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Resumé 

På Harboøre Tange er der ved høfde 42 et gammelt klitgrydedepot hvortil Cheminova A/S i 
1953-62 udledte spildevand med restprodukter fra deres produktion af pesticider, samt i den sid-
ste halvdel af perioden deponerede fast affald.  

I forbindelse med nuværende planer om at fiksere forureningen ved en indspunsning af området 
er det ønskeligt at finde en egnet metode til efterfølgende at oprense området. En permeabel re-
aktiv jernvæg med nul-valente jernspåner har ved flere lejligheder vist sig, at være en egnet af-
værgemetode mod grundvandsforurening med organiske forbindelser. Da tidligere forsøg med 
nul-valent jern har vist et lovende potentiale for metodens anvendelig mod forureningen på loka-
liteten, er metodens evner til at oprense den forurenede lokalitet blevet undersøgt yderligere. 
Dette er gjort via kolonneforsøg med forurenet grundvand fra boring V7 på feltlokaliteten.    

 
Igennem kemiske analyser blev det observeret, at 20 ud af de 23 miljøfremmede stoffer der blev 
fundet i grundvandet kunne nedbrydes til under detektionsgrænsen. For de mest toksiske forbin-
delser skete nedbrydningen igennem hele forsøgsperioden ved den første kontakt med den 
reaktive jernzone. For de mindre toksiske forbindelser blev der observeret en frontbevægelse 
igennem jernzonen, hvorved flere og flere af forbindelserne med tiden bryder igennem jernzo-
nen. En del af tilbageholdelsen af de mindre toksiske forbindelser kan forklares ud fra sorption, 
sorptionen kan dog højst forklare en tredjedel af den samlede fjernelse i jernzonen. Hovedparten 
af fjernelsen skyldes altså en nedbrydning af forbindelserne. 

Ved toksikologiske test med ferskvandskrebsdyret Daphnia magna blev det fundet, at en tilpas 
lang reaktiv jernzone kan reducere toksiciteten af grundvandet fuldstændigt, hvilket svarer til en 
toksicitetsreduktion på minimum 1250 gange. Efterhånden som forbindelserne bryder igennem 
den reaktive jernzone falder toksicitetsreduktion. Det er vurderet, at toksicitetsreduktionen vil 
være omkring 100 gange, når alle de mindre toksiske forbindelser er brudt igennem. Dette vil 
svarer til, at toksiciteten af vandet der løber ud af den reaktive jernvæg yderligere skal reduceres 
omkring 10 gange, ved enten fortynding eller naturligt biologisk nedbrydning, hvis toksiciteten 
skal elimineres helt. De miljømæssige påvirkninger af forureningen er altså betydeligt reduceret. 

Metoden med nul-valente jernspåner viser altså både ud fra de kemiske og toksikologiske resul-
tater meget lovende evner med henblik på at oprense den forurenede feltlokalitet. På grund af det 
høje indhold af ioner i akviferen kan der dog opstå problemer med udfældninger i jernzonen og 
en nedsat levetid af jernvæggen. Det anbefales derfor at der udføres et feltforsøg i lille skala, 
hvor især tidsmæssige ændringer i jernzonens effektivitet undersøges. 

 
En anden anvendelse af nul-valent jern er injektion af jernpartikler i det forurenede kildeområde. 
Der er derfor blevet udført enkle batchforsøg med to typer nul-valente jernpartikler (nano og 
mikro) og en kraftigt forurenet sedimentprøve fra boring V29 på feltlokaliteten.  

Jernpartiklerne blev observeret at kunne omdanne høje koncentrationer af methyl- og ethyl pa-
rathion fuldstændigt til methyl- og ethyl-amino-parathion. Denne omdannelse resulterede i en 
toksicitetsreduktion på 40-60 gange. Metoden viser altså et potentiale som en metode til behand-
ling af hotspots på lokaliteten, eventuelt i kombination med den permeable reaktive jernvæg. 

Før jernpartiklernes egnethed som afværgemetode kan fastslås er der en række aspekter, der må 
belyses yderligere. Dette ved hjælp af forsøg der afspejler forholdende i akviferen på en mere 
realistisk måde.  



   

Abstract 

At groyne 42 located on Harboøre Tange there is an old depot, which from 1953-62 was used to 
deposit residuals from the production of pesticides at Cheminova A/S.   

At present time it has been planned to bung up the polluted area with sheet piling. In this connec-
tion it is of interest to find a suitable method to remediate the area. A permeable reactive barrier 
with zero-valent iron has on several occasions proven to be a suitable method to remediate 
groundwater polluted with organically substances. Tests with zero-valent iron have earlier on 
shown a promising potential for the method’s applicability against the pollution on the location. 
Therefore the method’s ability to remediate the polluted location has been examined further 
through the performance of column experiments with the polluted groundwater from the site. 
 
Through chemical analyses it has been observed that 20 of the 23 measured xenobiotic com-
pounds can be degraded to the limit of detection. For the most toxic compounds the degradation 
occurred rapidly at the first contact between the compound and the zero-valent iron. This was the 
case throughout the entire experiment. The development of a front through the reactive zone was 
observed for the less toxic compounds. As a result of this more and more compounds will break 
through the reactive zone with time. Part of the removal of the less toxic compounds could be 
described by sorption, but not above one third of the removal. The removal is therefore mostly a 
result of degradation.  

Toxicity studies with the crustacean Daphnia magna showed that the toxicity of the polluted 
groundwater could be completely reduced to non-toxic conditions, corresponding to a toxicity 
reduction of at least 1250 times. As the less toxic compounds break through the reactive zone, 
the reduction in toxicity declines. It is estimated that the toxicity reduction will be around 100 
times when all the less toxic compounds has broken through the reactive zone. If the toxicity is 
to be eliminated completely, the toxicity of the water leaving the reactive zone will have to be 
reduced around 10 times more. This reduction can occur as a result of natural attenuation. The 
environmental impact of the pollution has been seen to be reduces significantly. 

Through the chemical and toxicological examinations the method shows very promising abilities 
in connection with remediation of the polluted location. A problem with the method can occur as 
a result of the high content of ions in the aquifer. This can cause precipitation of minerals in the 
reactive iron zone, which will shorten the lifetime of the reactive barrier. It is therefore recom-
mended that a small scale field demonstration is performed, where especially the more long term 
changes in the efficiency of the reactive barrier are examined.  

 
Zero-valent iron can also be injected into the polluted source area in the form of particles. There-
fore batch tests with two types of iron particles (nano and micro) and heavily polluted sediment 
from boring V29 at the location has been performed. 

It was observed that the iron particles resulted in a complete transformation of high concentra-
tions of methyl- and ethyl parathion into methyl- and ethyl-amino-parathion. This transformation 
resulted in a toxicity reduction of 40-60 times. Hereby the method shows potential as a way to 
treat the hotspots at the location. This could be done in combination with the reactive barrier.  

Before the suitability of the iron particles as a remediation method can be properly evaluated 
more examinations must be performed. These examinations should reflect the conditions in the 
aquifer in a more realistic manner.  
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  Indledning 

1 Indledning 

1.1 Baggrund 
På Harboøre Tange i Ringkjøbing Amt fik Cheminova A/S i 1953 en tilladelse til at udlede spil-
devand med restprodukter fra deres produktion af insekticider til en klitgryde nord for høfde 42. 
Denne tilladelse blev i 1957 udvidet til at gælde deponering af fast affald. Der blev herefter kon-
strueret en spildevandsledning, der ledte det urensede spildevand ud til klitgrydedepotet, hvor det 
blev nedsivet. I 1962 blev spildevandsledningen forlænget, så spildevandet blev udledt direkte til 
havet, og brugen af klitgrydedepotet ophørte. Inden da deponerede landbrugsministeriet i 1961 
40 tons bekæmpelsesmidler i klitgrydedepotet (Teknik og Miljø, 2001). 

I 1981 foranstaltede Miljøstyrelsen en fjernelse af klitgrydedepotet, hvor der blev bortgravet om-
kring 1200 tons kemikalier. Da grundvandsspejlet blev nået stoppede bortgravningen, og om-
kring 120 tons kemikalier blev efterladt (NIRAS, 2001).  

Det tilstødende areal kaldet ”Cheminovahullet” blev også fundet forurenet, dette som følge af 
spredning og udsivning fra klitgrydedepotet, samt sprængninger af spildvandsledningen fra 
Cheminova A/S til depotet. Området blev derfor opfyldt med rent sand i 1986 og der blev lavet 
lervolde ved ”Cheminovahullets” nordlige og sydlige grænse (Teknik og Miljø, 2001).   

Den 31. januar 2000 blev der af Kystdirektoratet konstateret ”Cheminova-lugt” ved høfde 42. 
Kystdirektoratet tog kontakt til Ringkjøbing Amt, der ved udtagning af vandprøver fandt et ind-
hold af flere stoffer, som kunne stamme fra det tidligere klitgrydedepot. Dette har ført til 
adskillige undersøgelser af lokaliteten, udbredelsen af forureningen og mulige tiltag mod forure-
ningen (Teknik og Miljø, 2001).  

 
1.2 Formål med rapporten 
Dette projekt har til formål at vurdere evnen af nul-valent jern til at rense den forurenede lokali-
tet ved det tidligere klitgrydedepot ved høfde 42 på Harboøre Tange. Dette undersøges ved 
gennemførelse af kolonneforsøg med forurenet grundvand, samt batchforsøg med forurenet se-
diment fra lokaliteten. 

Lokaliteten er hovedsageligt forurenet af fosforholdige insekticider og deres nedbrydningspro-
dukter. Det er jernets evne til at nedbryde bl.a. organofosfaterne ethyl parathion, methyl 
parathion, ethyl-amino-parathion, malathion og paraoxon, samt p-nitrofenol og udvalgte kresoler 
og estre, der er af interesse. 

Evnen til at rense det forurenede grundvand undersøges ved hjælp af en række kolonneforsøg 
med jernspåner, der skal simulere forholdene i en reaktiv væg. Indholdet af de miljøfremmede 
stoffer undersøges i denne forbindelse før, under og efter passage igennem den reaktive jernzone. 
De udførte undersøgelser inkluderer kemiske analyser og toksicitetstest med ferskvandskrebs-
dyret Daphnia magna. Desuden udføres der modelforsøg med 14C mærket methyl parathion. 

Evnen til at rense det forurenede sediment undersøges gennem en række batchforsøg med hhv. 
mikro- og nanojernpartikler, der skal simulere forholdene i akviferen ved injektion af de pågæl-
dende jernpartikler. Sedimentet blandes indledningsvist med vand og forskellige mængder jern-
partikler, hvorefter vandets toksicitet undersøges. På baggrund af disse batchforsøg udvælges der 
for begge jerntyper en bestemt jernmængde, der viser en lovende rensningskapacitet. Der opstil-
les en række ens batcher hhv. uden jern og med de valgte mængder mikro- og nanojernpartikler, 
disse høstes efter forskellige tidsrum og prøver udtages til kemisk analyse og toksicitetstest. 
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  Lokaliteten 

2 Lokaliteten 

I dette afsnit gennemgås kort kendskabet til feltlokaliteten, hvilket inkluderer geologien, hydro-
logien og forureningssituationen for akviferen, samt de planlagte tiltag mod at forureningen 
spreder sig yderligere og potentielle afværgemetoder. 
 
2.1 Beliggenhed  
Feltlokaliteten er beliggende på Harboøre Tange i Ringkjøbing Amt på stranden ved høfde 42 ud 
til Vesterhavet. Dette er 1,5 km vest for Rønland, hvor Cheminova A/S er beliggende. Et over-
sigtskort over området er givet i figur 2.1.1. 

   

 

 
Figur 2.1.1: Oversigtskort over feltlokaliteten (Teknik og Miljø, 2003).  
 
Lokaliteten er præget af den række af undersøgelse Ringkjøbing Amt har fået fortaget, hvorved 
adskillige boringer er spredt over hele stranden.  

 
2.2 Geologi og hydrologi 
Det forurenede øvre grundvandsmagasin på Harboøre Tange er afgrænset nedad til af et lerlag – 
fjordleret. Fjordleret består af postglaciale aflejringer fra et brakvands- eller ferskvandspræget 
miljø sidst i den Holocæne periode og har en mægtighed på 8-21 m (Teknik og Miljø, 2001). På 
selve feltlokaliteten er oversiden af fjordleret fundet i kote -8,5 m til -10,2 m (NIRAS, 2004), 
mens terræn for det tidligere klitgrydedepot og ”Cheminovahullet” er i hhv. kote 5,5 m og 1,6 m 
(NIRAS, 2001). Over fjordleret er en lagserie med hovedsageligt marint aflejret sand, der er af-
sluttet med et lag af flyvesand. Gældende for lagserien er at kornstørrelsen aftager gradvist med 
dybden, hvilket også er gældende for fjordleret (Teknik og Miljø, 2001). Indskudt i lagserien er 
et lerlag med overfladen i kote -1,5 m til -3,6 m og en mægtighed på 0,1-0,5 m. Dette lerlag af-
grænser det øvre sekundære grundvandsmagasin fra det nedre sekundære grundvandsmagasin. 
Det øvre grundvandsmagasin er præget af at være beliggende i et kystnært område, så ferskvand 
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  Lokaliteten 

og havvand mødes i magasinet, hvor havvandet kiler sig ind under ferskvandet som følge af den 
højere densitet (NIRAS, 2004).  

At kornstørrelsen af sedimenterne aftager med dybden i den geologiske lagserie betyder, at også 
den hydrauliske konduktivitet aftager med dybden. På feltlokaliteten er der fundet en gennem-
snitlig hydraulisk konduktivitet på 3·10-4 m/s, mens den gennemsnitlige Darcy hastighed er 0,073 
m/d (NIRAS, 2004). 

 
Som det ses på figur 2.1.1 ligger de inddæmmede fjorde Harboøre Fjord og Thyborøn Fjord hhv. 
sydøst og nordøst for feltlokaliteten, disse blev inddæmmet i perioden fra 1947-1954. Vandstan-
den i disse inddæmmede fjorde er betydende for strømningsforholdene på Harboøre Tange. På 
Knopper Enge er der etableret kanaler til afvanding, disse leder overfladevandet ud i de ind-
dæmmede fjorde (Teknik og Miljø, 2001). 

