større mængder damp 
kan gennembmdstiden for dampfronten nedbringes (bilag 21). Dampgeneratoreme opstillet i 
forbindelse med oprensningsarbejdet er således dimensioneret efter en dampinjektion på op til 
250 kg/time for injektionsfiltrene over det tynde lerlag samt op til 200 kg damp/time i zonen 
over fjordleret. 

Før opvarmningen blødgøres vandet. De udfældede mineraler og andre stoffer herfra ledes til 
behandlingsanlægget for ekstraktionsluft og -væske. 

Dampgeneratorens kapacitet bestemmes af det potentielle maksimalflow for de tilsluttede 
injektionsboringer. Ovenfor nævnte fomdsætninger giver en dampinjektion på 22.400 kg 
damp/time fordelt over 32 boringer. 

For at sikre kontinuert produktion og injektion af damp opstilles en nødgenerator, så der ikke i 
forbindelse med svigt opstår pauser i driften. 

6.2.1.1 Distribution af dampen 

Fra damp generatoren ledes dampen igennem en dampmanifold til injektions/ 
ekstraktionsboringeme via udlagt rørnet. Dette rørnet dimensioneret efter maksimalt flow i 

^̂  Dette ta! er angivet for dampgeneratorer med en ydelse {lA rø.OOOkg damp/time jf. telefonsamtale med WR 
damp. 

Udarbejdet Thomas Møller 



Injektions-/ ekstraktionsboring 
Snit A: 

Injektions-/ 
elcstraktionsrør 

Ekstraktion Injektion 
Dampflowmilcr 

Kuglevenli] 
\ I ryk Tcmp. 

Kote 5^ 

Injektions-/ 
ekstraktionsfillGB 

Tegning er ikke måltast 
Membran udlagt over terræn er ikke indtegnet 

Figur 6.2: Opbygning af injektionsboring ved dampinjektion. Filtrene placeres under hensyntagen 
til impermeable lag i jorden. Den stiplede linie i kote 0,7 angiver normal grundvandskote i 
området. Denne kote angiver ligeledes omtrentlig overkant af forur eningszonen i jorden. 
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injektionsboringeme. Fra dampgeneratoreme ledes dampen gennem et 3" rør til manifolden. 
Dimensionering fastlægges endeligt ved detailprojekteringen. Fra manifolden ledes dampen 
gennem mindre 2" rør til injektionsboringeme. Hele rørnettet lægges i tracéer med minimum 
fald på 5%o. Bmgte fjernvarmeledninger er velegnede til formålet gmndet deres 
varmetabsisolering. De mindre ledninger kan etableres som temperaturresistente plastslanger. 
Disse er udstyret med skmegevind, således at de kan afmonteres og flyttes efterhånden som 
oprensningen skrider frem (afsnit 6.2.8). Herved begrænses materialeforbmget. Desværre er 
plastslangeme meget dyre, og en økonomisk afvejning i forhold til stålrør kan eventuelt være 
nødvendig. 

6.2,2 Injektionsboringer 
Injektionsboringeme udføres i 6" stålforede boringer. Efter installation af ønskede 2" 
injektionsfiltre i boringen til de ønskede dybder fjemes 6" foringen. 

Injektionen af damp tilledes jorden gennem tre filtre i hver injektions/ ekstraktionsboring (figur 
6.2). Filtrene placeres henholdsvis umiddelbart under normal gmndvandsspejl i kote 0,7, 
umiddelbart over det tynde lerlag og desuden i et større interval over fjordleret for at kunne 
udnytte permeable indslag i denne zone bedst muligt. Hvor det er muligt skal injektionsfiltret 
altid placeres i bunden af et lag eller boring gmndet dampens evne til at søge opad i geologien. 
Denne egenskab er specielt udtalt under gmndvandsspejl. 

I starten af dampinjektion sperioden ledes kun damp gennem det øverste af filtrene, for derved at 
udbrede en dampzone over det fomrenede jordvolumen. Dette vil ved injektion gennem det 
nederste filter hindre kondensat fra den her udbredte dampfront i at spredes vertikalt (bilag 18). I 
stedet ledes opsamlet kondensat fra den nedre dampzone med den øverste dampzone frem til 
ekstraktionsboringen placeret centralt mellem injektions/ ekstraktionsboringeme. Det vurderes i 
forbindelse med området ved høfde 42 ikke nødvendigt at injicere damp under den fomrenede 
jord. Tilstedeværelsen af fjordleret yder en naturlig barriere for vertikal spredning. Desuden er 
lerets permeabilitet for lav til, at damp effektivt kan injiceres. Undersøgelse af lignende forhold i 
Aalborg^^ har påvist, at en vertikal spredning til underliggende impermeable lag ikke er 
sandsynlig. 

6.2.2.1 Placering af boringer 
Injektions/ ekstraktionsboringemes indbyrdes placering og placering i forhold til den centralt 
placerede ekstraktionsboring afgøres af blandt andet de geologiske og hydrogeologiske forhold. 
Mindre permeable lag vil hindre udbredelsen af dampfronten, og desuden kræve et større 
injektionstryk. Desuden er den injicerede dampmængde og filteret i injektionsboringen 
bestemmende for udbredelsen. Som gennemgående princip bør injektionsboringeme aldrig 
placeres mere end 10 meter fra hinanden, dog helst tættere her end. Den korte afstand mellem 
injektionsboringeme giver mulighed for sammen med ekstraktionsboringeme at styre 
dampfronten omkring eventuelle impermeable indslag i jorden, for at skabe fuld 
dampudbredelse. Ved installation af kugleventiler ved hver enkelt boring kan mængden af damp 
omfordeles mellem de forskellige boringer efter ønske. Derved skabes yderligere mulighed for 
manuelt at styre dampens udbredelse ind mod ekstraktionsboringen. 

Jf. Iut./3.12/ 
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6.2.2.2 Injektionstryk 
Det maksimale injektionstryk for den enkelte boring bestemmes ved fastlæggelse af det 
overliggende statiske jordtryk (afsnit 5.3.5). Overskridelse heraf kan medføre gennembmd i 
form af sprækkedannelser til overfladen. En sådan situation vil undergrave anlæggets 
effektivitet, og er derfor ikke ønskelig. Det maksimale damptryk for de enkelte injektionsfiltre 
kan først fastlægges efter installationen, da man ikke før har pålidelig viden om geologien. Hertil 
skal det bemærkes at det statiske jordtryk i praksis som regel kan overskrides med 30 - 40% 
uden problemer. Dette skyldes måden de enkelte jordpartikler er lejret på. Denne medfører en 
betydelig "gnidningsmodstand" til fordel for et større injektionstryk ved dampinjektionen. Ved 
dimensioneringen af anlægget bør denne ekstra margin ikke tages i regning. Det statiske jordtryk 
bør først overskrides sidst i oprensningsforløbet, hvor størsteparten af den ønskede 
oprensningszone er blevet oprenset. Herved mindskes effekten ved sprækkedannelse til 
overfladen eftersom størstedelen af fomreningen på dette tidspunkt er mobiliseret og oppumpet. 

I forbindelse med føromtalte oprensning i Aalborg injiceredes i perioder med tryk op til 70% 
over det statiske jordtryk. Resultatet heraf var opstigende damp og vand til jordoverfladen. Der 
blev dog ikke registreret hævning af jorden nogen steder, hvilket normalt er indikation på en 
forestående sprækkedannelse som følge af for stort injektionstryk. I forbindelse med en 
dampoprensning ved høfde 42 under de her beskrevne fomdsætninger vil hævninger af jorden 
være angivende for hvorvidt der er risiko for sprækkedannelse eller ej. Da oprensningsområdet 
er isoleret af et låg bestående af blandt andet en temperaturresistent plastmembran vil hævninger 
af jordoverfladen, fomdsat at plastmembranen er tæt, være eneste indikator på en forestående 
sprækkedannelse. Således bør man være ekstra opmærksom på dette fænomen ved 
dampinjektion under store tryk. 