Vandstanden omkring Harboøre Tange varierer med tidevandet og som følge af vindens retning 
og styrke. Størst variation findes der i Vesterhavet, hvor vandstanden varierer op til 3 m, dog 
normalt kun 40-60 cm. I de inddæmmede fjorde er variationen op til 80 cm, dog normalt kun op 
til 15 cm. Som følge heraf er grundvandsstrømningerne i området ret komplekse. Det kan dog 
generelt konkluderes, at de varierende vandstande medfører, at der ved ekstreme højvandssitua-
tioner i Vesterhavet kan sive grundvand fra det tidligere klitdepot på stranden igennem havdiget 
og ind i ”Cheminovahullet”, hvorfra det kan sive under lervoldene til de omliggende engarealer. 
Efter højvandssituationen sker det modsatte, da vandstanden ved ”Cheminovahullet” og det tid-
ligere klitgrydedepot er højere end normalt. Dermed siver der en forhøjet mængde grundvand fra 
”Cheminovahullet” og det tidligere klitgrydedepot ud i Vesterhavet. Den gennemsnitlige kote for 
grundvandsspejlet er i 0,9 m (Teknik og Miljø, 2001).  

 
2.3 Forureningssituationen 
Det mest forurenede område på feltlokaliteten er det tidligere klitgrydedepot, hvor der er fundet 
fri organisk fase i akviferen. Den frie organiske fase består hovedsageligt af organofosfaterne 
methyl- og ethyl parathion, der er vurderet til at udgøre omkring 73 % af den samlede forurening 
på omkring 120 tons (Teknik og Miljø, 2004). Desuden er lokaliteten forurenet med nedbryd-
ningsprodukter af disse insekticider, samt rester af andre pesticider og kviksølv fra bejdsemidler 
til korn. Alt i alt er over 40 forbindelser vurderet til at være relevante at inddrage i en miljørisi-
kovurdering (HOH, 2001).  

Organofosfaterne er triestre med følgende kemiske struktur: 
  

R2 X YX

P

R1 X X 

2 

1

3 

4

 
hvor P er et fosforatom, X1-X4 kan være enten et oxygen- eller svovlatom, R1 og R2 er al-
kylgrupper, der ofte er ens og methyl eller ethyl, og Y kan være mange forskellige stofgrupper, 
såsom en alkyl eller en aromatisk ring.  

Ved nedbrydning af parathion og malathion dannes der en lang række nedbrydningsprodukter, 
hvoraf en del er triestre. Nogle af triesterne er desuden restprodukter fra produktionen af insekti-
ciderne på Cheminova A/S. Disse triestre betegnes på følgende måde: R1R2YX1X2X3PX4, hvor 
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  Lokaliteten 

R1, R2 og Y er enten methyl (betegnes: M) eller ethyl (betegnes: E). En forbindelse kan derfor 
f.eks. betegnes MMEOOSPS. Hvis R1, R2 og Y alle er ens angives kun et M eller et E i stedet for 
alle tre, så f.eks. MOOSPS. Nogle af nedbrydningsprodukterne af insekticiderne er kun diestre, 
hvor Y-gruppen er et brintatom. 

Udover organofosfaterne er det eneste pesticid, der findes i betydelige mængder, MCPA, der er 
et herbicid. Som nedbrydningsprodukter af MCPA er der en række (klorerede) kresoler tilstede 
på feltlokaliteten, hvor det især er 4-kloro-kresol der er til stede i en høj koncentration (Teknik 
og Miljø, 2003). 

 
Den frie organiske fase er hovedsageligt fundet over det indskudte lerlag, hvor den frie fase har 
samlet sig i fordybninger i overfladen (NIRAS, 2004). Dette skyldes at pesticiderne generelt har 
en densitet på omkring 1,1-1,5 g/cm3, hvorved der er tale om en DNAPL (Dense Non-Aqueous 
Phase Liquids) forurening (NIRAS, 2001). At der i enkelte boringer er fundet fri fase under det 
indskudte lerlag, kan skyldes beskadigelse af det relativt tynde lerlag under borearbejdet. Jord-
forureningen er dermed nogenlunde begrænset til sandlagene over det indskudte lerlag (NIRAS, 
2004). Hotspot-området har en udbredelse på omkring 100 m gange 35 m, samt 6-9 m i dybden 
(Teknik og Miljø, 2004). 

Jordforureningen med den frie organiske fase resulterer i, at også grundvandet i området forure-
nes, når forbindelserne i den organiske fase opløses i grundvandet. Som følge af dette og de 
gældende grundvandsstrømninger spreder det forurenede grundvand sig i området og forurener 
de omkringliggende arealer og Vesterhavet. På bilag I ses de boringer på feltlokaliteten hvor der 
er fundet en kraftig forurening af hhv. grundvandet og sedimentet. 

Det er blevet vurderet, at der på årsbasis siver omkring 18 kg ethyl parathion og 5 kg methyl 
parathion ud i Vesterhavet, mens nedbrydningsprodukterne EP2- og MP2-syre udgør en udsiv-
ning på hhv. 2000 kg og 1000 kg om året. For MCPA er der en udsivning på 22 kg om året, 
mens der for kresolerne er en udsivning på omkring 400 kg om året (Miljø og Teknik, 2003). 

Dette har resulteret i et badeforbud fra høfde 39 til 45, hvilket er et område på omkring en kilo-
meter på hver side af det tidligere klitgrydedepot. Desuden udstedte Fødevareministeriet i 2001 
et fiskeriforbud i et område, der inkluderer hovedparten af de indre vandområder på Harboøre 
Tange (såsom de inddæmmede fjorde) og Vesterhavet 500 m ud fra kysten mellem høfde 39 og 
45 (www.ringamt.dk).  

 
2.4 Nuværende og planlagte tiltag 
Efter opfyldningen af ”Cheminovahullet” i 1986 blev det konstateret, at dette tiltag ikke var til-
strækkeligt, da området lejlighedsvis blev oversvømmet. For at hindre indsivning af forurenet 
grundvand fra stranden til ”Cheminovahullet” etablerede Miljøstyrelsen i 1989 i samarbejde med 
Ringkjøbing Amt terrænnære dræn og afværgepumpning med et tilhørende rensningsanlæg. 
Desuden blev yderligere sand påfyldt og lervoldene blev hævet (Teknik og Miljø, 2001). 

Dette er ikke tiltag til at fjerne forureningen fra feltlokaliteten, men til at begrænse forureningen 
af de omkringliggende områder. For at få fjernet forureningen kan den enten behandles in situ 
eller bortgraves. Ulemperne ved bortgravning af det forurenede hotspot er de problemer, der kan 
opstå i forbindelse med arbejdsmiljø, spredning af forureningen, og deponering og eventuel be-
handling af det bortgravede jord, hvilket er forbundet med store omkostninger (HOH, 2001).  
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Med hensyn til forskellige in situ afværgemetoder har der været overvejet flere muligheder. En 
mulighed er at anvende termiske teknikker, hvor grundvand og jord i det forurenede område kan 
opvarmes på forskellig vis. Dette øger flygtigheden af de forurenende forbindelser, hvorved de 
fordamper og det forurenede luft kan opsuges (NIRAS, 2001). Dette inkluderer en risiko for at 
opsugningen af forurenet luft ikke er tilstrækkelig, hvorved der er risiko for spredning af toksiske 
dampe i området. En termisk metode skal også anvendes med forsigtighed, da en temperatur 
over 120 ºC resulterer i eksplosionsfare, samt en eventuel udvikling af endnu mere toksiske for-
bindelser (HOH, 2001). Da forbindelserne på feltlokaliteten generelt ikke er særlig flygtige, er 
det usikkert om en opvarmning til under 120 ºC vil være tilstrækkelig til at hovedparten af de 
forurenende forbindelser frigives. Da metoden øger opløseligheden af forbindelserne, mens vi-
skositeten og overfladespændingen af en fri organisk fase nedsættes, er det muligt at forbindel-
serne mobiliseres. Metoden kan herved kombineres med f.eks. en afværgepumpning med efter-
følgende behandling (NIRAS, 2001).  

En eventuelt mere egnet metode er kemisk oxidation, hvor kraftige oxidationsmidler injiceres i 
akviferen. Disse oxidationsmidler frigiver elektroner, der bruges til reduktion af de forurenende 
forbindelser, ideelt set til vand, kuldioxid og visse ioner. Det bedste egnede oxidationsmiddel 
vurderes til at være Fentons reagens (HOH, 2001). Metoden kan anvendes mod både den frie 
organiske fase og den opløste forurening i grundvandet. Metoden er begrænset af de mængder 
oxidationsmiddel, som det er muligt at injicere, og i forbindelse med den frie organiske fase, at 
få leveret oxidationsmidlet til det rette sted i akviferen (NIRAS, 2001).   

En anden mulighed er en biologisk nedbrydelse ved injektion af mikroorganismer i form af 
bioslam fra rensningsanlægget hos Cheminova A/S. I udførte batchforsøg med bioslam og foru-
renet grundvand fra lokaliteten er der over en forsøgsperiode på 14 dage set en toksicitets-
reduktion på 25 gange (Vastrup, 2005). Injektionen af bioslam kan eventuelt suppleres med in-
jektion af næringsstoffer og ilt. Denne metode er dog næppe egnet mod forureningen ved det 
tidligere klitgrydedepot, da forureningen er så koncentreret, at den sandsynligvis vil være for 
toksisk overfor mikroorganismerne. Metoden kan dog eventuelt anvendes mod forureningen af 
”Cheminovahullet” (HOH, 2001).    

Mange af de undersøgte mulige tiltag mod forureningen på feltlokaliteten kræver etableringen af 
en spunsvæg omkring forureningens hotspot. Dette tiltag kan sammen med en membran, der 
forhindrer infiltration af uforurenet vand, i sig selv fungere som en relativ billig passiv løsning 
på forureningsproblemet for en tidsperiode. Forureningen vil ikke blive fjernet, men indkapslet 
så den ikke spreder sig yderligere til det omkringliggende område og Vesterhavet (NIRAS, 
2001). NIRAS Rådgivende ingeniører og planlæggere A/S har opstillet forskellige spunsscenari-
er med spunslængder på 321-592 m og en dybde på 14 m ned til fjordleret, hvor mellem 79 % og 
99,9 % af jordforureningen estimeres at blive indkapslet af spunsvæggen (NIRAS, 2004). 

I 2004 fremlagde Ringkjøbing Amt på baggrund af disse undersøgelser en plan til afværgeforan-
staltninger til omkring 30 mio. kr., der omfatter scenariet med 99,9 % fiksering af forureningen 
(www.geologisknyt.dk). I bilag II ses afgrænsningerne for den planlagte spunsvæg. Spunsvæg-
gen har en forventet levetid på 15 år, da korrosionen i området af høj (www.ringamt.dk). Plastik 
har været undersøgt som et alternativt materiale til spunsvæggene, da det har en højere forventet 
levetid. Dette er blevet forkastet, da de forurenende forbindelser har vist sig at kunne diffundere 
igennem plastikken (Lanzky, 2005). 

Udover spunsvæggen skal der etableres dræn i det spunsindfattede område, med en pumpeled-
ning til det eksisterende rensningsanlæg, der skal udbedres og eventuelt udvides. Derudover skal 
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der foretages 200 m kystsikring, med stenkastning mellem Vesterhavet og det spunsindfattede 
område (www.ringamt.dk).   

Dette arbejde var udbudt til prækvalifikation i foråret 2005, med den hensigt at det skulle udføres 
i løbet af sommeren, men blev senere aflyst og udskudt til 2006. Dette skyldes, at arbejdet ellers 
ville komme til at strække sig ind i vintermånederne, hvilket på grund af vejret ikke ville være 
sikkerhedsmæssigt forsvarligt (www.ringamt.dk). 
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3 Teori 

Det planlagte tiltag, med etablering af en overdækket indspunsning af forureningen, er ikke en 
langsigtet løsning på forureningsproblemet på feltlokaliteten, men blot en midlertidigt fiksering 
af forureningen. Det er derfor nødvendigt at finde en metode, hvorved den forurenede lokalitet 
kan oprenses, hvilket der som nævnt er flere potentielle metoder til.  

Endnu en metode til oprensning af feltlokaliteten kunne være brugen af nul-valent jern. Dette 
skyldes, at permeable reaktive jernvægge har vist sig effektive til at behandle forureningsfaner 
fra diverse DNAPL kildeområder, hvorved etableringen af en reaktiv jernvæg i stedet for et styk-
ke af spunsvæggen kan være en egnet metode til at rense det forurenede grundvand. Desuden har 
injektion af nano- og mikrojernpartikler vist et lovende potentiale for oprensning af selve 
DNAPL kildeområdet, hvorved det eventuelt kan være muligt at fjerne selve den frie organiske 
fase. I det følgende gennemgås derfor teorien for brugen af nul-valent jern, både i form af etable-
ring af en permeabel reaktiv væg og injektion af nano- eller mikropartikler.  

Desuden gennemgås det, hvordan toksicitetsbestemmelser kan bruges til at vurdere effektiviteten 
af en metode til afværgning af jord- og grundvandsforurening. 

 
3.1 Permeable reaktive jernvægge 
Permeable reaktive jernvægge har været genstand for kraftig forskning, siden Waterloo Universi-
tet i slutningen af 1980’erne begyndte at undersøge evnen af nul-valente metaller til fjernelse af 
forurening med klorerede forbindelser (Gusmão et al., 2004)  

Siden da er der internationalt blevet publiceret talrige videnskabelige artikler, og EnviroMetal 
Technologies Inc. (ETI), der har patenteret afværgemetoden udviklet af Waterloo Universitet, har 
etableret permeable reaktive jernvægge på over 100 lokaliteter verden over (www.eti.ca). Den 
første kommercielt konstruerede permeable reaktive jernvæg blev etableret i Sunnyvale i Cali-
fornien i 1995 (Schüth et al., 2003). 

Den brugte metode er en passiv langsigtet in situ afværgemetode mod jord- og grundvandsforu-
rening og er udviklet som et alternativ til den konventionelle pump-and-treat metode. Passivitet-
en af metoden består i, at den er designet til, at grundvandsstrømningen sørger for transport af de 
forurenende forbindelser hen til den permeable reaktive jernvæg. Dette resulterer i, at metoden 
ikke kræver den store arbejds- og energiindsats, ud over moniteringsarbejde, når først den per-
meable reaktive jernvæg er etableret. Da metoden er langsigtet er den velegnet til rensning af 
lokaliteter med persistente forbindelser, hvor fanen fra forureningen vil være til stede mange år 
ind i fremtiden (Gavaskar, 1999). 

Grunden til at klorerede forbindelser har været i fokus i forskningen er, at forbindelserne er per-
sistente og har mange mulige anvendelser i industrien. Som følge heraf er mange lokaliteter for-
urenet med forbindelserne. Mange af forbindelserne er desuden kendt eller mistænkt for at være 
toksiske, kræftfremkaldende og/eller mutagene (Novak et al., 1998). De er placeret højt på USA's 
nationale prioriterings liste over toksiske kemikalier (Novak et al., 1998) og anset som et af de 
alvorligste jord- og grundvandsforureningsproblemer i de industrialiserede lande (www.mst.dk). 

Dette afsnit inkluderer en generel gennemgang af processerne, der foregår i de permeable reakti-
ve jernvægge, samt design og konstruktion af de reaktive vægge. Denne gennemgang er af de 
ovenfor nævnte grunde hovedsageligt baseret på erfaringer med klorerede forbindelser, men af-
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snittet afsluttes med en gennemgang af forskningsresultater for nogle af de forbindelser der har 
relevans for feltlokaliteten ved høfde 42. 

 
3.1.1 Processerne 
En permeabel reaktiv jernvæg kan resultere i en fjernelse af de forurenende organiske forbindel-
ser på flere måder, dette kan være både kemisk, fysisk og biologisk. Af de mest dominerende 
muligheder kan nævnes fiksering af forbindelserne i den reaktive jernvæg ved sorption, indtil 
sorptionskapaciteten er opbrugt. En anden mere ønskværdig mulighed består i, at forbindelserne 
ideelt set nedbrydes til kuldioxid, vand og diverse ioner. Det er indlysende, at nedbrydning fore-
trækkes frem for fiksering i den reaktiv jernvæg, da dette rent faktisk fjerner forureningen i stedet 
for blot at flytte den fra akviferen til den reaktive væg.    

 
Alle enkelthederne ved nedbrydningsmekanismerne under tilstedeværelse af nul-valente metaller 
er ikke detaljeret kendt, og varierer fra forbindelse til forbindelse. Den overordnede proces er, at 
de elektroner der frigives ved oxidationen af metallerne bruges til at reducere de forurenende 
forbindelser. Processen er en overfladereaktion, hvor forureningen transporteres til metallet og 
adsorberes til dets overflade, mens elektronerne overføres. Hvis metallet der bruges er jern og 
forureningen er en kloreret forbindelse betegnet RCl, så giver det følgende reaktioner: 

 
 Fe0 → Fe2+ + 2 e- (anode) (3.1.1)  

 RCl + H+ + 2 e- → RH + Cl-            (katode) (3.1.2) 

 Fe0 + RCl + H+ → Fe2+ + RH + Cl- (samlet) (3.1.3)  
 
Det ses, at det nul-valente jern er elektron donor og den klorerede forbindelse er elektron modta-
ger i redoxprocessen, hvor jern korroderes (Gusmão et al., 2004).   

Det er ikke kun forureningen, der medfører korrosion af jernet, dette sker også naturligt i akvife-
ren ved reaktion med enten ilt eller vand, alt efter om akviferen er aerob eller anaerob. Dette sker 
ved følgende processer:  

 
 Fe0 + 2 H2O → Fe2+ + H2 + 2 OH- (uden ilt) (3.1.4) 

 Fe0 + H2O + ½ O2 → Fe2+ + 2 OH- (med ilt) (3.1.5) 
 
Korrosion ved en af disse reaktioner er ikke til at undgå, men da ilt er meget reaktivt med jern, så 
vil det hurtigt blive oxideret i starten af den permeable reaktive jernvæg. Som det ses af reaktion 
3.1.3-3.1.5 vil korrosionen medføre en stigning i pH, hvilket dog kan modvirkes ved udfældning 
af Fe(OH)2 (Gu et al., 1999). 

 
De samme processer kan forløbe ved brug af andre nul-valente metaller end jern. Siden jern er 
kommercielt tilgængelig, relativt billigt og udgør en lille belastning for miljøet er dette metal 
blevet det foretrukne (Gusmão et al., 2004).  

En blanding af jern med andre metaller, såsom nikkel eller palladium, har vist sig at øge ned-
brydningen af de klorerede forbindelser. Der er desuden blevet observeret en mere fuldstændig 
nedbrydning. En årsag til dette kan være, at det andet metal virker som en katalysator. Katalysa-
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toren accelererer den kemiske proces, ved at muliggøre en alternativ reaktionsvej med en lavere 
aktiveringsenergi (Gusmão et al., 2004). Ved tilstedeværelsen af jern og et mere ædelt metal vil 
de to metaller virke som en galvanisk celle, hvor jernet er anoden og det mere ædle metal er ka-
toden, hvorved katalysatoren er beskyttet mod korrosion (Elliott & Zhang, 2001).   

Et eksempel på en mindre energikrævende reaktionsvej kan være, at katalysatoren fremmer hy-
drogenreduktion i stedet for overførsel af elektroner (Schrick et al., 2002). Et tænkt eksempel på 
dette er nedbrydningen af triklorethylen (TCE) til ethen, hvor reduktionen af TCE ifølge reaktion 
3.1.2 kan ske på følgende måde: 

 
 C2HCl3 + H+ + 2 e- → C2H2Cl2 + Cl-             (3.1.6) 

 C2H2Cl2 + H+ + 2 e- → C2H3Cl + Cl-             (3.1.7) 

 C2H3Cl + H+ + 2 e- → C2H4 + Cl-   (3.1.8) 
 
Det ses, at der ved reaktion 3.1.7 dannes vinylklorid (VC), der er mere toksisk end TCE, og der-
med er et uønsket nedbrydningsprodukt. Bliver det diklorethylen (DCE) der dannes ved reaktion 
3.1.6 i stedet nedbrudt ved hydrogen reduktion, da kan dannelsen af VC undgås ved, at reaktion 
3.1.7 og 3.1.8 erstattes af: 

 
 C2H2Cl2 + H2 → C2H4 + Cl2  (3.1.9) 
 
Selv om denne proces synes ønskværdig er det nødvendigt at overveje, hvilke metaller det er 
acceptabelt at have i naturen, da de i sig selv kan blive et miljøproblem. 

 
Reaktionskinetikken for nedbrydningen af de forurenende forbindelser ved tilstedeværelse af jern 
ændrer sig generelt gennem den permeable reaktive jernvægs levetid, således at hastigheden af 
nedbrydningen aftager med tiden (Devlin et al., 1998). For den overordnede redoxproces (reakti-
on 3.1.3) gælder det oftest, at processen i starten af en reaktiv jernvægs levetid er kontrolleret ved 
den katodiske proces (reaktion 3.1.2), hvor det er koncentrationen og tilgængeligheden af forure-
ningen, der er den begrænsende faktor. Senere i den reaktive jernvægs levetid kontrolleres 
processen af den anodiske proces (reaktion 3.1.1). Dette skyldes, at noget af jernoverfladen bliver 
passiveret med tiden, hvorved det bliver frigivelsen af elektroner fra jernoverfladen, der er den 
begrænsende faktor (Schrick et al., 2002). 

Denne nedbrydningskinetik simplificeres ofte til pseudo-1. ordens kinetik, og kan derfor beskri-
ves ved: 

 

 
Ck

dt
dC

⋅−= 1
  ⇒ )exp( 10 tkCCt ⋅−⋅=  (3.1.10) 

 
hvor C0 er startkoncentrationen, Ct er koncentrationen til tiden t og k1 er den observerede ned-
brydningskonstant for forbindelsen. Mere generelt kan C på højre side af lighedstegnet opløftes i 
n, hvor ved formlen gælder for n. ordens kinetik (Lowry & Reinhard, 2001) 
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3.1.2 Faktorer der påvirker nedbrydningsprocesserne 
En af de faktorer der på længere sigt påvirker effektiviteten af de permeable reaktive jernvægge 
er de biologiske processer. Dette skyldes, at der med tiden kan findes rige kulturer af mikroorga-
nismer i de reaktive vægge. I figur 3.1.1 ses biomassen i og omkring en permeabel reaktiv 
jernvæg, det ses at biomassen er betydeligt større i den reaktive jernvæg end i det forurenede 
område opstrøms for den. 

 
Figur 3.1.1: a) Biomasse i forbindelse med den reaktive jernvæg, opstrøms (TMW-5), i væggen (DP-20m og 
TMW-9) og nedstrøms (DP-11). b) Elektroforese billede af sulfat reducerende bakterier (Gu et al., 2002). 
 
Effekten af de biologiske processer kan være både negativ og positiv. 

En fordel ved mikroorganismerne er, at de kan optage den hydrogen gas der dannes under korro-
sionen af det nul-valente jern, og bruge gassen som elektron donor til vækst og nedbrydning af 
forureningen. Dette forhindrer, at de dannede bobler af gas nedsætter den reaktive jernvægs 
vandfyldte porøsitet. Hvis porøsiteten af en reaktiv jernvæg nedsættes vil dette formindske den 
hydrauliske opholdstid i væggen. Dette vil resultere i en kortere kontakttid mellem forureningen 
og jernet, og hermed vil selve væggens effektivitet nedsættes (Novak et al., 1998).  

En ulempe ved mikroorganismerne er, at de også kan forårsage en reduktion af den reaktive jern-
vægs vandfyldte porøsitet. Årsagen til dette er, at den stigende mængde af biomasse delvist kan 
udfylde porevolumenet, samt at der under de biologiske processer ofte dannes forskellige gasser 
(f.eks. N2 og CO2) (Novak et al., 1998). 

At mikroorganismerne bidrager til nedbrydningen af de forurenende stoffer kan i sig selv være 
både positivt og negativt. Hvis de rigtige mikroorganismer er til stede, kan der ske en hurtigere 
nedbrydning af de forurenende stoffer og deres nedbrydningsprodukter, end hvis nedbrydningen 
skete alene ved hjælp af det nul-valente jern (Novak et al., 1998). Der kan også ske end relativ 
hurtig nedbrydning af forbindelser, der ellers ikke ville nedbrydes af betydning. Til gengæld kan 
der dannes toksiske nedbrydningsprodukter, der ellers ikke ville være blevet dannet. Dette kan 
enten være fordi moderforbindelsen ikke ville være blevet nedbrudt uden tilstedeværelsen af mi-
kroorganismer, eller fordi nedbrydningsvejen er en anden. Disse nedbrydningsprodukter kan i 
værste tilfælde visse sig at være mere toksiske end moderforbindelserne (Weathers et al., 1997). 

Mikroorganismerne kan også være medvirkende til både udfældning af mineraler og opløsningen 
af disse. Et eksempel på det første er sulfat reducerende mikroorganismer, der reducerer sulfat til 
sulfid, der så kan udfældes med jern (f.eks. i form af pyrit, FeS2) (Gu et al., 2002). Et eksempel 
på mikroorganismer der bidrager til opløsningen af mineraler er jern reducerende bakterier, der 
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kan forårsage fjernelse af Fe(III)-oxid lag fra jernoverfladen ved at bruge jernmineralerne som 
elektron modtagere (Gandhi et al., 2000; Gerlach et al., 2000). 

Om mikroorganismerne er en faktor der påvirker nedbrydningsprocesserne negativt eller positivt 
er derfor ikke umiddelbart til at vurdere.   

 
Mineraludfældningen er, hvad enten den skyldes biologiske processer eller ej, en af de mest be-
tydende faktorer, der nedsætter en permeabel reaktiv jernvægs effektivitet. Dette skyldes, at de 
udfældede mineraler kan danne en fysisk barriere mellem den forurenede vandfase og den reakti-
ve nul-valente jernoverflade. Dette forhindrer transporten af forurenet stof ind til jernoverfladen 
og nedsætter aktiviteten af jernet, da de reaktive steder på jernoverfladen tildækkes (Kamolporn-
wijit et al., 2003).  

Desuden tilstopper mineralerne porerne i den reaktive jernvæg og nedsætter porøsiteten. Selv i 
det tilfælde hvor nedsættelsen af porøsiteten ikke påvirker den reaktive jernvægs overordnede 
hydrauliske konduktivitet betragteligt, kan en tilstopning af porerne ske således at homogeniteten 
af væggen påvirkes. Dette kan medføre, at der udvikles foretrukne strømningsruter gennem væg-
gen, hvorved den del af væggen der udnyttes effektivt nedsættes (Kamolpornwijit et al., 2003). 
Generelt gælder det, at jo større heterogeniteten af den reaktive jernvæg og den omgivende akvi-
fer er, jo kortere er den gennemsnitlige opholdstid for en partikel i den permeable reaktive 
jernvæg. Det vil altså være nødvendigt med en forholdsvis tyk reaktiv jernvæg på grund af den 
kortere reaktionstid per meter væg (Eykholt et al., 1999). Det er ikke alle mineraler, der passive-
rer jernoverfladen, nogle af mineralerne kan endda være reaktive med forureningen i betydelig 
grad. Dette kan f.eks. være ved enten en fysisk sorption af den forurenende forbindelse til mine-
ralet eller ved en kemisk reduktion. Den nul-valente jernoverflade er dog generel mere reaktiv 
end diverse mineraloverflader, hvorved mineraludfældningen er uønsket (Ritter et al., 2002; 
Uludag-Demirer & Bowers, 2003; Erbs et al., 1999) 

Hvis grundvandet er iltholdigt reduceres ilten hurtigt i den permeable reaktive jernvægs indløbs-
zone under dannelse af jernhydroxider (reaktion 3.1.5). Jernhydroxiderne kan tilstoppe indløbs-
zonen og reducere den reaktive jernvægs hydrauliske konduktivitet betydeligt. I værste tilfælde 
kan det resultere i, at grundvandet strømmer uden om den reaktive væg. Risikoen for dette af-
hænger desuden i høj grad af den reaktive jernvægs design (Mackenzie et al., 1999). 

Tilstopningen af indløbszonen kan reduceres ved at bruge mere grovkornet jern i den reaktive 
væg. Da det grovkornede materiale har større porer og mindre kontakt mellem jernpartiklerne, 
kan det ikke så nemt tilstoppes. En endnu bedre effekt opnås hvis der iblandes sand af samme 
kornstørrelse som jernet, da dette yderligere reducerer kontakten mellem jernpartiklerne (Mack-
enzie et al., 1999). I figur 3.1.2 ses en sammenhæng mellem størrelsen af jernpartiklerne og 
tilstopningen af porerne. 
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Figur 3.1.2: Sammenhæng mellem størrelsen af jernpartiklerne og tilstopning af jernzonen 
i et kolonneforsøg. Et stort tryk skyldes tilstopning i kolonnen (Mackenzie et al., 1999). 
 