Hvor damp og vand stiger op til overfladen kan disse områder lappes med henholdsvis beton, 
bentonit eller andet impermeabelt materiale til omfordeling af dampen i jorden. Trykket i 
injektionsboringeme vil i praksis ikke kunne holdes fuldstændig stabilt, og små udsving må 
derfor forventes. Dette har dog ingen betydning så længe udsvingene ikke antager større spænd. 
For injektionsboringeme placeret på forstranden betyder den noget lavere terrænkote en 
reduktion i det statiske jordtryk. Dette er væsentligt at påregne, da injektionen i dette område af 
samme gmnd ikke kan pågå med samme injektionstryk som for den østlige del af stranden. 

6.2,2.3 Placering af filtre 
Placeringen af injektionsfiltrene ønskes så tæt på overfladen af underlejrende impermeable lag 
som muligt. Ved at injicere dampen så tæt på det impermeable lag som muligt sikres de bedst 
mulige betingelser for en mobilisering og fjemelse af den tilstedeværende mængde DNAPL og 
andre tunge organiske stoffer. Desuden ønskes højden af filteret så lille som muligt. Et 
injektionsfilter på 0,5 meter vil være optimalt, da den injicerede damp derved koncentreres over 
et lille interval og derved horisontalt vil kunne udbredes hurtigere. Størrelsen af filteret kan dog 
revideres i forbindelse med de geologiske undersøgelser. Lavere permeabilitet end de i 
beregningeme fomdsatte vil påkræve et større filterinterval for at den samme mængde damp kan 
injiceres til jorden. 

6.2.2.4 Injektionsrate 
Injektionsraten i boringeme er bestemt af ledningsevnen i jorden samt det statiske jordtryk. 
Desto mindre permeabel jorden er desto større tryk kræves for at fronten kan udbredes med 
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tilpas høj hastighed. Mængden afdamp der kan injiceres ved et bestemt tryk afhænger følgelig 
af geologi og dybdemæssig placering af injektionsfiltret. Raten søges altid optimeret ud fra de 
givne forhold, for at skabe mulighed for så hurtig en udbredelse af dampfronten som muligt. 
Som for trykket kan raten af injiceret damp ikke forventes at være konstant over tiden, hvorfor 
der også her må forventes at være udsving. 

6.2.2.5 Affinitet for ekstraktion 

Injektions/ ekstraktionsboringeme etableres reversible. Boringshovedet på hver injektionsboring 
udføres med to grene hver udstyret med en kugleventil (figur 6.2). Ved styring af disse ventiler 
kan der henholdsvis injiceres eller ekstraheres fra boringeme efter ønske. Ventileme installeres, 
så de kan reguleres både manuelt og digitalt. 

Altemativt kan dampstripningen udføres ved først at injicere damp uden at ekstrahere fra 
ekstraktionsboringen. Herved skabes et stort tryk i jorden. Efter hver injektionsperiode lukkes 
for tilførslen af damp og ekstraktionen påbegyndes. Herved opnås en relativ trykaflastning. 
Teoretisk vil denne metode dog ikke være helt så effektiv, da trykaflastningen kun foregår 
omkring ekstraktionsboringen. Ved at ekstrahere fra både injektions- og ekstraktionsboringeme 
skabes bedre betingelser for dannelse af et egentligt vakuum i oprensningszonen. Denne løsning 
vil være noget dyrere pr. boring. Derfor anbefales det at etablere boringshovedeme så de 
umiddelbart kan af og påmonteres med henblik på genbmg i forbindelse med den planlagte 
oprensningsstrategi (afsnit 6.2.8). 

Ovennævnte trykaflastning af det opvarmede jordvolumen gennemføres efter fuldstændig 
dampgennembmd mellem injektions- og ekstraksionsboring. Denne omvendte proces indføres 
ved cyklisk oprensning af fomreningen (afsnit 6.2.4). For det aktuelle anlæg indføres cyklisk 
drift med det formål at opnå vakuumtilstande i den opvarmede zone. Det lavere tryk vil 
mobilisere samt provokere kogning af residuale forureningskomponenter i og udenfor 
kondensatfronten som ellers ikke er mobiliserbare under dampstripning. Antallet af cykler 
nødvendige for at opnå et ønsket oprensningsniveau, er forskellig for de enkelte 
oprensnings situationer. Som overslag regnes i denne situation med fem cykler af fem dage (tre 
dages ekstraktion og to dages dampinjektion og genopvarmning). 

Ved anden oprensningssituation, hvor dampzonen var underlejret af impermeabel geologi, er der 
konstateret oprensende effekt ved cyklisk drift i indtil en halv meter ned i underlejrende lag^^. 
Under det gamle høfdedepot er der tmffet et tyndt lag ler på 0,3 til 1,0 meters tykkelse i kote ca. 
-2 til -3,5. Dette lag opvarmes, gmndet den lave permeabiltet, ved varmeledning. 
Varmekapaciteten af dette lag, og den forventede opvarmningstid bestemmes af 
diffusionshastigheden gennem leret (bilag 22). 

Placering af injektionsboringeme fremgår af figur 6.3. 

6.2.3 Ekstraktionsboring 
Ekstraktionsboringeme udføres som 8" stålforede boringer. I boringeme installeres 6" 
ekstraktionsfiltre hvorefter foringen fjemes. Dette betyder at etableringen af de to 
ekstraktions filtre foretages hver for sig. Vigtigste hensyn ved boringsudf øreisen er at sikre plads 
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Figur 6.4: Opbygning af ekstraktionsboringer. Boringerne etableres i hver sit rør qf boretekniske 
hensyn. Dette mindsker desuden risikoen for hydraulisk kontakt mellem de to lag mest muligt. 
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til installation af dykpumpe i filteret. Størrelsen af denne er således dimensionerende. Som 
minimum installeres pumpe med samme kapacitet som Gmndfos SP2. Ekstraktionsboringene 
placeres i en afstand af 4 - 8 meter fra injektionsboringeme. Optimalt vil afstanden være fire 
meter. Realistisk søger man at holde afstanden under seks meter for at skabe mulighed for 
manipulation med dampfronten. Vurderingen af hvilken afstand vil være den mest optimale skal 
ske i forhold til geologi, materialeforbmg, energiforbmg og de deraf følgende økonomiske 
omkostninger. I nærværende skitseprojekt placeres injektionsboringeme 6 meter fra 
injektionsboringeme. 

Ekstraktionsboring og filter udføres i temperatur- og syreresistent stål. Den installerede pumpe, 
der desuden skal udføres i temperatur- og syreresistent stål, bør ydermere være udformet på en 
sådan måde, at det oppumpede vand ledes forbi pumpemotoren, således at denne holdes relativt 
kølig. Erfaring fra Østerbro i Aalborg har vist, at pumpernes levetid herved forlænges 
væsentligt. 

Etableringen af ekstraktionsboringer har udover selve ekstraktionen flere væsentlige ;%>rdele. 
Dels øges hastigheden hvormed dampfronten udbredes. Dels sikres et vakuum i 
oprensningszonen som forhindrer gennembmd afdamp til jordoverfladen. 