Endnu en faktor der påvirker processerne i den permeable reaktive jernvæg er pH-værdien. Dette 
skyldes især pH-værdiens indvirkning på mineraludfældningen i den reaktive jernvæg.  

I hvor høj grad en forbindelse er at finde på fast form eller som ioner i en opløsningen, afhænger 
af den kemiske ligevægtskonstant, K. Da mange kemiske ligevægte direkte eller indirekte er på-
virket af pH-værdien, vil en stigning i pH-værdien føre til en øget udfældning af forskellige 
mineraler, såsom jernhydroxid, jernkarbonat og calciumkarbonat (Mackenzie et al., 1999; Naza-
roff & Alvarez-Cohen, 2001).  

Endnu en årsag til at pH-værdien er af betydning er, at korrosionsprocesserne forløber hurtigere 
ved lave pH-værdier. Dette resulterer i en øget nedbrydning ved lave pH-værdier. I figur 3.1.3 er 
vist en sammenhæng mellem pH-værdien og pseudo-1. ordens nedbrydningskonstanten (Mathe-
son & Tratnyek, 1994). 

 
Figur 3.1.3: Sammenhængen mellem pH-værdien og pseudo-1.ordens nedbrydningskonstan-
ten. (Forsøgsforhold: 100-200 µM CHCl3, og 0,1 g jern pr. mL med miksning på 15 rpm ved 
15 ºC. Symbolerne repræsenterer forskellige buffere) (Matheson & Tratnyek, 1994). 
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En anden faktor der har betydning for nedbrydningsprocesserne er mængden af reaktive pladser 
på det nul-valente jern. Der er også jernets overfladeareal af betydning, da antallet af reaktive 
pladser per m2 må antages at være konstant. I figur 3.1.4 ses en funden sammenhæng mellem 
jernets overfladeareal og pseudo-1. ordens nedbrydningskonstanten. 

 
Figur 3.1.4: Sammenhæng mellem overfladearealet af jernet og pseudo-1.ordens reaktions 
raten for CHCl3. (ubufferet, miksning på 15 rpm og 15 ºC) (Matheson & Tratnyek, 1994).  
 
De jernspåner der bliver brugt i de permeable reaktive jernvægge er ikke fremstillet af rent jern, 
men oftest af brugt metal der er blevet skrottet af industrien. Ved fremstilling af jernspånerne 
opvarmes de til høje temperaturer (700-1200 ºC) og under disse forhold dannes der en passiv 
film af jernoxider på overfladen af jernet, hvorved antallet er reaktive pladser reduceres. Dette 
lag af jernoxider er dog blevet observeret til hurtigt at forsvinde helt eller delvist, når jernet 
kommer i kontakt med en vandig opløsning (Ritter et al., 2002).   

Det er næppe alle jernoxiderne der forsvinder, da andre forskere har fundet, at en tilsætning af 
klorid får nedbrydningskonstanten til at stige (en mangedobling). Dette skyldes sandsynligvis, at 
klorid nedbryder oxiderne på jernets overflade, der ellers ville have passiveret jernet. Klorid io-
nerne er meget aggressive overfor oxiderne, og kan desuden relativt nemt diffundere gennem 
oxidlaget og ind til jernkernen. I jernkernen danner klorid komplekser med jernet, hvilket ikke 
blot opløser oxidlaget på overfladen, men også forårsager korrosion ved grubetæring, hvilket kan 
øge overfladearealet (Johnson et al., 1998).  

Det er også blevet fundet, at en større reaktiv overflade kan opnås ved at behandle jernet med 
syre, hvorved eventuelle belægninger kan fjernes (Matheson & Tratnyek, 1994). En syrevaskning 
af jernet kan fordoble nedbrydningskonstanten (Uludag-Demirer & Bowers, 2003). Det er dog 
ikke sandsynligt at de store mængder jern, der skal bruges i felten, vil blive syrevasket før brug.  

Hvis der er en for lille mængde jern i forhold til koncentrationen af forureningen, og dermed rela-
tivt få reaktive pladser, så kan der opstår konkurrence om disse pladser. I en forurening med 
adskillige forbindelser er det ikke dem alle, der vil reagere lige hurtigt, siden forbindelserne har 
forskellige affiniteter for at udnytte jernoverfladen til reduktion. De stoffer med den laveste affi-
nitet vil derfor blive udkonkurreret og nedbrydes langsommere end dem med den højeste 
affinitet, eller eventuelt slet ikke nedbrydes (Fernandez-Sanchez et al., 2004; Devlin et al., 1998) 
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En betydelig mængde jern er derfor alt andet lige at foretrække, dog er det økonomisk ikke øn-
skeligt at dimensionere en permeabel reaktiv jernvæg større end nødvendigt.  

 
En sidste faktor, der skal nævnes at påvirke nedbrydningsprocesserne, er temperaturen. Om ke-
miske reaktioner kan Arrhenius ligning generelt anvendes, denne er givet ved:  

 

 TR
E

Ak a

⋅
−= lnln

 (3.1.11) 
 
hvor k er 1. ordens reaktionskonstanten, A er en konstant der er relateret til molekylernes kollisi-
onsfrekvens, Ea er aktiveringsenergien [J/mol], R er gas konstanten [8,31 J/(K·mol)] og T er 
temperaturen [K] (Gavaskar, 1999).  

Ved kolonneforsøg med forskellige temperaturer kan aktiveringsenergien og kollisions konstan-
ten findes, hvorved nedbrydningens temperaturafhængighed kan bestemmes. Observationen fra 
felten giver et fald i reaktionskonstanten på en faktor 2-2,5 ved et skift fra laboratorieforhold med 
temperaturer på 20-25 ºC til feltforhold med temperaturer på 8-10 ºC (Gavaskar, 1999). 

 
3.1.3 Projektering af permeable reaktive jernvægge 
Fremgangsmåden ved etableringen af en permeable reaktive jernvæg på en lokalitet kan inddeles 
i flere trin. Det første trin består i at indhente viden om karakteristika vedrørende forureningen, 
akviferen og nedbrydningskinetikken for forureningen ved tilstedeværelse af det påtænkte jern-
materiale. Det andet trin er valget af et vægdesign og dimensioneringen af den reaktive væg. Det 
tredie trin er selve konstruktionen af væggen. Mens det fjerde og sidste trin er moniteringsarbej-
det.   

 
Det første trin skal gerne resultere i et omfattende kendskab til udbredelsen af forureningen i alle 
tre dimensioner, så det sikres at den permeable reaktive jernvæg kommer til at dække hele foru-
reningsfanen. Ligeledes er det vigtigt at kende forureningens type, da forskellige typer forurening 
kan resultere i forskellige design af den reaktive jernvæg. Bruges flydende kulbrinter, NAPLs, 
som et eksempel, så er densiteten af de forurenende forbindelser af betydning. Er densiteten for 
en NAPL større end densiteten for vand (DNAPL), så vil forureningen fortsætte med at sprede 
sig nedad i først den umættede og senere den mættede zone, indtil den når til et impermeabelt 
lag. Er densiteten derimod lavere end densiteten for vand (LNAPL), vil forureningen sprede sig 
ned igennem den umættede zone, indtil den når grundvandsspejlet. I figur 3.1.5 ses principskitser 
af spredningen af NAPLs.   
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Figur 3.1.5: Principskitse for spredningen af hhv. DNAPL (venstre) og LNAPL (højre) ved spild på overfladen 
(http://www.avjinfo.dk). 

 
Er der derfor tale om en forurening med DNAPL, vil det være nødvendigt, at den permeable re-
aktive jernvæg strækker sig ned til bunden (i form af et impermeabelt lag) af akviferen. En 
forurening med LNAPL nødvendiggør derimod kun en reaktiv jernvæg i et stykke af akviferens 
dybde, så længe forureningsfanen ikke kan strømme under den reaktive jernvæg (Gusmão et al., 
2004). På grund af risikoen for at forureningsfanen kan strømme under den reaktive jernvæg, da 
er tynde akviferer, der ender i et impermeabelt lag, de bedst egnede til brug af metoden med en 
permeabel reaktiv væg. For begge typer forurening er de ofte sæsonbetonede fluktuationer i 
grundvandsspejlet også af betydning, når placeringen af den permeable reaktive jernvæg skal 
bestemmes (Yabusaki et al., 2001).   

Derudover har koncentrationen af de forurenende forbindelser og det ønskede koncentrationskri-
terium efter den permeable reaktive jernvæg en stor betydning, sammen med den pågældende 
nedbrydningskinetik (evt. bestemt ved kolonneforsøg), Dette er bestemmende for den nødvendi-
ge opholdstid i den reaktive jernvæg, og dermed dimensioneringen af væggen. I samme 
forbindelse er det vigtigt at have et kendskab til eventuelle nedbrydningsprodukter og den videre 
nedbrydning af disse (Gavaskar, 1999; Yabusaki et al., 2001). 

De betydende karakteristika for selve akviferen kan f.eks. være indholdet af ilt, andre inorganiske 
forbindelser, pH-værdien og temperaturen, da disse er faktorer der påvirker processerne hvorved 
nedbrydningen foregår i den reaktive jernvæg. Desuden er grundvandets strømningshastighed af 
interesse, da denne vil påvirke strømningshastigheden gennem den reaktive jernvæg og dermed 
opholdstiden for de forurenende forbindelser. Derudover er akviferens hydrauliske konduktivitet 
af betydning, siden den permeable reaktive jernvæg skal have en større hydraulisk konduktivitet 
end de omkringliggende jordlag, da det ellers ikke er muligt, at få den forurenede fane til at pas-
sere gennem væggen (Gusmão et al., 2004; Gavaskar, 1999). 

Jo bedre kendskab man har til alle disse karakteristika inden man dimensionerer og konstruerer 
den permeable reaktive jernvæg, jo mere realistisk vil vurderingen af den tekniske og økonomi-
ske gennemførlighed være, og jo mindre risiko er der for at under- eller overdimensionere 
væggen.  

 
Når alle de ønskede karakteristika er klarlagt, kan man fortsætte til andet trin, hvor der først skal 
vælges et design af den permeable reaktive jernvæg. De to hoveddesign af de reaktive jernvægge 
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er den kontinuerte væg og funnel-and-gate (tragt-og-port) væggen. I figur 3.1.6 ses princippet i 
de to hoveddesign (Gusmão et al., 2004). 

  
Figur 3.1.6: De to hoveddesign for permeable reaktive jernvægge. Til venstre er den kontinuerte væg og til højre er 
funnel-and-gate væggen (Gusmão et al., 2004). 
 
Den kontinuerte væg er det mest brugte design, og dens udbredelse i akviferen strækker sig over 
hele den forurenede fanes bredde og dybde, og den kan eventuelt være forankret i et impermea-
belt lag. Funnel-and-gate væggen bruger en tragt af impermeable vægge til at lede det forurenede 
grundvand igennem porten, der består det reaktive materiale. Designet kan udvides til at bestå af 
flere porte og tragte. Denne metode kan bruges, hvis forureningsfanen er for udbredt til, at det er 
økonomisk attraktivt at bruge reaktivt materiale i hele bredden. Til gengæld vil den øgede strøm-
ningshastighed igennem væggen resultere i en kortere opholdstid i den reaktive væg, der derfor 
skal være tykkere. Desuden påvirker designet strømningerne i akviferen på en sådan måde, at det 
er nødvendigt at forankre væggen i et impermeabelt lag, hvis det skal sikres at der ikke strømmer 
forurenet grundvand under væggen. Dette design gør også, at udfældninger i den reaktive væg 
ikke er nær så kritiske som for den kontinuerte væg, da grundvandet ikke har samme mulighed 
for at strømme udenom den reaktive væg (Gusmão et al., 2004). 

 
Efter at et vægdesign er valgt, kan bredden (B), dybden (D) og tykkelsen (T) af den permeable 
reaktive jernvæg dimensioneres. Bredden og dybden vil udover vægdesignet afhænge af forure-
ningsfanens udbredelse. Tykkelsen afhænger derimod af den nødvendige opholdstid, θ, i den 
reaktive jernvæg og grundvandets strømningshastighed, v, gennem væggen på følgende måde:  

 
 T = v · θ (3.1.12) 
 
Der kan desuden ganges en sikkerhedsfaktor på, såsom en faktor 2-2,5 for at korrigere for for-
skelle mellem nedbrydningskinetikken bestemt i laboratoriet og den reelle i felten på grund af 
temperaturforskelle (Gavaskar, 1999), eller en faktor for at korrigere for et eventuelt fald i jernets 
reaktivitet med tiden (Klausen et al., 2003). 

 
Det tredje trin i processen er at vælge en konstruktionsmetode. En af de mest betydende faktorer i 
denne forbindelse er den nødvendige dybde af den reaktive væg, siden dybere konstruktioner 
kræver mere specialiseret udstyr. Herudover har akviferens geologi en stor betydning, da denne 
er afgørende for om der skal etableres afstivning under gravearbejdet. Desuden er det af betyd-
ning om der kun skal konstrueres permeable vægge, eller om der også skal være impermeable 
vægge.  
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Derudover vil infrastruktur i området (veje, bygninger etc.) og underjordiske installationer have 
en betydning, da disse komplicerer konstruktionen ved at begrænse adgangen til forureningen. 
Dette kan resultere i, at det bliver nødvendigt at afvige fra det normale konstruktionsprincip. 
Normalt placeres den permeabel reaktiv jernvæg vinkelret på grundvandets strømningsretning, 
hvorved forureningsfanen mest effektivt opfanges, samt lige nedstrøms for forureningsfanen, så 
denne ikke når at sprede sig længere nedstrøms (Gavaskar, 1999).  

 
Den simpleste konstruktionsmetode af de permeable reaktive jernvægge er at grave render med 
en rendegraver eller lignende. Valget af maskine vil afhænge af den ønskede dybde af den per-
meable reaktive væg, manøvrepladsen, tidshorisonten og de økonomiske aspekter for konstruk-
tionen. Den gravede rende kan så enten fyldes med det reaktive materiale eller med impermeabelt 
materiale, såsom cement eller bentonit (Gavaskar, 1999).  

Til den impermeable del af en funnel-and-gate væg kan der også bruges en barriere i form af en 
spunsvæg. Sammenføjningerne mellem stålpladerne kan tætnes med cementmørtel ned til om-
kring 15 meters dybde. Dette er en velegnet metode ved pladsbegrænsning og underjordiske 
installationer, da stålpladerne er relativt tynde i forhold til en udgravet rende. Det er også en god 
metode, hvis en stor mængde spildjord er uønsket (Gavaskar, 1999).  

En nyere metode er hydraulisk frakturering, der er en lovende metode til de dybereliggende (ned 
til omkring 90 m mod maksimalt 40 m for gravemaskinerne) forureninger, samt til lavpermeable 
sedimenter. Metoden består i at installere en række boringer orienteret langs den planlagte per-
meable reaktive væg, hvori der indsættes specialiserede redskaber til at styre opsprækningen af 
akviferen. Derefter injiceres jern blandet med guar gummi under lavt tryk i den dannede spræk-
ke. Før injektionen iblandes et enzym til nedbrydning af gelen, der i løbet af kort tid er nedbrudt 
til vand og forskellige typer sukker og har efterladt en permeabel reaktiv jernvæg. Den reaktive 
væg vil dog ikke blive særlig tyk og det kan derfor være nødvendigt at konstruere flere reaktive 
vægge parallelt på denne måde for at opnå den ønskede rensning af forureningsfanen. Injiceres 
der en blanding af jord og bentonit i stedet for jern-gele blanding, kan impermeable vægge kon-
strueres på denne måde (www.eti.ca; Gavaskar, 1999).  

Blandingen af jern og guar gummi kan også bruges i forbindelse med den mere simple konstruk-
tionsmetode, hvor der blev udgravet render. Dette er især en fordel, hvis akvifermaterialet er så 
løst, at en afstivning af kanterne ellers ville være nødvendig (www.eti.ca). 

 
Det sidste trin er moniteringsarbejdet, hvor det med en valgt hyppighed undersøges, om ned-
brydningen i den permeable reaktive jernvæg kan opfylde det ønskede koncentrationskriterium 
for det vand, der har passeret igennem væggen.   

 
3.1.4 Erfaringer med de forurenende forbindelser på feltlokalitet 
Nul-valent jern har hovedsageligt været brugt i tilknytning med fjernelse af klorerede forbindel-
ser, men dets effektivitet overfor andre stoffer er også blevet undersøgt. For de forbindelser der 
er centrale for feltlokaliteten på stranden ved høfde 42 er der kun udført meget begrænset forsk-
ning omkring deres nedbrydelighed. 

Allerede i 1981 blev det påvist, at methyl parathion kunne nedbrydes til hovedsageligt methyl-
amino-parathion ved tilstedeværelsen af nul-valent metal i form af zinkpulver (Butler et al., 
1981). Siden da er en nedbrydning af parathion påvist af andre ved tilstedeværelsen af jern. 
Ghauch et al. (1999) har fundet, at ethyl parathion nedbrydes hurtigt i batchforsøg ved tilstede-
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værelse af finkornet jern, ved 0,4 g jern per µg ethyl parathion blev ethyl parathion reduceret til 
ubetydelige mængder på 30 min. Det blev ud fra et UV absorptionsspektrum påvist, at der blev 
dannet et eller flere nedbrydningsprodukter, men da reaktionsvejene var ukendte var nedbryd-
ningsprodukterne ligeledes ukendte.  

Også Agrawal & Tratnyek (1996) har dokumenteret en fjernelse af parathion, og andre nitroaro-
matiske forbindelser, ved tilstedeværelse af jernpulver. I dette studie blev det fundet, at nitro-
gruppen (NO2) på den aromatiske ring kan omdannes til en amino-gruppe (NH2), hvilket vil ænd-
re parathion til amino-parathion. Keum & Li (2004) har fundet tilsvarende resultater for methyl 
parathion og adskillige andre nitroaromatiske forbindelser. Det er derfor muligt at den samme 
proces vil forløbe for de andre nitroaromatiske forbindelser (paraoxon og p-nitrofenol).  

Denne omdannelse er positiv, da amino-forbindelserne har en tendens til at være mindre toksiske 
end nitro-forbindelserne. I en toksicitetstest er det f.eks. fundet, at er den koncentration hvor 
halvdelen af bakterierne er påvirkede (EC50) er omkring 30 gange mindre for 2-aminofenol end 
for 2-nitrofenol (Jinadasa et al., 2004). Desuden er ethyl-amino-parathion klassificeret som min-
dre toksisk end ethyl parathion (toxnet.nlm). 

Vastrup (2005) har lavet batchforsøg med forurenet grundvand fra feltlokaliteten ved høfde 42. 
Ved tilsætning af 400 g jern per liter forurenet vand blev der efter en reaktionsperiode på 48 ti-
mer fundet en nedbrydning af methyl- og ethyl parathion, malathion, paraoxon, ethyl-amino-
parathion og p-nitrophenol på over 90 %. For nedbrydningsprodukterne af organofosfaterne i 
form af alifatiske triestre blev der fundet en nedbrydning på 76 %, hvilket er de eneste tilgænge-
lige data for triesterne.  

I samme forsøg blev der fundet en nedbrydning af MCPA på 81 %, mens 84 % af kresolerne blev 
nedbrudt. Udover dette er der ingen data fundet for de klorerede kresoler.  

Til gengæld findes der data for forskellige klorerede fenoler, der ligner kresolerne, blot mangler 
de en methyl-gruppe på den aromatiske ring. Det er fundet at en række klorfenoler nedbrydes ved 
tilstedeværelsen af nul-valente metaller, blandt andet ved en bimetallisk blanding af jern og pal-
ladium (Liu et al., 2001). Dette sker ved at klor-atomerne på den aromatiske ring udskiftes med 
hydrogen-atomer. Den langsomste nedbrydning sker for pentaklorfenol, der har de fleste klor-
atomer (Morales et al., 2002). 

 
Med hensyn til fjernelsen af kviksølv er det muligt at immobilisere en lang række tungmetaller 
og andre uorganiske forbindelser ved sorption til jernoverfladen og de udfældede korrosionspro-
dukter. Desuden kan tungmetallerne udfælde med korrosionsprodukterne og ikke kun sorberes til 
disse (Wilkin & McNeal, 2003).  

Metaloptaget er afhængigt af den overflade metallet sorberes til, herunder er jernet specifikke 
overfladeareal af stor betydning. Immobiliseringen sker i starten med pseudo-1. ordens kinetik og 
senere lineært. Den første hurtige fjernelse som følge af sorption er uafhængig af pH-værdien, 
men ellers gælder det, at sorptionen generelt stiger med pH-værdien. I figur 3.1.7 ses et eksempel 
på forskellige tungmetallers sorption til en overflade, og pH afhængigheden i denne forbindelse.  
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Figur 3.1.7: Afhængigheden af pH-værdien for den fraktion af forskellige tung-
metaller der er sorberet til en Fe(OH)3 overflade (Wilkin & McNeal, 2003). 

 
At sorptionen stiger med pH-værdien er positivt for immobiliseringen, da pH-værdien som nævnt 
stiger ved korrosion af jernet i den permeable reaktive væg. Det er dog muligt for tungmetallerne 
at blive mobiliseret igen, hvis pH-værdien falder, men en stor del af metalreduktionen er irrever-
sibel (Wilkin & McNeal, 2003). 

 
3.2 Nano- og mikrojernpartikler 
De permeable reaktive jernvægge er velegnede til at rense fanen fra en forurening, men til op-
rensning af selve kildeområdet er metoden ikke egnet. En af de seneste innovative metoder til 
oprensning af jord- og grundvandsforurening er injektion af nul-valente jernpartikler. Metoden er 
lovende til hurtigt at rense ikke alene forureningsfaner, men også selve kildeområdet (Liu et al., 
2005).  

En af årsagerne til dette er, at injektionen af disse partikler er bedre i stand til at nå en dyberelig-
gende forurening i undergrunden end en reaktiv væg er. En anden årsag er, at partiklerne har et 
betydeligt større overfladeareal per mængdeenhed i forhold til jernspånerne i de reaktive vægge. 
Så skønt deres nedbrydningsrater per overfladeareal kun er lidt højere end den for jernet i de re-
aktive vægge, så er deres reaktivitet betydelig større på grund af det større overfladeareal. Dette 
betyder også, at det især er nanopartiklerne der er fokus på, da de har et betydeligt større overfla-
deareal end mikropartiklerne (Liu et al., 2005). 

Området er ikke gennemforsket i samme grad som de permeable reaktive jernvægge, men alt 
tyder på, at de forurenende forbindelser der kan nedbrydes af jernspånerne i en permeabel reaktiv 
væg, også kan nedbrydes af de nul-valente jernpartikler (Zhang, 2003).  

 
3.2.1 Processerne 
Processerne hvorved jernpartiklerne fremkalder nedbrydning af forurenende forbindelser er sta-
dig ikke kendt særlig detaljeret. Det er uklart, om reaktionsvejene for nedbrydningen er de 
samme som i de permeable reaktive jernvægge. For TCE er der blevet observeret en direkte ned-
brydning til ethan ved tilstedeværelsen af nanojernpartikler, hvorved intet toksisk VC dannes. 
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Dette betyder ikke nødvendigvis, at reaktionsvejen er en anden end for jernspånerne i de reaktive 
vægge. Det kan også skyldes, at forbindelsen adsorberes bedre til nanopartiklerne, hvorved for-
bindelsen gennemgår alle stadierne i nedbrydningsvejen til ethan, uden at andre nedbrydnings-
produkter frigives fra partiklerne til væskefasen (Liu et al., 2005).  

Skønt de detaljerede nedbrydningsveje ikke er kendt, er det klart, at den samme overordnede 
proces med jernet som elektrondonor og forureningen som elektronmodtager er gældende (reak-
tion 3.1.3) (Liu et al., 2005). 

 
Ganske som det var tilfældet for de permeable reaktive jernvægge, kan processen også forløbe 
med andre nul-valente metaller end jern. Det er fundet, at udover nanojernpartikler kan også bi-
metalliske nanopartikler bruges til rensning af forureninger med klorerede forbindelser. De 
bimetalliske nanopartikler kan f.eks. indeholde en lille mængde bly, palladium eller nikkel ud-
over jernet. De bimetalliske nanopartikler er betydelig mere effektive end nanopartikler 
udelukkende med jern, hvilket kan skyldes den tidligere nævnte katalysator effekt af de mere 
ædle metaller (Liu et al., 2005). 

 

3.2.2 Faktorer der påvirker nedbrydningsprocesserne 
Som nævnt er overfladearealet af jernpartiklerne en af de faktorer, der påvirker nedbrydningspro-
cessen. Dette skyldes, at der ved et større overfladeareal er en relativ stor fraktion af tilgængelige 
jernatomer på overfladen, hvorved nedbrydningskapaciteten er større, og en hurtig nedbrydning 
kan ske (Ponder et al., 2001). Sammenligner man mikro- og nanojernpartikler, så har mikropar-
tiklerne generelt et specifikt overfladeareal på mindre end 1 m2/g, mens nanopartiklerne har et 
specifikt overfladeareal på omkring 20-40 m2/g (Lien & Zhang, 2001; Nurmi et al., 2005). 

Nedbrydningen, der sker ved tilstedeværelsen af de nul-valente jernpartikler, kan generelt beskri-
ves ved pseudo-1.ordens kinetik, givet ved:  

 

Cak
dt
dC

msSA ⋅⋅⋅−= ρ  (3.2.1) 

 
hvor C er koncentrationen af den forurenende forbindelse [mg/L], kSA er den normaliserede over-
fladeareals nedbrydningskonstant [L·h-1·m-2], as er det specifikke overfladeareal af metallet 
[m2/g], ρm er massekoncentrationen af metallet [g/L] og t er tiden [h]. Da kSA, as og ρm er kon-
stanter for et specifikt system, kan de betragtes som systemets pseudo-1.ordens 
nedbrydningskonstant, svarende til k1 i ligning 3.1.10 (Lien & Zhang, 1999). 
 
Den type partikler der anvendes er en anden faktor, der påvirker nedrydningsprocesserne. Dette 
skyldes, at nanojernpartiklerne kan fremstilles på forskellige måder, og som følge heraf kan have 
forskellige strukturer og egenskaber. Tilgængeligheden af det nul-valente jern i partiklerne, samt 
effektiviteten og reaktionskinetikken kan variere med typen af de nanojernpartikler, der bliver 
brugt til undersøgelserne.    

Liu et al. (2005) har undersøgt to typer nanojernpartikler, der er syntetiseret på forskellige måder. 
Det ene, Fe/B, er fremstillet i deres eget laboratorium og det andet, RNIP, er kommercielt til-
gængeligt. Begge typer nanojernpartikler har et specifikt overfladeareal på omkring 30 m2/g.  
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For disse to typer nanojernpartikler blev der fundet tydelige forskelle i tilgængeligheden af det 
nul-valente jern, effektiviteten og reaktionskinetikken. Disse forskelle blev hovedsageligt tilskre-
vet forskelle i opbygningen af partiklerne. Begge typer nanojernpartikler har en klar struktur med 
en kerne af nul-valent jern og en skal af jernoxid rundt om denne kerne, dog er jernoxidet rundt 
om kernen ikke det samme. I figur 3.2.1 ses strukturen af friske RNIP- og Fe/B-partikler, hvor 
der tydeligt ses en opbygning med en kerne og en skal. 

  
Figur 3.2.1: Friske nanojernpartikler, til venstre RNIP og til højre Fe/B (Liu et al., 2005). 
 
Hvor jernoxid skallen rundt om Fe/B partiklernes kerne enten forblev reaktiv eller partikler kon-
tinuert blev opløst, så der var friske reaktive pladser, da blev RNIP kernen passiveret af en 
løbende vækst af Fe3O4 skallen rundt om kernen. Denne vækst af skallen forhindrer transporten 
af elektroner indefra kernen og ud til det adsorberede stof på overfladen af partiklen, hvorved 
nedbrydningen bliver kraftigt hæmmet. Denne hæmningsproces ligner processen for reaktive 
jernvægge, hvor udfældning af mineraler passiverer jernspånerne i væggen og nedsætter reaktivi-
teten. Det er også fundet, at nedbrydningen af TCE på RNIP partiklerne ligner den, der sker i 
reaktive jernvægge og nedbrydningsraten per overfladeareal er også tilsvarende. 