Ekstraktionsboringen dimensioneres til at kunne oppumpe den aktuelle oppumpelige 
gmndvandsmængde gange to. Dette medfører en nødvendig tidligere start af 
gmndv ands oppumpning, da behandlingsanlæggets kapacitet ellers vil være begrænsende for 
dampudbredelsen i jorden. Under normale forhold dimensioneres ekstraktion skapaciteten til 10 
gange den oppumpelige grundvandsmængde. Eftersom oprensningsområdet i dette tilfælde 
isoleres af en spuns vurderes en dimensionering på to gange dette volumen tilstrækkeligt. 
Belastningen af disse boringer vil være størst i starten, hvor der pumpes gmndvand op. Efter 
dampgennembmdet kan ekstraktionens kraftighed varieres i forbindelse med den cykliske drift 
for at opnå optimal oprensning. 

Boringshovedeme indrettes på en sådan måde, at ekstraktionstryk og mængde kan reguleres 
både manuelt og digitalt. 

Den ekstraherede damp suges op ved et undertryk på mellem 0,1 og 0,5 atmosfæres tryk. 
Mængden afhænger af en række faktorer: 

• Injektionsrate af damp 
• Observerede vandniveauer 

. .-'y •_ • Observeret gmndvandsspejl i ekstraktionsboring. 
• Operationshastighed og kapacitet i behandlingsanlægget til den ekstraherede 

gas og væske. 

Placering af ekstraktionsboringeme fremgår af figur 6.3. Opbygningen er skitseret på figur 6.4. 

6.2.4 Cyklisk drift 
Efter dampgennembmd til ekstraktionsboringen kan der med fordel indføres cyklisk drift. Denne 
er tidligere skitseret, og skal blot kort omtales hemnder (afsnit 5.3.4). 
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opvarmningen ved varmediffusion i dette lag. 
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En cyklus i forbindelse med dampstripningen varer omkring fem dage (tre dages 
ekstraktionspumpning og to dages injektion). Maksimalt kan en cyklus' varighed være op til en 
uge. På lige fod med vådoxidationen findes der ingen endelig kortlægning af effekten af cyklisk 
drift. Effekten afhænger af det jordvolumen der i praksis kan aflastes og vakuumventileres i den 
periode, hvor injektionsboringen vendes til ekstraktion. Denne effekt kan øjensynligt sidestilles 
med den effekt en almindelig vakuumpumpning i umættet zone har, eftersom den under 
dampoprensningen foregår i dampzonen. Pilotforsøg under tilsvarende geologiske forhold som i 
den tænkte dampzone vil kunne give et kvalificeret fingerpeg på ekstraktionens influensområde. 

I forbindelse med den cykliske drift kan med fordel injiceres ilt eller atmosfærisk luft sammen 
med dampen. Dette vil provokere en vådoxidation af organiske komponenter i jorden. Den 
eksakte effekt af denne form for oxidation er som nævnt endnu ikke kortlagt, men monitering af 
mængden af CO2 i ekstraktionsluften ved andre oprensninger afslører at den forekommer. 
Overslagsmæssigt vurderes den injicerede ilt eller atmosfæriske luft at have størst potentiale ved 
en injektions volumen på 10 - 20% af den samlede injektionsmængde. Ved vådoxidation af 
jorden bør effekteme moniteres løbende, for at kortlægge disse. Moniteringen af vådoxidationen 
udføres ved at måle på indholdet af CO2 og O2 i afkastluften fra ekstraktionsboringen. 

6.2.5 Temperatur- og trykfølere 
Temperaturfølere etableres strategisk i området på en sådan måde, at de giver mulighed for en 
kvalificeret løbende monitering af dampens horisontale og vertikale udbredelse. Placeringen skal 
være sammenfaldende med prøveudtagningsboringemes placering for al skabe mulighed for 
sammenholdelse af måleresultater. Desuden placeres temperaturfølere ved øverste og nederste 
kant af alle injektions- og ekstraktionsfiltre. Placeringen af temperaturfølere forskellige steder i 
det opvarmede område skaber mulighed for en systematisk kortlægning af dampudbredelsen. 
Desuden muliggøres målrettet omfordeling af dampen mellem injektions/ ekstraktionsboringeme 
ved langsommere udbredelse lokalt i oprensningsområdet. 

Trykmåleme giver mulighed for sikring mod dampgennembmd til overfladen, og desuden 
monitering af trykudviklingen under henholdsvis den kontinuerte og cykliske drift. Monitering 
af trykket sammenholdt med temperaturen vil give et kvalificeret billede af hvilke stoffer der 
kan og vil blive mobiliseret. Desværre findes der ingen økonomisk rentable trykmålere, der kan 
benyttes under de ekstreme forhold i forbindelse med dampoprensninger. For anvendelige 
trykmålere vil stykprisen være ca. 3000 kr. Set i lyset af, at disse skal placeres pr. halve meter 
over dybden for at kunne give et bmgbart billede vil en sådan monitering være meget dyr. 

Omkostningeme til temperaturmålere er sammenlignet med trykmålere væsentlig mindre. 
Moniteringen af dampfrontens udbredelse må derfor bero udelukkende på temperaturmåling. 
Placeringen af disse er derfor kritisk. Moniteringen skal ske langs spunsen hele vejen mndt om 
området. Desuden placeres temperaturmålere overalt hvor enten afstand mellem boringer eller 
geologien medfører kritiske områder for dampudbredelsen. 1 det impermeable lag i kote ca. -2 til 
-3,5 med varierende tykkelse på 0,3 til 1,0 meter måles temperaturen pr. 10 centimeter for at 
sikre en fuldstændig monitering af laget. Som oprensningen skrider frem kan 
temperaturmålemes placering revurderes og optimeres ud fra gjorte erfaringer. Opbygning af 
temperaturmoniteringsboringeme fremgår af figur 6.5. En mulig placering af temperaturmålere 
er skitseret på figur 6.6. 
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Figur 6.6: Mulig placering af temperaturmoniter ingsbor inger. Den angivede placering qf 
boringerne er under antagelse af homogen geologi. Eftersom dette sjældent er tilfældet i 
virkeligheden vil ovennævnte placering sandsynligvis ikke være brugbar i forbindelse med 
oprensningens udførelse. En revurdering i forhold til den kortlagte geologi vil være nødvendig. 
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6.2.6 Moniteringsboringer til prøveudtagning 
Prøveudtagning af vand og gas fra jorden skal give et løbende billede af fomreningssituationen 
gennem oprensningsperioden. Herved er det også muligt at vurdere, hvomår mængden af 
oprenset fomrening per tidsenhed når et niveau, hvor del ikke er rentabelt at fortsætte 
dampinjeklionen. I forbindelse med oprensningen af del gamle høfdedepot er det væsentligt at 
kortlægge hvilke sloffer dampstripningen har en egentlig effekt overfor, da ikke alle sloffer kan 
mobiliseres og fjemes ved hjælp af dampstripning. Når koncentrationen af de oprenselige stoffer 
er bragt ned til et ønsket niveau eller der ikke moniteres nogen effekt ved videre dampinjeklion 
stoppes denne. 

6.2.7 Behandlingsanlæg for ekstraheret materiale 
Anlægget lil behandling af væske og gas fra in-situ anlægget skal omfatte behandling af 
følgende: 

• væske og gas fra ekstraktionsboringeme 
• væske fra boringsudf øreise samt udtagne prøver under oprensning 
• udfældede mineraler og andre urenheder fra blødgørelsen af vandet før 

dampinjektionen. 