Ved brug af nanojernpartikler til rensning af et forurenende kildeområde i undergrunden har den 
høje reaktivitet af Fe/B partiklerne dog et negativt aspekt, da partiklernes nedbrydningskapacitet 
risikerer at være blevet opbrugt for hurtigt. Der er dermed en risiko for at partiklerne ikke når 
frem til deres mål, hvor RNIP partiklerne er bedre beskyttet af deres skal.  

 

Akviferens pH-værdi er også af betydning for nedbrydningsprocesserne. Hvor en lav pH-værdi 
var positiv i forbindelse med de permeable reaktive jernvægge, da dette øgede korrosionen og 
nedsatte mineraludfældningen på jernets overflade, så er forholdene i forbindelse med jernpartik-
lerne lidt mere komplicerede. Dette skyldes at en lav pH-værdi i akviferen generelt nedsætter 
mobiliteten af negativt ladede kolloider (Unger, 2003), da akvifermaterialets overflade ladning 
bliver positiv ved lav pH. Siden injektionen af nanojernpartiklerne har vist sig at hæve 
pH-værdien med 2-3 enheder, da vil de dog næppe immobiliseres (Zhang, 2003).  

Hvis akviferen har en lav pH-værdi, vil den øgede pH-værdi som følge af injektionen af jernpar-
tikler desuden kunne gavne nedbrydningsaktiviteten, da mikroorganismer generelt foretrækker 
neutrale til basiske forhold. På denne måde vil det eventuelt kunne være muligt at få en naturlig 
nedbrydning af resterende produkter efter at jernpartiklerne har opbrugt deres nedbrydningskapa-
citet (Zhang, 2003). 
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3.2.3 Transport af partiklerne i undergrunden 
Nanopartiklernes ringe størrelse er i sig selv ikke nok til, at de ved injektion bliver transporteret 
effektivt ned i undergrunden og væk fra injektionsstedet. Det er derfor nødvendigt at finde effek-
tive leveringsmekanismer, der modvirker de faktorer, der nedsætter partiklernes mobilitet i 
akviferen (Liu et al., 2005). 

En af de faktorer der hindrer transporten af de reaktive partikler til den pågældende forurening er 
bortfiltrering. Bortfiltreringen af partiklerne foregår ved to trin, hvor partiklen først transporteres 
hen til overfladen af akvifermaterialet og derefter adsorberes til det (Nelson & Ginn, 2005).  

Bortfiltreringen af partiklerne kan ske ved forskellige mekanismer, der blandt andet afhænger af 
partikelstørrelsen og vandets strømningshastighed. En af mekanismerne er sedimentation på 
akvifermaterialet på grund af indvirkning fra tyngdekraften. En anden mekanisme er kaldet ”in-
terception”, hvor partiklen på grund af dens fysiske størrelse og dens bane gennem akviferen 
støder sammen med akvifermaterialet og opfanges. En tredje mekanisme er diffusion, hvor den 
tilfældige bevægelse af partiklen fører den i kontakt med akvifermaterialet (Schrick et al., 2004; 
Nelson & Ginn, 2005). For nanopartiklerne er det hovedsageligt diffusionen, der har betydning 
for bortfiltreringen (Schrick et al., 2004; Elliott & Zhang, 2001), mens de større og tungere mi-
kropartikler bortfiltreres ved de to andre mekanismer, især ved sedimentation (Schrick et al., 
2004, Nelson & Ginn, 2005).  

Når først partiklerne er kommet i kontakt med akvifermaterialet, vil det afhænge af hvor effektivt 
partiklen kan bindes til overfladen af materialet, om partiklen rent faktisk adsorberet eller om den 
kan bevæge sig videre. 

For at partiklerne bliver transporteret effektivt hen til den pågældende forurening, er det derfor 
vigtigt, at der er så få sammenstød som muligt mellem partiklerne og akvifermaterialet. Og at de 
ikke bindes særlig effektivt til akvifermaterialet, i de tilfælde hvor sammenstød finder sted. Det 
er derfor af betydning, at kunne påvirke partiklernes egenskaber for adsorption. Desuden er det 
vigtigt at forhindre at partiklerne aggregerer, da bortfiltreringen ved interception og sedimentati-
on øges herved (Schrick et al., 2004). En aggregering af nanopartiklerne vil også nedsætte deres 
overfladeareal (Nurmi et al., 2005).  

 
For at forhindre bortfiltreringen af de nul-valente nanojernpartiklerne, kan disse blandes med 
forskellige bærestoffer, der binder stærkt til jernpartiklerne. Bærestofferne har til formål at mod-
virke de mekanismer hvorved partiklerne transporteres hen til akvifermateriale og adsorberes til 
det. Dette opnås gerne ved at bærestofferne er ret anioniske, hvilket gør transporten gennem 
akviferen nemmere, da akviferens materiale i de fleste tilfælde overvejende har en negativt ladet 
overflade. Desuden sedimenterer jernpartiklerne kun langsomt (timer til dage) i opslæmningen 
med bærestofferne, og nanojernpartiklernes tendens til at aggregere modvirkes (Schrick et al., 
2004). Opslæmningen er også gerne hydrofil, da dette yderligere mindsker tendensen til adsorp-
tion på akvifermaterialet (Lecoanet et al., 2004). 

Hvis jernpartiklerne injiceres under tryk til et kildeområde med begrænset udbredelse, hvorved 
det ikke er nødvendigt, at der er en betydelig spredning efter injektionen, kan det være en fordel 
at bruge en hydrofil opløsning. Dette kan være en emulsion af olie og vand, hvor enten mikro- 
eller nanojernpartikler er indeholdt i emulsionens olie miceller. De hydrofobe forurenende for-
bindelser kan diffundere ind i olie micellerne og reagere med jernpartiklerne (Geiger et al., 
2001).    
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For mikrojernpartiklerne kan transport ved dispersion øges ved at tilsætte væsker, der nedsætter 
den lokale viskositet i porevolumenet (Schrick et al., 2004). 

 
Det er uvist hvor lang en levetid jernpartiklerne har i akviferen, men det er fundet, at nanopar-
tiklerne kan være reaktive i minimum 6-8 uger (Zhang, 2003), mens det er usandsynligt at deres 
levetid er over et år (Schrick et al., 2002). Da deres levetid er kort er de bedst egnede til en kort-
sigtet rensningsindsats, hvor der satses på en fuldstændig fjernelse af forureningskilden (Schrick 
et al., 2002).  

Det er derfor vigtigt, at partiklerne leveres hurtigst muligt til det forurenede område i undergrun-
den, så hovedparten af deres reaktivitet bruges på oprensning af forureningen. Dette kan f.eks. 
gøres ved at etablere en eller flere boringer ned til forureningen, hvori opslæmningen af jernpar-
tiklerne og bærestofferne injiceres. Injektionen kan enten foregå under tryk, hvorved partiklerne 
hurtigst spreder sig væk fra injektionsstedet (Nyer & Vance, 2001), eller hvis en stor spredning 
ikke er nødvendig, kan det overlades til tyngdekraften at transportere partiklerne bort (Schrick et 
al., 2004). Under injektionen i en boring er det vigtigt at processen ikke foregår på en sådan må-
de, at boringen tilstoppes. Dette kan f.eks. ske, hvis injektionen foregår for hurtigt, så partiklerne 
ikke kan nå at transporteres væk. Desuden vil der være større risiko for tilstopning ved brug af 
mikrojernpartikler end ved brug af nanojernpartikler, da en større jernmængde vil være nødven-
dig og mikrojernpartiklerne relativt nemt sedimentere (Lien & Zhang, 2001). Ved brug af injek-
tionsmetoden kan det reaktive nul-valente jern leveres ned til langt større dybder, end det er mu-
ligt at konstruere en permeable reaktiv væg (Schrick et al., 2004; Nyer & Vance, 2001).   

I tilfælde af at forureningen er lokaliseret under bygninger eller lignende, så er bærestoffernes 
egenskaber især vigtige, da jernpartiklerne i dette tilfælde ofte vil skulle transporteres vandret 
med grundvandet i en relativ lang strækning ind under bygningen (Schrick et al., 2004). 

 
Nanojernpartiklerne har først for nyligt været brugt in situ, hvor bimetalliske nanopartikler af 
palladium og jern har været brugt til at rense en TCE forureningsfane med en grundvandskoncen-
tration på op til 800 µg TCE/L. Partiklerne blev injiceres i tre boringer ved brug af tyngdekraften. 
På denne måde blev der over 2 dage tilført 1,7 kg nanojernpartikler til et forurenet område på 80 
m3. Dette resulterede i en fjernelse af forureningen på mellem 1,5 og 96 %, jo tættere på injekti-
onsstederne, jo bedre var oprensningen (Elliott & Zhang, 2001). 

Nanojernpartikler er også blevet leveret til et DNAPL kildeområde for klorerede forbindelser på 
Kennedy Rumcenter ved brug af en emulsion af vand og olie. Jordkoncentrationer af TCE i et 
område på 35-75 m3 er blevet reduceret fra op til 6 mg/kg ned til 1 µg/kg ved en feltdemonstrati-
on. Mens PCE i porevandet blev reduceret fra 140 mg/L til nogle få mg/L i et forsøg i fuldskala 
(nasa.rti.org).  

 
3.3 Toksicitet  
Toksicitetsbestemmelser har forskellige anvendelsesmuligheder, og anvendes ofte til at vurdere 
den risiko forskellige forbindelser udgør overfor miljøet. Toksicitetsbestemmelserne kan også 
anvendes som et måleredskab for, hvor god en given afværgemetode er til at reducere toksicite-
ten af en forurening, samt eventuelt om metoden i sig selv kan udgøre en risiko overfor miljøet.  

I denne forbindelse er det nødvendigt at undersøge effekten af forureningen på en eller flere for-
søgsorganismer, både før og efter behandling af forureningen. Metoder til bestemmelse af disse 
effekter vil blive gennemgået i det følgende afsnit, samt nogle af de faktorer der bør tages hensyn 
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til. Afsnittet vil blive afsluttet med en gennemgang af egenskaber og skæbnen i miljøet for de 
forskellige forurenende forbindelser på feltlokaliteten. 

 

3.3.1 Toksicitetstest 
Toksicitetsbestemmelse er et egnet måleredskab for, hvor god en given afværgemetode er til at 
reducere risikoen for en negativ påvirkning på miljøet af en forurening. En årsag til dette er, at 
kemiske analyser kombineret med kendskab til de enkelte forbindelser i en blandet forurening i 
sig selv ikke er nok til at fastslå toksiciteten af hele blandingen. Dette skyldes, at der kan opstå 
kombinationseffekter af de kemiske forbindelser i en blanding, og den samlede toksicitet derfor 
ikke behøver at være summen af toksiciteten for de enkelte forbindelser. Kombinationseffekterne 
kan være enten synergistiske, hvor den samlede effekt af flere forbindelser er større end summen 
af effekterne af de enkelte forbindelser, eller antagonistiske, hvor den samlede effekt af flere for-
bindelser er mindre end summen af effekterne af de enkelte forbindelser. I en blanding med 
adskillige forbindelser kan nogle af forbindelserne have synergistiske effekter, mens andre har 
antagonistiske effekter. Dette gør, at en vurdering af toksiciteten uden udførelsen af toksicitets-
test bliver meget vanskelig, selv med et indgående kendskab til de enkelte forbindelser (Nielsen 
et al., 2005). Som et eksempel på kombinationseffekter kan nævnes, at methyl parathion og 
methyl paraoxon kan udvise en stærk synergistisk effekt, da de sammen resulterer i 90 % hæm-
ning af acetylcholinesterase biosensorer, hvor de hver for sig ville føre til hhv. 2 % og 25 % 
hæmning (Dzyadevych et al., 2002). 

 
Den effekt en forurening har på en organisme kan undersøges ved hjælp af forskellige typer tok-
sicitetstest. Effekten af forureningen kan enten være akut, og kan vise sig i form af f.eks. 
immobilisering eller død af forsøgsorganismerne efter en kortvarig eksponering, eller den kan 
være kronisk, og f.eks. vise sig i form af en hæmning i vækst eller reproduktion eller endog have 
mutagene eller kræftfremkaldende egenskaber efter en længerevarende eksponering (i forhold til 
organismens livscyklus). Generelt skal der en højere koncentration af en forurening til at give de 
akutte effekter, end der skal til at fremkalde kroniske effekter (Van Leeuwen et al., 1996).  

De akutte toksicitetstest er langt de nemmeste og billigste at udføre, da de er kortvarige og nem-
me at aflæse, hvorimod test af koniske effekter kræver en betydelig længere forsøgsperiode, kan 
være svære at aflæse og udføres ofte på forsøgsorganismer af et højere trofisk niveau end dem 
der anvendes til de akutte toksicitetstest (Van Leeuwen et al., 1996). 

En typisk toksicitetstest udføres som en koncentration-respons test, hvor effekten på forsøgsor-
ganismerne undersøges for en fortyndingsrække. For hver af koncentrationerne i fortyndings-
rækken eksponeres en gruppe af forsøgsorganismer i en bestemt tidsperiode. Efter dette tidsrum 
undersøges effekterne fra de forskellige koncentrationer på forsøgsorganismerne. Ud fra de for-
skellige koncentrationer i fortyndingsrækken og de tilsvarende observerede effekter kan der 
derefter konstrueres en koncentration-respons kurve (Van Leeuwen et al., 1996). I figur 3.3.1 er 
et eksempel på, hvordan en koncentration-respons kurve kan se ud. 
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Figur 3.3.1: Principskitse af en koncentration-respons kurve. 

    
Ved undersøgelse af ændringen i toksicitet fra en ubehandlet til en behandlet prøve kan koncen-
trationerne der skal til for at give en bestemt effekt sammenlignes. Dette kan opnås ved at 
sammenligne ECx- eller LCx-værdier, der er de effektkoncentrationer af forureningen, hvor x % 
af forsøgsorganismerne er hhv. påvirkede eller døde af eksponeringen, ofte anvendes EC50-vær-
dier (se figur 3.3.1). Ved at dividere en given ECx-værdi for toksicitetsbestemmelserne efter be-
handlingen med den tilsvarende værdi fra før behandlingen kan reduktionen i toksiciteten be-
stemmes. 

 
Det er ikke alle arter, der er lige følsomme over for alle forbindelser, f.eks. er herbicider generelt 
mest toksiske overfor planter og insekticider mest toksiske overfor insekter og krebsdyr. Når der 
skal laves en vurdering af toksiciteten må der derfor tages hensyn til den mest følsomme art. Det 
er det derfor bedst med data for en nogenlunde bred gruppe arter, dette kunne f.eks. være alger, 
dafnier og fisk, hvis der er tale om et akvatisk miljø (Van Leeuwen et al., 1996). Er den mest 
følsomme art kendt, da er det tilstrækkeligt at teste denne, hvis toksicitetsbestemmelserne ude-
lukkende anvendes som et måleredskab (Baun, 2005). Der vil også være en variation indenfor 
arterne, siden organismer generelt er mere følsomme tidligt i deres livscyklus (Van Leeuwen et 
al., 1996). 

 
3.3.2 Egenskaber for og effekter af de forurenende forbindelser på feltlokaliteten 

Hvor stor en risiko en kemisk forbindelse udgør overfor miljøet, afhænger ikke alene af dens 
toksicitet, men også af dens skæbne i miljøet, og dermed i hvor høj en grad de forskellige orga-
nismer i miljøet eksponeres overfor forbindelsen. Risikoen for eksponering kan blandt andet 
vurderes ud fra hvilke tendenser forbindelsen har til at fordampe, sorbere, bioakkumuleres og 
nedbrydes. I tabel 3.3.1 er en oversigt over egenskaber for 27 udvalgte forbindelser, der kan fin-
des i akviferen på feltlokaliteten. Strukturformlerne for forbindelserne kan ses i bilag III. 
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Tabel 3.3.1: Fysisk-kemiske data for udvalgte forbindelser. Er intet andet nævnt, er data taget fra (toxnet.nlm). En 
ikke forventet proces angives som i.f.. EC/LC50-værdierne er for krebsdyr (Daphnia magna). 

Navn CASa EC/LC50 24/48 KH Koc
LogKow 
(BCF) 

Foto-
lyse 

Hydro-
lyse 

  [mg/L] [atm·m3/mol]   t½ [d] t½ [d] 

Ethyl parathion 56-38-2 /0,00037b 3,0·10-7 314- 
38000 

3,83 
(63-462) 73 20-300 

(pH 9-5) 

Methyl parathion 298-00-0 /0,00014 8,0·10-8 366- 
1516 2,86 32 72 

(pH 7) 

Ethyl-amino-
parathion 3735-01-1 /1,2f 2,7·10-8  (d) 418f 2,60d - - 

Iso-amino-
parathion - - - - - - - 

Malathion 121-75-5 /0,0009 4,9·10-9 30 2,36 
(13) 42 11 

(pH 7) 

Paraoxon 311-45-5 0,00065c/
0,00019b 6,4·10-11 48 1,98 

(19) - 3-173 
(pH 9-5)

p-nitrofenol 100-02-7 35/ 1,3·10-8 1,7 1,91 
(2-79) 6 i.f. 

EEMOOSPOf 2404-05-9 /1140 2,4·10-7 26 1,02 - - 
EEMOOSPSf 3288-58-2 /30 1,1·10-4 71 2,79 - - 
EEMOOOPS 15959-01-0 - - - - - - 
MMEOOSPS 3347-21-5 - - - - - - 

EOOSPO 1186-09-0 /440f 3,2·10-7   (f) 48f 1,51f 

(35b) - - 

EOOOPO 78-40-0 /1788f 1,5·10-6 3-65 0,8 
(2,4-22) i.f. i.f. 

EOOSPSf 2524-09-6 /11,6 1,5·10-4 130 3,28 - - 
EOOOPS - - - - (20b) - - 
MOOSPS - - - - (10b) - - 

MOOOPS 152-18-1 /721f 1,2·10-4  (d)  21f 1,16d 

(1b) - - 

Iso-MP1 - - - - - - - 
EP1f 298-06-6 /89 3,7·10-4 36 2,24 - - 
EP2-syref 5871-17-0 /110.000 - 36 - - - 
MP16 756-80-9 /592 2,1·10-4 11 1,26 - - 
MP2-syre 1112-77-8 - - - - - - 

MCPA 94-74-6 100/180e 4,6·10-10 50-62 3,25 
(1) i.f. i.f. 

O-kresol 1319-77-3 18/16e 1,2·10-6 22-49 1,95 
(18) 35 i.f. 

4-kloro-kresol 59-50-7 /2,3 2,5·10-6 490 3,10 
(5,5-13) - i.f. 

6-kloro-kresol 615-74-7 /3,3f 4,6·10-7 124-
645 

2,90 
(1,2-4,7) - i.f. 

4,6-dikloro-
kresol - - - - - - - 
a (ovs.dmu.dk). b (www.ringamt.dk). c (Carvalho et al., 2003). d (ecs.syrres.com). e (www.pesticideinfo.org). 
f (www.epa.gov, toksiciteten fra denne kilde er som den eneste givet som LC-værdier i stedet for EC-værdier). 
 
Ud fra EC50-værdierne for Daphnia magna for de forskellige forbindelser i tabel 3.3.1 ses det, at 
især methyl- og ethyl parthion, paraoxon og malathion er meget toksiske med EC50-værdier på 
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langt under 1 mg/L. Dette passer med at organofosfater regnes blandt de mest toksiske insektici-
der i verden. Deres toksicitet skyldes hovedsageligt, at de virker hæmmende på et enzym kaldet 
acetylcholinesterase, der er nødvendigt for, at nervesystemet fungerer (Carvalho et al., 2003). 
Dette skyldes, at acetylcholinesterase hydrolyserer stoffet acetylcholin, der er en neurotransmitter 
som overfører signaler fra nerverne og til receptorer på musklerne. Hvis acetylcholinesterase 
hæmmes, og acetylcholin dermed ikke hydrolyseres når det når frem til musklerne, så overbela-
stes receptorerne med nervesignaler, hvilket fremkalder kramper (www.biosite.dk).  

Derudover er også ethyl-amino-parathion og de klorerede kresoler ret toksiske overfor Daphnia 
magna, mens toksiciteten af de resterende forbindelser ikke er særlig stor. 

Det ses af tabel 3.3.1, at værdierne for Henry’s konstant, KH, generelt er lave for alle forbindel-
serne. Forbindelserne med en KH-værdi der er mindre end 3·10-7 atm·m3/mol er mindre tilbøjelige 
til at fordampe end vand, mens forbindelserne med en KH-værdi der er mellem 10-5 og 10-7 
atm·m3/mol fordamper langsomt. For forbindelserne med en KH-værdi på er mellem 10-3 og 10-5 
atm·m3/mol sker der en betydelig fordampning, men de regnes ikke for direkte flygtige (Baun & 
Nyholm, 2001). Det ses, at de mest komplekse forbindelser, såsom parathion, malathion, parao-
xon og MCPA, er mindst tilbøjelige til at fordampe fra en vandig opløsning. Mens de mest 
simple alifatiske forbindelser, såsom MP2- og EP2-syre, fordamper i betydelig grad. 

Forbindelsernes Koc-værdier giver en indikation på deres mobilitet. Forbindelser med en Koc-vær-
di på mindre end 150 har en stor mobilitet, mens forbindelser med en Koc på over 500 har en lav 
mobilitet (Baun & Nyholm, 2001). Det ses, at mange af forbindelserne må forventes at have en 
relativ stor mobilitet, mens mobiliteten for de klorede kresoler er ret moderat, og mobiliteten for 
parathion forbindelserne er lav.  

Med hensyn til bioakkumuleringen af de forskellige forbindelser, så er forbindelser med en 
biokoncentrationsfaktor, BCF, på over 100 bioakkumulative. Er der ingen data om BCF-værdien, 
så antages forbindelser med en logKow-værdi på over 3 at være bioakkumulative (Baun & 
Nyholm, 2001). Det ses, at det kun er ethyl parathion og EOOSPS der må antages at være 
bioakkumulative.  

Fra halveringstiderne for fotolyse og hydrolyse givet i tabel 3.3.1 ses det, at fotolyse finder sted 
for hovedparten af de stoffer, som der er fundet data for. Fotolyse er dog ikke en sandsynlig pro-
ces i akviferen, men ved laboratorieforsøg kan det være relevant at tage hensyn til processen. 
Hydrolyse sker derimod kun for de aromatiske triestre og malathion. For organofosfaterne gælder 
det, at de generelt bliver mindre toksiske efter at have undergået hydrolyse af esterbindingerne 
(Sogorb & Vilanova, 2002). Det ses, at hydrolyse især er en betydende nedbrydningsproces ved 
høje pH-værdier, så ved de lave pH-værdier på feltlokaliteten, må det ikke forventes at hydrolyse 
processen sker særlig hurtigt. Forureningen på feltlokaliteten er dog næsten 50 år gammel, så 
selv med halveringstider på op til 300 dage ved en lav pH-værdi, må der i tidens løb være sket en 
del hydrolyse. Dette bekræftes af at der findes betydelige koncentrationer af forskellige nedbryd-
ningsprodukter i akviferen, heriblandt p-nitrofenol der dannes når f.eks. parathion hydrolyseres.  

Nedbrydningsvejene for parathion i akviferen er afhængige af om forholdene i akviferen er aero-
be og anaerobe. Under aerobe forhold kan ethyl parathion blive nedbrudt til paraoxon eller 
p-nitrophenol og EP2-syre, hvoraf de sidste også er nedbrydningsprodukter af paraoxon (tox-
net.nlm). Er forholdene anaerobe kan ethyl parathion nedbrydes til ethyl-amino-parathion, der 
videre kan nedbrydes til p-aminophenol og EP2-syre (umbbd.ahc.umn.edu). For methyl pa-
rathion kan der ske tilsvarende processer med nedbrydning til methyl paraoxon, p-nitrophenol, 
MP2-syre og methyl-amino-parathion (toxnet.nlm).  
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4 Metode 

I det følgende gennemgås de metoder der har været anvendt under udførelsen af de forskellige 
kolonne- og batchforsøg med nul-valent jern. Desuden gennemgås metoden for udførelsen af de 
toksicitetstest, der er anvendt som et måleredskab for det nul-valente jerns evne til at nedbryde 
de forurenende forbindelser.    

 
4.1 Prøvetagning 
De indledende forsøg blev udført ved brug af grundvand fra feltlokaliteten, der havde været op-
lagret i 7-8 måneder (Vastrup, 2005). Oplagringen foregik først ved 4 °C og senere ved 15 °C. 
Grundvandet stod mørkt, så nedbrydning ved fotolyse skulle ikke være af betydning, men visse 
af stofferne i vandet kan være blevet nedbrudt ved hydrolyse, især under opbevaringen ved 15 
°C. Grundvandet blev vurderet til at være acceptabelt til de indledende forsøg, men til de endeli-
ge forsøg, skulle friskt grundvand anskaffes. Dette blev hentet på Harboøre Tange den 17. juni 
2005. I figur 4.1.1 er et billede fra lokaliteten og af boringen hvorfra grundvandet blev udtaget. 

  
Figur 4.1.1: Billede af lokaliteten og boring V7, hvorfra grundvandet blev hentet. 
 
Grundvandet blev udtaget fra boring V7 (se bilag I), der er en af de kraftigt forurenede boringer. 
Udtagningen blev foretaget ved brug af en 12 V dykpumpe af mærket whale, der havde en 
kapacitet på omkring 3,5 L/min. Der var ikke medtaget udstyr til bestemmelse af volumenet af 
vandsøjlen i boringen, men det blev vurderet til omkring 20 L, så boringen dermed blev tømt et 
par gange ved forpumpning i 15 min. Efter forpumpningen blev 3 pesticidresistente plastdunke 
fyldt med grundvand, hvoraf den sidste der blev fyldt, senere blev brugt til forsøgene. Vandet fra 
feltlokaliteten vil følgende blive omtalt som H42 vand. Iltindholdet, temperaturen og pH-værdien 
i grundvandet blev bestemt til hhv. 1,7 mg/L, 10,7 ºC og 3,32. 

Der blev desuden hentet en 4 måneder gammel sedimentprøve udtaget fra boring V29 (Se bilag 
I), der er et hotspot for sedimentforurening med fri organisk fase. Sedimentprøven, der bestod af 
finkornet sand, har i kortvarigt været udsat for iltede forhold, men er stadig kraftigt forurenet. 

Prøverne blev transporteret tilbage til DTU samme dag, hvor de om aftenen blev stillet på køl i et 
kølerum med en temperatur på 4 ºC, hvor de blev opbevaret i de 2-3 måneder forsøgene varede. 
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4.2 Toksicitetstest  
De udførte akutte toksicitetstest med ferskvandskrebsdyret Daphnia magna blev udført i henhold 
til den internationale standard ISO 6341 (1996). Den anvendte kultur er blevet dyrket i laborato-
riet siden 1978, hvor den blev indsamlet fra Langedammen ved Birkerød.   

I det følgende gennemgås proceduren for toksicitetstestene kort, sammen med statistik program-
met Probit, der blev anvendt til databehandling. 

 
4.2.1 Procedure 
De udførte toksicitetstest kan inddeles i to grupper; screeningstestene, hvor størrelsesordenen af 
fortyndingen af prøverne bestemmes, da den omtrentlige toksicitet af en del af prøverne var 
ukendt, og de fulde koncentration-respons test, hvor EC-kurven bestemmes. For forsøgene med 
forurenet grundvand blev screeningsforsøgene udført med 3-4 koncentrationer med en faktor 10 
imellem. For forsøgene med forurenet sediment blev der brugt 5-6 koncentrationer med en faktor 
3-5 imellem. For koncentration-respons forsøgene blev der ofte brugt 6-7 koncentrationer med 
en faktor 1,2-2 imellem. Var der erfaring med en meget stejl EC-kurve fra tilsvarende forsøg, 
blev der brugt flere koncentrationer, så det var rimelig sikkert at et par af de anvendte koncentra-
tioner gav en immobilisering mellem 1-99 %. 

Forsøgsorganismerne der blev brugt til forsøgene var generelt lige knap 24 timer. Dette skyldes, 
at der dagen før et forsøg var planlagt blev renset ud af unger i glassene med moderdyrene sidst 
på formiddagen. Næste morgen blev de unger der var født gennem det sidste døgn opfanget og 
toksicitetstestene blev startet engang i løbet af formiddagen.  