Opbygningen af behandlingsanlægget er vist i et Pl-diagram på tegning 1. Flowdiagram fremgår 
af figur 6.7. 

6.2.7,1 Varmeveksler og kondensator 
Når dampfronten nærmer sig ekstraktionsboringen vil temperaturen af det ekstraherede vand 
stige. Når vandets temperatur overstiger 30°C ledes det gennem varmeveksleren før det når 
sandfangel og fri fase udskiller. 

Kølekomponenteme for det ekstraherede materiale dimensioneres efter den fulde 
injektionsmængde for dampinjektionsboringeme. Delte svarer lil 22.400 kg damp/lime. 
Dimensioneringen af de to komponenter er udført på baggmnd af den fomdsatte mængde damp 
injiceret lil jorden (bilag 23). Det dimensionerede flow forkølevandet i henholdsvis 
kondensator, dråbefanger og varmeveksler er 309, 111 og 66 mVtime (bilag 23). Køling af denne 
mængde vand med en luftbaserel ventilator vil kræve et enormt energiforbmg. Imidlertid findes 
der en nemmere og meget billigere løsning; det cirkulerende kølevand i både varmeveksler, 
dråbefanger og kondensator ledes til køling i Vesterhavet. Den store cirkulation af vand i havet 
indeholder rigelig kapacitet til nedkøling af knap 500 m^ kølevand pr. time. Den fysiske 
varmepåvirkning af havet ved en sådan kølingsproces anses for beskeden. Overslagsmæssigt vil 
den tilførte energi til havet opvarme et volumen på ca. 2000 mVtime med 10°C. 

Udover den energimæssige besparelse ved tilledning af kølemedie fra kondensator og 
varmeveksler til Vesterhavet, er havet temperaturmæssigl mindre påvirkeligt end atmosfæren. 
Ved installation af en luftvarmeveksler vil anlægget om sommeren være afhængig af en 
kølemaskine til levering af kold luft. Vesterhavet forventes ikke at nå temperaturer på mere end 
ca. 20°C i sommerperioden, hvorfor dette medie kan levere den nødvendige køleeffekt hele året. 
Herved åbnes mulighed for at placere driftsperioden for anlægget i perioder med mindre risiko 
for stormhændelser og andre generende vejrforhold. 
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I forbindelse med den cykliske drift ønskes el luftvolumen svarende til ca. 15% af den samlede 
injektion s volumen injiceret. Dette skaber problematiske forhold for kondensering af dampen i 
kondensatoren, da luften vil lægge sig som en hinde over kølerørene, og derved forhindre 
vanddampens adgang hertil. I forbindelse med nærværende projekt skal der blot gøres 
opmærksom på dette problem. En detailprojektering skal tage konkret stilling hertil. 

6.2.7.2 Buffertanke mellem kondensator og varmeveksler 
For al undgå kavilation af den kondenserede væske fra kondensatoren ledes kondensat til 
buffertank, hvor trykket udlignes via ventil til atmosfæren. Dette udføres i praksis ved 
installation af Irevejsveniil mellem kondensator og buffertank (tegning 1). For at sikre mod 
tilbageløb fra buffertank til kondensator installeres en konlraveniil sammen med en 
cirkulationspumpe. Der ledes skiftevis vakuumkondensat og atmosfærisk luft til første 
buffertank. Når trykket i denne tank er udlignet med atmosfæretrykket pumpes kondensat videre 
til anden buffertank. Herfra pumpes kondensat til varmeveksler med konstant ydelse. Herved 
opnås optimal drift og virkningsgrad af varmeveksleren. Mellem buffertankene installeres 
ligeledes en konlraveniil lil sikring for modsatrettet flow. Tankene dimensioneres lil hver at 
kunne mmme kondensat for to timers dimensionerende drift svarende til 22.400 kg damp/time. 
Første buffertank dimensioneres efter 45 tons vand ved 0,5 bar. Anden bufferlank dimensioneres 
efler 45 tons vand ved en atmosfæres tryk. 

6.2.7.3 Sandfang 
I perioden indtil dampfrontens gennembmd pumpes gmndvand direkte til sandfanget. Herfra 
distribueres det videre gennem behandlingsanlægget til opsamlingslanke for 
fomreningskomponenter samt kulfiltre. Når temperaturen af det oppumpede vand når 30°C 
omfordeles del til varmeveksleren. 

Sandfanget er dimensioneret efter maksimumbelastning for oppumpning af gmndvand inden 
dampfroniens udbredelse (bilag 24 ). Under de givne fomdsætninger er nødvendigt 
overfladeareal bestemt lil 12 m .̂ Sandfangel etableres en meler bredt. Opholdstiden i bassinet 
ved en middelhaslighed på 0,3 m/s bliver da 40 s. 

6.2.7.4 Fri fase udskiller 
Efler sandfanget ledes det oppumpede gmndvand gennem en fri fase udskiller. Herfra lappes 
sedimenteret organisk slof lil opbevaring stanke. Det opsamlede materiale fra denne separering 
kan behandles i et SCWO anlæg (afsnit 6.2.7.6). 

Princippeme for en dimensionering af en fri fase udskiller er omfattende. Størrelsen af 
udfældningstanken er således afhængig af fældningshastigheden af de enkelte partikler i den 
aktuelle fomrening. De enkelte stoffers udfældningshaslighed er afhængig af densitet, 
overfladeareal og form. Specifikke test af det enkelte stofs bundfældningsegenskaber er således 
nødvendige for en estimering af en nødvendig opholdstid og flowhastighed i tanken, og dermed 
tankslørrelse. 

33 Udarbejdet på grundlag af litt. /6.I2/ 
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Fri fase udskilleren udføres som gravitationstank efter lamelprincippet. Dette består i at placere 
en lang række plader parallelt med lille indbyrdes afstand inde i bundfældningstanken. Herved 
mindskes faldhøjden og dermed sedimentalionstiden mest muligt. Når de tunge stoffer rammer 
overfladen af lamellerne glider de langs disse mod bunden af tanken hvorfra de tappes som fri 
fase. Bestemmende faktorer for dimensionen af fri fase udskiller omfatter stmktur, molekylvægt, 
størrelse og flowhastighed i udskilleren (bilag 25"̂ "̂ ). 

6.2.7.5 Balancetank 
Balancetanken virker som stødpude for den ekstraherede mængde vand fra oprensningsområdet. 
Ved hjælp af en kuglevenlil, flowmåler og pumpe efter balancetanken sikres et konstant flow 
fastsat under hensyn til dimensionen af kulfiltrene. 

6.2.7.6 Kulfiltre 

Kulfiltrene etableres før afkast af gas til atmosfæren samt før spildevandets udledning til 
Vesterhavet. Princippet bag rensning med kulfiltre består i adsorption af 
fomreningskomponenter til overfladen af kullene. Dimensioneringen af henholdsvis luft- og 
vandbaserede kulfiltre afhænger af forskellige parametre (bilag 26). For vandfiltrene har 
tilstedeværelsen af mineraler og naturligt forekommende organisk stof en stor indflydelse på 
kapaciteten af filtrene. For luftfiltrene er det vigtigt, at den relative luftfugtighed ikke overstiger 
ca. 30%. Højere relativ luftfugtighed reducerer effekten betydeligt^^. 

Generelt afhænger dimensionskravene for kulfiltre af en række parametre. Disse omfatter 
temperatur af det bærende medie, fomreningskomponentemes kogepunkt og molekyl stmktur. 
Desuden spiller kompleksering af stoffeme en væsentlig rolle. 

Eftersom de fysiske egenskaber samt adsorption se vner for en lang række af stoffeme under det 
gamle høfdedepot ikke er kendt (bilag 11^ ), er det på det tilstedeværende gmndlag ikke muligt 
at dimensionere et kulfilteranlæg. Dimensioneringen heraf må bero på pilotforsøg med udtagne 
jord- og vandprøver fra området, og udlægges således til detailprojekteringen. Specielt bør der 
lægges vægt på kortlægning af stoffemes kompleksering og dennes effekt på 
kulfiltereffektiviteten. Det er tænkeligt at allerede sorperede materialer vil kunne desorperes ved 
øget koncentration af højt sorperbare stoffer gmndet disses større affinitet for sorption. 

6.2.7.7 Oxidation af udskilt fri fase 
Nedbrydningen af fomreningen i det oppumpede gmndvand er undersøgt for en række stoffer 
under høje temperaturer ved tilsætning af hydrogenperoxid og divalent jem. Desuden er 
nedbrydningseffektiviteten undersøgt ved katalysering af hydrogenperoxid ved UV-stråling. 
Forsøgene har vist øget nedbrydning af de organiske komponenter under disse forhold. En 
fuldstændig nedbrydning har dog ikke vist sig mulig, hvor temperaturen i reaktoren ikke er 
meget høj (bilag 27). 

• ••W '\^ ^ v - j A u \ 

"Jf. Iitt./6.12/ 
^^Jf litt./6.14/ 
^̂  Udarbejdet på grundlag af notat fra amtet samt www.chemfinder.com 
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vil det være nødvendigt at gentage 
oxidationsprocessen for at opnå fiildstændig 
oxidation 

Tabel 6.1:1 tabellen er oplistet en række forhold, der gør metoden attraktiv i forhold til 
forbrænding ved meget høje temperaturer. Det mindreforbrug af energi til opvarmning gør 
metoden økonomisk meget attraktiv. 
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Oxidation af svært nedbrydelige stoffer og fri fase oppumpet fomrening er desuden undersøgt 
under ekstreme temperatur og trykforhold. Gmndet nogle fomrenings stoffers meget begrænsede 
nedbrydelighed under normale temperalur- og Irykforhold har forskning i nedbrydning af 
forurening under ekstreme forhold vist sig interessant. Forskning har vist, al ved opvarmning af 
vand lil kritisk temperatur, udlignes faseforskellene hvorved organiske komponenter bliver 
100% opløselige i vand^^. Under den fuldstændige sammenblanding af de enkelte faser skal den 
tilsatte ill til reaktoren ikke bmge energi på at krydse faseovergangen mellem eksempelvis 
væske og fast stof Herved kan reaktionen forløbe meget hurtigt. En fuldstændig nedbrydning af 
organiske molekyler forløber på omkring et minut . Processen kan desuden forløbe effektivt 
ved selv lavere koncentrationer af organisk stof. Sammenlignet med tidligere anvendte metoder 
overfor høje koncentrationer af tungt nedbrydelige organiske stoffer er denne metode delvist 
selvforsynende i energi og derfor både miljømæssigt og økonomisk attraktiv. 

Vands kritiske temperatur nås ved 374,1°C under 221, 2 bars tryk (figur 6.8). De ekstreme 
forhold stiller således store krav til behandlingstanken, hvorfor denne af samme gmnd er 
bekostelig. Under den kritiske fase er vands overfladespænding lig nul, hvorfor det kan trænge 
gennem de mindste poreåbninger og oxidere alt tilstedeværende organisk stof. Med andre ord 
bliver alle organiske komponenter som nævnt fuldstændig opløselige i vand under de ekstreme 
forhold. Oxidation ved vands kritiske temperatur indebærer en række fordele. Disse er oplistet i 
tabel 6.1. Det skal påpeges, at dannelse af tunge molekyler kan forekomme ved oxidation af 
phenol. Chematur Engineering har udviklet en behandlingsteknik af fomrenet vand efter 
ovennævnte princip under navnet Aqua Critox (figur 6.9). Pilotforsøg med processen har vist 
overbevisende resultater for en lang række organiske fomreningskomponenter. Effektiviteten har 
dog vist sig afhængig af at salt- og halogenindhold i fomreningen ikke er kritisk høje. Ved høje 
koncentrationer heraf separeres disse fra det fomrenede vand før tilledning til oxidationsreaktor. 
Hvorvidt denne metode kan finde effektiv anvendelse overfor ekstraheret materiale fra jorden 
under det gamle høfdedepot skal derfor klarlægges ved pilotforsøg og analyse af fomreningens 

39 

sammensætning . 

En væsentlig faktor for anvendeligheden af oxidation ved vands kritiske temperatur er 
muligheden for isolering af kviksølv fra opløsningen som tidligere nævnt. Kan kviksølvet 
isoleres og udvindes som restprodukt begrænses mængden af farligt affald væsentligt. 

Isolering af kviksølv kan udføres ved hjælp af en diffusionspumpe. Princippet ved en sådan 
pumpe bygger på udnyttelse af stoffers damptryk. I forhold til det i diffusionspumpen skabte 
vakuum, vil kun stoffer med tilsvarende lave damptryk forefindes på væskeform. Kviksølvs 
damptryk er meget lavt, hvilket kan udnyttes i en diffusionspumpe. Gennem et diffusionsfilter 
vil koncentrationen af kviksølv på dampform løbende ligestille sig. Kviksølvs lave damptryk vil 
medføre kondensering i diffusionspumpen, hvorved mængden af kviksølv på gasform heri 
holdes konstant lav. Ved højere koncentrationer af kviksølv i gasstrømmen udenfor 
diffusionfiltret vil dette diffundere gennem filteret til diffusionspumpen. Ved stigende 
temperaturer vil det påkrævede vakuum til kondensering af kviksølv være aftagende. Damptr^ 
lil respektive temperaturer er oplistet i tabel 6.2. Princippet for diffusionspumpen fremgår af 
figur 6.10. 

" Jf. lm. /7.2/ 
Jf. Htt./7.2/ 38 

^̂  Jf. mail fra Anders Gidner, Chematur Engineering, er en nøjagtig bestemmelse af forureningens sammensætning 
og specielt indholdet af halogener opløste uorganiske komponenter vigtig i forhold til vurdering af melodens 
anvendelighed. ' 
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6,2.8 Oprensningsstrategi 
Ved gennemførsel af dampstripning ved høfde 42 lægges på forhånd en strategi for hvordan man 
ønsker området oprenset. Dette sker med henblik på at kunne gennemføre oprensningen med det 
mindst mulige kapacitetskrav til dampgenerator og behandlingsanlæg. Det foreslås at starte 
dampinjektionen i den sydlige ende af oprensningsområdet hvorfra man over en front varmer 
jorden op til damptemperatur. Når et enkelt delområde er oprenset deaktiveres de to sydligste 
aktive injektionsboringer og de to næste kæder af injektionsboringer i nordlig retning aktiveres. 
Herved skubbes kondensatfronten udenfor dampzonen hele tiden mod den næste række af 
injektionsboringer. Med denne strategi opnås samme effektivitet som ved injektion i alle 
boringer i området på samme tid men med en noget mindre kapacitet af damp generatorene og 
behandlingsanlægget. Oprensningsperioden for den skitserede strategi forventes at vare 210 
døgn (bilag 30). 

Ved dampstripning af området kan det overvejes at trække injektionsboringeme op og genbmge 
dem løbende under oprensningen. Hvorvidt dette i praksis er udførligt klarlægges med 
boreentreprenøren. Lægges injektions- og ekstraktionsledninger centralt langs den nord-syd 
gående midterakse af det spunsede område skabes gode adgangsmuligheder fra øst og vest. 
Findes denne fremgangsmåde anvendelig tages hensyn til hvorvidt den medfører forøgede 
udgifter til boreentreprenøren. Genbmg af injektionsfiltre påkræver løbende tilpasning af 
filterrørels længde, da injektionsdybden vil variere. Dette er specielt udtalt under det tynde 
lerlag, hvor forekommende permeable indslag i geologien skal søges udnyttet bedst muligt. 
Gmndet sådanne indslags meget lokale karakter kan variationer i injektionskoten i den dybere 
zone sætte begrænsninger for genbmg af filtre. Genbmg af filtre medfører under borearbejdet 
risiko for utilsigtet perforering af det etablerede låg over området med ødelæggelse af dettes 
effekt til følge. Dette forhold skal ligeledes diskuteres med boreentreprenøren før denne løsning 
vælges. 

Set i lyset af det store materialeforbmg i forbindelse med kondensator, dråbefanger, 
varmeveksler og vakuumpumpe kan det diskuteres hvor stor en effekt besparelser på 
materialeforbmget i forbindelse med injektionsboringeme har. Umiddelbart synes det ikke 
hensigtsmæssigt at risikere ødelæggelse af udlagt membran over området for at spare på 
materialeforbmget i forbindelse med injektionsboringeme. 

6.3 Kemisk oxidation af forureningen 
Dimensionering og implementering af et oxidations anlæg i forhold til en given 
fomrenings situation er, som tidligere angivet, en kompleks proces bestemt af en lang række 
faktorer. Et grundigt fomdgående kortlægningsarbejde af fysiske, geokemiske, 
fomreningsmæssige egenskaber og omfang er derfor nødvendigt for at sikre en succesfuld 
injektion af oxidant og nedbrydning af fomreningskomponenter. Nærværende afsnit omfatter en 
skitsering af en oprensning ved injektion af Fentons reagens. 

6.3.1 Opbevaring og levering af oxidant 
Hydrogenperoxiden injiceres som maksimalt 15% opløsning. Gmndet de kraftige kemiske 
reaktioner under oxidationsprocessen medfører større koncentrationer af hydrogenperoxid under 
tilstedeværelse af katalysator (FeS04) eksplosionsrisiko for det behandlede jordvolumen. Som 
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Temperatur i 
grader K 

400 

410 
420 

430 
440 

450 
460 
470 

480 
490 
500 
510 
520 
530 
540 
550 
560 
570 
580 
590 

Damptryk i kPa 

0.138 
0.215 
0.329 
0.439 
0.724 
1.045 
1.485 
2 078 
2.866 
3.899 
5.239 
6.935 
9.131 
11.681 
15.256 
19.438 
25.547 
30.47 

38.19 
47.09 

[ 600 ~ I 57.64 
Tabel 6.2: Tabel over elementært kviksølvs damptryk ved forskellige tenq>eraturer i Kehnn. 



Afgangsprojekt Side 42 af 79 
Oprensning af tidhgere kemikaliedepot ved høfde 42 

angivet injiceres katalysatoren som jemsulfat. Dette sikreren lav pH-værdi i jorden i 
oprensningsområdet. Opløsningerne opbevares i overjordiske tanke hvorfra de injiceres til 
jorden via trykpumper og injektionsboringer (tegning 3). 

De permeable lag i geologien under det gamle depot forventes efter dampstripningen at være 
renset for fri fase. Desuden forventes en stor mængde af den residuale fomrening i specielt 
permeable men også impermeable lag ekstraheret. De største koncentrationer af tilbageværende 
fomrening vil således findes i impermeable lag. Målet for injektion af Fentons reagens er derfor 
dels at oprense de permeable lag til under detektionsgrænsen, saml at nå de oprenselige områder 
i de impermeable lag. For at kunne sparge oxidant til disse geologier med tilpas stor 
influensradius kan jorden fraktureres. Denne metode er tidligere omtalt og skal blot nævnes her. 
Fraktureringen udføres i praksis ved at injicere en katalysatoropløsning til de ønskede 
geologiske lag under stort tryk. Derved "åbnes" jorden (bilag 17). Den injicerede sand- og 
katalysatormængde presses under tryk ind i disse sprækker, hvorved den efterfølgende injektion 
af Fentons reagens sikres den ønskede influensradius. Vertikal afstand mellem hver frakturering 
afhænger af en række allerede nævnte faktorer, og skal således vurderes i det enkelte tilfælde. 
Overslagsmæssigt vurderes en vertikal minimums afstand på 50 centimeter mellem hver 
frakturering at være opnåelig. For ikke at skabe kontakt mellem de enkelte fraktureringer via 
borehullet påbegyndes denne injektion nederst i boringen. Efter hver enkelt frakturering 
forsegles jorden herover. 

De installerede trykpumper skal have rigelig trykkapacitet, således at der kan injiceres med store 
tryk i de dybe injektionsfiltre. Pumpeme bør først dimensioneres efter at der er taget stilling til 
hvorvidt jorden fraktureres eller ej. En overdimensionering af pumpen vil medføre en lavere 
virkningsgrad og således et uhensigtsmæssigt stort energiforbmg. Ved frakturering 
dimensioneres disponibelt pumpetryk efter at kunne henholdsvis levere tilstrækkeligt tryk til en 
frakturering samt at kunne injicere den tyktflydende guargummi"^ til de dannede sprækker. 

6.3.2 Injektionsboringeme 
Efter dampstripningen af jordvoluminet i området vil undergmnden indenfor spunsen være 
næsten blottet for gmndvand. Fentons reagens er vist mest effektiv under vandige forhold, 
hvorfor der med fordel kan injiceres rent vand til jorden inden oxidant injiceres. Da den kemiske 
oprensning ved Fentons reagens desuden har en større effektivitet ved stigende temperaturer vil 
injektion af koldt vand være uhensigtsmæssig. En tilførsel af rent vand opvarmet af 
overskudsvarmen fra dråbefanger og kondensator i behandlingsanlægget for dampstripningen 
ville derimod kombinere effektiviteten under den vandige fase med den ligeledes større 
effektivitet under høje temperaturer. Nødvendig mængde pumpes under tryk til den ønskede 
zone. 

Temperaturen i jorden bør under Fentons reagens ikke overstige ca. 50°C. De af den kemiske 
oxidation følgende trykforøgelser vil sammen med høje temperaturer udgøre en risiko for bmd 
på den overlejrende geologi. Til sikring af den rette temperatur på det injicerede vand før den 
kemiske oxidation installeres en kugleventil tilkoblet af en temperaturmåler. Herved holdes 
temperaturen på det injicerede vand på 50°C. For at det oxiderede jordvolumen ikke opvarmes af 
den pågående dampstripning anbefales det, at holde en minimum afstand mellem de aktive 

''̂  Dette er en tyktflydende masse af sand, vand, en speciel substans, som kan binde sandet, samt ei enzym til 
nedbrydning af den omtalte substans (se i øvrigt bilag 17). 
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dampinjektionsboringer og injektionsboringeme for den kemiske oxidant på ca. to gange den 
indbyrdes afstand mellem injektionsboringeme i nord-syd gående retning. 

Injektionsmetoden er for Fentons reagens en meget væsentlig parameter for opfyldelse af 
succeskriterier. Firmaet Geo Cleanse Inc. har udviklet en metode til injektion af Fentons reagens 
der har vist særdeles gode resultater under injektion i felten. Injektionsmetoden er patenteret og 
benævnes The Geo Cleanse Process. Injektionen forløber på en sådan måde, at dispersion og 
diffusion af den injicerede oxidant optimeres i jord- og gmndvand. Før injektion af 
hydrogenperoxid injiceres en katalysatoropløsning af jemsulfat indeholdende ca. 1 m^ luft/min, 
for at optimere forholdene for den efterfølgende injicering af hydrogenperoxid. Injektionen af 
luft skal sikre at jorden omkring injektionsfiltret er åben for injektion af oxidant. Ved en 
sparging (fordeling) af katalysatoren til det ønskede oprensningsvolumen i jorden sikres 
optimering af den efterfølgende kemiske nedbrydning af fomreningskomponenter. Når der er 
sikret tilstrækkelige forhold til at oxidationsprocessen kan forløbe effektivt injiceres 
hydrogenperoxiden umiddelbart. Omkring injektionsboringen fyldes op med gms til sikring af 
flow. Injektionsfiltrene s længde varierer mellem 0,5 og 1 meter. Injektionsmængden reguleres 
ved hjælp af kugleventil og flowmåler. 

Hvorvidt Geo Cleanse Process er egnet til frakturering er uvist. Men eftersom denne 
injektionsform har vist nogle af de bedste resultater ved forskellige oprensning s situationer vil 
den være et oplagt valg. 

Monitering af de permeable lag efter dampoprensningsperioden skal kortlægge mængdebehovet 
for injektion af Fentons reagens hertil. En række af de tilstedeværende stoffer under det gamle 
depot vil ikke kunne flygtiggøres ved dampstripning. Kemisk nedbrydning af disse stoffer er 
derfor nødvendig. Det forventes at en væsentlig del af disse stoffer ved diffusion er trængt ned i 
del tynde lerlag. 

Såfremt det tynde lerlag i området er overkonsolideret, vil en hydraulisk frakturering heraf skabe 
mulighed for effektiv oxidation af dette geologiske lag. De dannede sprækker herved vil skabe 
hydraulisk kontakt til de permeable lag. Omfanget heraf vil således spille en væsentlig rolle i 
forhold til injektion af katalyseret hydrogenperoxid til de permeable lag. En kortlægning af 
udbredelse og orientering af en frakturering vil således kunne klarlægge mulighedeme for 
oxidation af jorden i og omkring de dannede sprækker. I den aktuelle situation, hvor det 
tilstedeværende lerlag tilsyneladende ikke er mægtigere end en meter, vil det muligvis være lige 
så effektivt at injicere Fentons reagens på normal vis indenfor den vertikale udbredelse af 
lerlaget. For begge løsninger fastlægges injektionskoten under hensyntagen til det tynde lerlag 
kortlagt i forbindelse med den fomdgående geologiske undersøgelse. 

Første mnde af injektion af kemisk oxidant koncentreres omkring både de impermeable og 
permeable lag, for at sikre en optimal oprensning. Den efterfølgende monitering skal kortlægge 
effekten heraf. På denne baggmnd tages beslutning om hvorvidt der skal gennemføres endnu en 
injektionsmnde, og i hvor høj grad denne skal koncentreres omkring de henholdsvis permeable 
og impermeable lag. 

Den injicerede katalysator har til formål at regulere pH til mellem 3 til 4, hvor 
oxidationsprocessen forløber bedst. Dette skyldes at mange metaller optræder som divalente 
ioner under lave pH-værdier og derfor kan katalysere hydrogenperoxiden. I jorde hvor 
jemindholdet er naturligt højt er behovet for injektion af denne som katalysator mindre. Også 
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tilstedeværelsen af andre metaller i jorden vil kunne provokere dannelse af frie 
hydroxylradikaler. Specielt er tilstedeværelsen af kobber bevist at have en mærkbar effekt. 

En nøgleproces ved den patenterede injektionsteknik fra Geo Cleanse er et blandehoved 
installeret umiddelbart ved injektionsfiltret. Dette benyttes til at blande hydrogenperoxid og 
divalent jern før injektion Ul jordmatricen. Desuden opfylder dette blandingshoved en 
cirkulationsfunktion for gmndvandet, således at hydrogenperoxiden og dermed de dannede 
hydroxylradikaler distribueres ud med gmndvandet. I injektoren er desuden installeret en 
kontraventil til sikring af konstant injektionstryk. I øvrigt sikres at hydrogenperoxid og jem ikke 
blandes før de når den fomrenede zone i jorden. Herved elimineres uhensigtsmæssige reaktioner 
i selve injektionsboringen. Normalt injiceres med op til 0,5 bars overtryk. 

Injektionen af Fentons reagens foregår i portioner (batches), hvis størrelse er afhængig af 
geokemiske, fysiske og fomreningsmæssige forhold. En nærmere estimering af den nødvendige 
og mulige injektionsmængde må bero på dels en gmndigere kortlægning af områdets geologi, 
dels pilotforsøg til karakterisering af den nødvendige støkiometriske mængde af reagens i 
forhold til den aktuelle fomrening. 

Boringernes indbyrdes afstand bør ikke være større end ca. seks m. Denne afstand er en 
konservativt anlagt værdi for maksimal udbredelse af oxidationszonen. En indbyrdes afstand på 
op til seks meter er uden skelen til forskelle i injektionskoten, hvor injektionen foregår i samme 
geologiske lag. Sammensætningen af siltlaget over fjordleret påkræver muligvis en mindre 
afstand imellem boringeme, hvor større indslag af ler konstateres. Den største udgift i 
forbindelse med injektion af Fentons reagens er forbundet med forbmget af hydrogenperoxid. En 
øget kontrol med fomreningsnedbrydningen ved etablering af flere boringer vil derfor være at 
foretrække. I forbindelse med dette projekt placeres injektionsboringeme med en indbyrdes 
afstand på maksimalt 5 meter. 

6.3.3 Ekstraktionsboringer 
Normalt vil man ikke i forbindelse med kemisk oxidation udføre ekstraktion, da restprodukteme 
fra de kemiske reaktioner, hvis de forløber optimalt, vil være kuldioxid, vand samt eventuelt 
halogener. Tilstedeværelsen af ekstraktionsboringeme skaber gode muligheder for monitering af 
virkningsgraden af oxidationen. Eventuelt kan ekstraktionsboringeme benyttes til optimering af 
trykgradienten mellem injektionspunkt og ekstraktionsboring under injektion til permeable lag. 
Under injektion til impermeable lag vil forøgelsen af trykgradienten ved ekstraktion ikke have 
nogen effekt gmndet den store filtermodstand. Praktiske hensyn i forhold til borearbejde fomd 
for injektion af Fentons reagens kan imidlertid nødvendiggøre en fjemelse af 
ekstraktionsboringeme. Mest optimalt vil være at bibeholde dem, hvorfor dette skal søges 
opfyldt. 

Ved benyttelse af ekstraktionsboringeme under den kemiske oxidation af fomreningen ledes det 
ekstraherede materiale til allerede eksisterende behandlingsanlæg for dampstripningen. Risikoen 
herved kunne være, at dele af det ekstraherede materiale indeholdt store koncentrationer af frie 
hydroxylradikaler, hvorved tryk og temperatur som følge af kemisk oxidation vil stige i 
rømettet. En digitalt styret motorventil kan sammen med monitering for hydrogenperoxid 
installeres til monitering af denne koncentration. Under høje koncentrationer lukkes ventilen 
hvorved mængden af hydroxylradikaler i rømettet holdes under kontrol. 
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Figur 6.11: Moniteringsboring til udtagning afvand- og poreluftsprøver i forbindelse med in-situ 
oprensning af depotområdet. 
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6.3.4 Monitering 
Moniteringen under injektion af kemisk oxidant er mere omfattende end ved dampstripningen. 
Før injektion af hver pulje oxidant udtages prøver af gmndvand og poreluft til kortlægning af 
fomreningssituationen. Under injektionen moniteres pH, tryk, temperatur samt afkastluft. Både 
tryk og temperatur vil stige under de kemiske processer i forhold til normale forhold. I 
forbindelse med den aktuelle oprensning vil temperaturen i jorden før injektion af Fentons 
reagens være relativt høj. Af samme gmnd vil det være vigtigt at monitere for 
temperatumdviklingen i området, eftersom effektiviteten stiger med stigende temperaturer. På 
den anden side øges risikoen for overtryk og dermed revnedannelse eller eksplosioner som følge 
af de kemiske reaktioner. I forhold hertil vil en monitering af trykket kunne give et billede af 
risikoen for revnedannelser. Desuden vil en trykmonitering give et detaljeret billede af den 
kemiske aktivitet i jorden. Sammen med poreluftprøver og temperaturmåling skabes en effektiv 
og detaljeret monitering af oxidationens effektivitet. 

Moniteringen af afkastluften omfatter koncentrationsmålinger af henholdsvis CO2, ilt og 
halogener. Mængden af disse i poreluften giver et nuanceret billede af effektiviteten af de 
kemiske processer. Desværre kan det ikke forventes muligt at udtage jordprøver mens de 
kemiske processer forløber i jorden. De kemiske reaktioner som følge af injektion af Fentons 
reagens er for voldsomme til, at dette lader sig gøre. 

Monitering af oprensningseffekten skal desuden omfatte de lavpermeable zoner. Dette skal sikre, 
at der ikke efter oprensningen sker udsivning af residuale fomreningskomponenter herfra til de 
oprensede permeable zoner. Som tidligere angivet giver den procentvise fomreningsfjemelse i 
impermeable lag et bedre gmndlag for vurdering af oxidationens effektivitet end i de permeable 
lag. 

Efter endt injektion af reagens udtages endnu et sæt prøver til kortlægning af 
oprensningseffekten. I perioden efter den sidste injektion af reagens moniteres fortsat i ormådet 
til sikring af, at de ønskede oprensningsniveauer for de enkelte stoffer er nået. 

Opbygning af moniteringsboring er skitseret på figur 6.11. -̂  . -.---

6.4 Mekanisk oprensning 
Oprensning af fomreningen ved en mekanisk fjemelse kræver ligeledes hydraulisk isolation fra 
det omgivende gmndvand. Efterfølgende etableres et pumpeanlæg til oppumpning af gmndvand 
og fri fase fomrening. Den oppumpede vand- og fomreningsmængde behandles on-site analogt 
til den oppumpede væske- og dampmængde fra dampstripningsanlægget. Efter sænkning af 
gmndvandet i oprensningsområdet påbegyndes gravearbejdet. Der graves til oversiden af 
fjordleret ca. 13 meter under terræn, hvorefter der genetableres med rent sand. 

6.4.1 Pumpeanlæg til sænkning af grundvand 
Til oppumpning af gmndvand indenfor spunsvæg etableres et pumpeanlæg. Den indbyrdes 
afstand mellem filterboringerne sættes til 20 meter. Udfra det overordnede kendskab til 
geologien i området vurderes denne tæthed at være tilstrækkelig. Afstandene vil dog gøre det 
svært at pumpe den totale tilgængelige vandmængde op. Imidlertid vil en sikring heraf kræve 
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Figur 6.12: Opbygning qf pumpebrønde tilffernelse af grundvand indenfor spunsvæg. Pumperne 
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uhensigtsmæssigt mange boringer medførende betydeligt større anlægs- og driftsomkostninger. 
Forhold i geologien kan dog påtvinge flere boringer i området, hvorfor en endelig fastsættelse af 
boringsplacering og antal udlægges til detailprojektering. I nærværende projekt forudsættes en 
indbyrdes afstand på 20 meter, svarende til 24 boringer i alt, at kunne afdække området. 

Boringerne til oppumpning etableres som 6" filtersatte boringer. Boringsdimensionen fastlægges 
under hensyn til pumpedimension. Filterlængden er 2 meter. Boringeme etableres sætvist med et 
filter i hver. Filtrene placeres umiddelbart over det tynde lerlag samt umiddelbart over fjordleret. 
Afhængig af resultateme af den geologiske undersøgelse kan filtrene over fjordleret forlænges 
eller flyttes. Hvor der således konstateres permeable indslag over den tænkte flltersætning, bør 
filtret indrettes herefter, så den størst mulige ydelse sikres. Der fomdsættes i hver boring en 2 
meter filterlængde (bilag 28). Heri installeres en dykpumpe med minimum samme kapacitet som 
Gmndfos SP2. 

Filtrene etableres som beskrevet i forbindelse med skitseprojektering af gmndvandssænkning før 
dampinjektion (afsnit 6.1 og figur 6.12). Omfanget af punktkildefomreningen og nedsivningen 
til geologien under det tynde lerlag spiller ikke den samme rolle i forbindelse med den 
mekaniske løsning. Dog vil en reduktion af nedsivningen gennem boringshuUer muliggøre en 
større oppumpning af fomreningen, eftersom permeabiliteten af jorden er større over lerlaget end 
under. Større permeabilitet øger magasintallet. I forhold til den senere blotlægning af 
fomreningen i forbindelse med afgravningen vil det være vigtigt at fjeme så meget fomrening 
fra jorden som muligt. 

De installerede pumper skal være syreresistente, og i øvrigt være udført på en sådan måde at det 
oppumpede vand cirkuleres omkring pumpemotoren inden det pumpes op. Derved opnås en 
køleeffekt af motoren og en tilsvarende forlængelse af pumpernes levetid. Pumpeme skal kunne 
yde en løftehøjde på henholdsvis 15 og 20 meter afhængig af placering. I toppen af hver boring 
installeres desuden en kugleventil samt en flowmåler. Herved kan den oppumpede vandmængde 
kontrolleres. 

Behandlingsanlægget dimensioneres efter et konstant flow fra hvert sæt boringer på 1 m^/timen. 
Samlet volumenstrøm bliver da 24 mVtimen. Ydelseme fra de enkelte filtre vil i starten være 
potentielt meget højere end 0,5 m^/time. Ved at begrænse oppumpningen til 0,5 mVtime opnås et 
stabilt flow over hele oppumpningsperioden, hvilket reducerer dimensionskravene til 
behandlingsanlægget, og således de økonomiske omkostninger forbundet hermed. 

Driftsperioden på det skitserede anlæg vil være ca. 50 dage. Efter oppumpningsperioden fjemes 
boringeme løbende afhængig af deres placering i forhold til den igangsatte opgravning. 
Pumpeme kan, så længe de ikke fysisk er i vejen for gravearbejdet, fortsætte oppumpningen af 
det resterende mobile gmndvand. Under opgravningsperioden forventes det desuden nødvendigt 
løbende at pumpe vand op som følge af nedbør og indsivning til området. Desuden kan der i den 
dybere liggende geologi vise sig permeable lommer med tilbageholdt grundvand og fomrening. 
Behandlingsanlægget for det oppumpede materiale skal således stå disponibelt under hele 
opgravningsperioden. 

Principdiagram for behandlingsanlægget til oppumpet materiale fremgår af tegning 2. 
Flowdiagram fremgår af figur 6.13. 
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