Moderdyrene blev dyrket i M7 ferskvandsmedie (OECD, 1996) i bægerglas på en liter i et 20 ºC 
rum. Lyset i rummet blev reguleret, så der var en lysperiode på 12 timer i døgnet. Hvert af bæ-
gerglassene indeholdt 20 moderdyr, hvis pasning bestod i at udskifte halvdelen af mediet med 
frisk medie 2 gange om ugen, samt filtrere det gamle medie. Desuden skulle der klargøres foder-
alger i form af Selenastrum capricornutum, hvilket moderdyrene ved hjælp af en pumpe per 
automatik blev fodret med tre gange om dagen. I figur 4.2.1 ses opstillingen i 20 ºC rummet. 

 
Figur 4.2.1: Opstillingen med moderdyrene til forsøgsorganismerne i bægerglassene, der bliver 
fodret med alge per automatik. 
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Ved fremstilling af opløsningerne med forskellige koncentrationer til toksicitetstesten, blev M7 
mediet brugt til fortynding. Da grundvandet fra feltlokaliteten var meget surt, var det ofte nød-
vendigt at opjustere pH-værdien til en værdi på 7-8 i de højeste koncentrationer med NaOH. 

Toksicitetsforsøgene blev udført i 100 mL overdækkede bægerglas indeholdende 25 mL opløs-
ning. For forsøgene med grundvand blev der brugt 4 replikater á 5 dyr for hver koncentration. 
For de indledende forsøg med sedimentet blev der kun brugt en enkelt, og for høstforsøgene med 
sedimentet blev der kun brugt 2 replikater. Dette skyldes, at der ikke blev født tilstrækkeligt med 
unger til, at der kunne udføres test med 4 replikater. Der blev desuden lavet 8 kontrol replikater 
med rent M7 medie. Bægerglassene blev herefter stillet mørkt i 24 timer, hvorefter antal 
immobiliserede forsøgsdyr blev talt, hvilket blev gentaget efter endnu 24 timer. 

For alle toksicitets forsøgene blev det sikret, at oxygen koncentrationen i vandet ikke var faldet 
til under 2 mg/L, hvorved forsøgsorganismerne kunne være døde af iltmangel, samt at pH-vær-
dien ikke havde ændret sig betydeligt. Desuden blev der lavet en test med kaliumdikromat før de 
første toksicitetstest blev fortaget, og efter at de sidste var udført. Dette giver et udtryk for kultu-
rens følsomhed, da EC50 (24h) skal ligge mellem 0,6-1,7 mg/L.    

 
4.2.3 Statistisk databehandling 
De målte data fra toksicitetsforsøgene blev behandlet statistisk med programmet Probit version 
2.3. Ved input af den anvendte koncentration, samt antallet af immobiliserede forsøgsorganismer 
og det totale antal for forsøgsorganismer for denne koncentration, kan programmet udregne EC1, 
EC10, EC25, EC50, EC75, EC90 og EC99, samt det øvre og nedre 95 % konfidensinterval. 

Det testes desuden hvor god en sammenhæng der er mellem den observerede effekt og den stati-
stisk forventede effekt. Den bedste sammenhæng findes oftest, hvis der benyttes en log trans-
formation af de anvendte koncentrationer.  

For at Probit har et tilstrækkeligt statistisk materiale til at kunne udregne de nævnte værdier kræ-
ves det, at der er mindst to koncentrationer, hvor der er immobiliseret mellem 1-99 % af forsøgs-
organismerne. Er enten ingen eller alle af forsøgsorganismerne immobiliseret, så er det ikke mu-
ligt at udregne EC-værdierne. Generelt gælder det, at jo flere koncentrationer der giver mellem 
1-99 % immobilisering, jo mere sikkert er forløbet af EC-kurven.  

 
4.3 Kolonneforsøg  
Under det eksperimentelle arbejde er der udført kolonneforsøg med nul-valente jernspåner af tre 
omgange. I første omgang foretages nogle indledende forsøg, hvor blandt andet funktionen af 
forsøgsopstillingen afprøves, og reduktionen af toksiciteten af det oplagrede vand fra feltlokalite-
ten ved passage gennem en kort jernzone undersøges. 

Derefter undersøges nedbrydningen af radioaktivt mærket methyl parathion i den allerede brugte 
kolonne med H42 vand, samt i en ny kolonne med destilleret vand. Dette gøres for at få et ind-
tryk af hvor fuldstændig nedbrydningen er, samt hvor hurtigt nedbrydningen foregår. I samme 
omgang tilsættes sporstof til kolonnerne for at undersøge strømningen gennem kolonnerne. Til 
sidst opsættes to nye kolonner med en betydelig længere jernzone; den ene med rent H42 vand, 
hvorfra der udtages prøver til analyse hos Cheminova A/S, den anden med H42 vand tilsat radio-
aktivt mærket methyl parathion, så nedbrydningen kan følges hjemme i laboratoriet.  
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4.3.1 Opbygning af kolonnerne 
Til kolonneforsøgene er der brugt plexiglas kolonner med en højde på 25 cm og en indre diame-
ter på 5,35 cm. Nederst i kolonnen er placeret en indløbsstuds, mens der i låget til kolonnen er en 
udløbsstuds. Låget er fastgjort til kolonnen med en tætningsring og 1-2 skruetvinger.  

Prøverne udtages fra kolonnen ved at der i kolonnevæggene er der lavet udfræsninger med en 
dybde på 1-2 mm og en diameter på 9 mm. Udfræsningerne er lavet for hver anden cm i hele 
kolonnens højde, begyndende 1,55 cm over indløbet, og de har en gennemboring i midten med 
en diameter på omkring 1 mm, på denne måde fremkommer der 12 prøvetagningsporte i kolon-
nen. Teflonbelagte gummisepta med en diameter på 10 mm sættes i spænd i udfræsningerne og 
tapes fast med isolerbånd, hvorved det er muligt at udtage prøver med en kanyle uden at septa 
trækkes af, når kanylen trækkes ud. De anvendte kanyler havde et volumen på 0,5 mL og en nål-
længde på 1,25 cm. 

Før kolonnens låg fastgøres pakkes kolonnen med sand og jernspåner. Dette gøres ved, at der 
først lægges et finmasket net i bunden af kolonnen, hvorved tilstopning af indløbet forhindres. 
Derefter blev der fyldt først groft og derefter finere sand i kolonnen (dansand med hhv. str. 6 og 
3 og en porøsitet på 0,42), hvorefter jernspåner af typen ”Gotthart Maier” (med en porøsitet på 
0,59 og en densitet på 2,7 kg/L) blev fyldt i efterfulgt af det finere sand, det grove sand og til 
sidst endnu et net for at forhindre tilstopning.  

Indløbet til kolonnerne blev med metalrør og vitonslanger forbundet til en indløbsbeholder, dette 
skete igennem en Technicon® AutoAnalyser® II Proportioning pumpe fra Alfa-Laval Zeta A/S, 
mens udløbet på samme måde var direkte forbundet til en udløbsbeholder, begge beholdere med 
et volumen på 5 L. For at mindske nedbrydning ved fotolyse omvikles indløbsbeholderen med 
sølvpapir. Ved forsøgene med radioaktivt mærket methyl parathion, blev udløbsbeholderen 
yderligere forbundet til en CO2-fælde, hvor den CO2 der blev produceret i kolonnen blev 
opfanget. Basefælden indeholdt 35 mL 1 N NaOH, da dette var den mindst mulige volumen. Til 
den første af de opstillede kolonner blev der desuden tilsluttet et manometer mellem pumpen og 
kolonnen, så trykdannelse i systemet kunne observeres. Forsøgsopstillingen var placeret i et 
aftræksskab ved stuetemperatur (20-25 ºC). I figur 4.3.1 ses forsøgsopstillingen. 

 
Figur 4.3.1: Forsøgsopstilling til kolonneforsøgene, slangerne der fortsætter ud af bille-
de til højre er tilsluttet basefælder. 
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Med de valgte slanger har pumpen en konstant ydelse på 0,66 mL/min, hvilket med det pågæl-
dende tværsnitsareal af kolonnerne vil svare til en Darcy hastighed på 0,41 m/d. Siden ideen bag 
forsøget er, at den reaktive jernvæg skal tænkes installeret i spunsvæggen i det overdækkede og 
indspunsede område, da er denne strømningshastighed betydelig højere end det vil være aktuelt 
på feltlokaliteten. Derfor blev pumpen reguleret med et start-stop ur, så gennemstrømningshas-
tigheden i kolonnen kunne nedsættes til en femtendedel af den maksimale indløbshastighed, 
nemlig 0,044 mL/min, svarende til en Darcy hastighed på 0,027 m/d.  

Indløbshastigheden er under de indledende forsøg reguleret i en 4 timers cyklus, hvor der pum-
pes i 15 min og derefter holdes pause i 3 timer og 45 min. Siden en kortere cyklus var ønsket, så 
indflydelsen fra diffusion mindskes, blev cyklusen derefter reduceret til 1½ time, hvor der pum-
pes 6 min og holdes pause i 84 min.   

 
4.3.2 Jernets toksicitet 
Da jern alene kan være toksisk overfor forsøgsorganismen Daphnia magna, var det første indle-
dende forsøg at udføre en blindtest på dette. M7 mediet blev i den forbindelse pumpet igennem 
en kolonne, hvorved jernets effekt på forsøgsorganismerne kunne undersøges.  

Kolonnen blev pakket med 8,8 cm dansand, 5,2 cm jernspåner og 10,3 cm dansand. Denne pak-
ning af kolonnen gav et porevolumen på 250 mL, hvilket giver en opholdstid for vandet i 
kolonnen på knap 4 døgn. 

For at undersøge, om der var en påkrævet bufferzone af sand efter jernzonen, blev der udtaget 
prøver flere steder fra kolonnens jernzone op til udløbet fra kolonnen igennem en periode på 5 
dage. Prøverne der blev udtaget blev opbevaret på køl ved 4 °C i under en uge, før der blev fore-
taget test for akut toksicitet.  

 
4.3.3 Indledende forsøg med vand fra høfde 42 området 
De indledende forsøg blev udført med en blanding af det oplagrede forurenede vand fra høfde 42 
området og destilleret vand i et forhold på 1:1. Der blev brugt den samme kolonne som til blind-
testen.  

Der blev udtaget omkring 40 mL af udløbsvandet hver dag, hvilket blev opbevaret ved 4 °C ind-
til de kunne testes for deres toksicitet. Der blev udført screeningstest med både indløbsvandet og 
det udtagne udløbsvand fra kolonnen, hvorefter fulde koncentration-respons forsøg blev udført. 
Grundet det begrænsede antal forsøgsorganismer, samt at nogle af prøverne var blevet brugt til 
screeningsforsøgene, blev koncentration-respons forsøgene for udløbsvandet ikke foretaget for 
hver dag i de tre uger, som forsøget strakte sig over. Toksiciteten af udløbsvandet blev undersøgt 
for 3 prøver udtaget med en uges mellemrum. 

 
4.3.4 Modelforsøg med 14C mærket methyl parathion 
Forsøget med det radioaktivt mærkede modelstof blev udført ved brug af to kolonner. Der blev 
opsat en ny kolonne, der blev pakket som den første, med 9 cm dansand, 5 cm jernspåner og 11 
cm dansand. Desuden blev den gamle kolonne gennemskyllet med destilleret vand i en uge, 
hvorefter den blev genbrugt. Der blev benyttet Ring-UL-14C mærket methyl parathion fra Sigma-
Aldrich Co. som modelstof. Dette havde en specifik aktivitet på 13,8 Ci/mol og en molarmasse 
på 263,2 g/mol.  
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På grund af en begrænset mængde 14C mærket methyl parathion, der med besvær kunne skylles 
af beholderens glassider med acetone (så lille en mængde, at den ikke påvirker toksiciteten), blev 
der gennem forsøgsperioden lavet flere stamopløsninger med et indhold af 14C mærket methyl 
parathion fra 3,4 til 6,4 mg/L. Mængden af 14C mærket methyl parathion i indløbsvandet til ko-
lonnerne var tilnærmelsesvis ens igennem hele perioden. 

Siden methyl parathion kan nedbrydes ved hydrolyse, blev der kun lavet 0,5 L indløbsopløsning 
ad gangen. Til den nye kolonne blev der brugt destilleret vand tilsat 1 mg/L af methyl parathion 
og 30-40 µg/L af 14C mærket methyl parathion, svarende til en aktivitet på 60-80 Bq/mL. Til den 
gamle kolonne blev der brugt tilsvarende mængder af methyl parathion, dette blev opblandet i 
ufortyndet H42 vand. Der blev udtaget 2 gange 0,5 mL fra hver af prøvetagningsportene, fra 
basefælden og en blindprøve med omkring en uges mellemrum.  

De udtagne prøver blev tilsat 10-15 mL Optiphase ”Highsafe” 3 scintillationsvæske og aktivite-
ten blev målt en scintillationstæller. Dette blev i de første uger gjort på en Packard Tri-Carb 1600 
TR Liquid Scintillation analyzer, hvorefter denne gik i stykker. Resten af tiden blev der analyse-
ret på en nyere Wallac WinSpectralTM 1414 Liquid Scintillation Counter. Koncentrationen af 
methyl parathion, CMPa [g/L], kan findes på følgende måde: 

 

MPa
s

MPa M
XV

XC ⋅
⋅⋅⋅⋅

=
Bq/Ci 103,7DPM/Bq 60 10  (4.3.1) 

 
hvor X er den målte radioaktivitet [DPM], V er det målte prøvevolumen [L], Xs er den specifikke 
aktivitet [Ci/mol] og MMPa er molarmassen [g/mol]. 

  
Det blev fundet, at den mængde 14C mærket methyl parathion der forsvinder i kolonnen ikke kan 
genfindes som CO2 i basefælden. En årsag til dette kan være, at det dannede CO2 opløses i van-
det og går i forbindelse med ioner. Ved en stigende pH kan CO2 f.eks. omdannes til 
bikarbonationer i vandet, hvorved det ikke vil genfindes basefælden. For at undersøge dette, blev 
den ene af de to udtagne prøvevolumenerne fra hver port tilsat saltsyre til en pH-værdi under 2, 
hvor bl.a. alt bikarbonat er omdannet til CO2. For at fjerne CO2 fra prøven blev denne gennem-
luftet i 5 min. Forskellen mellem aktiviteten i de to prøver skulle derfor gerne indikere om noget 
af det producerede CO2 er til stede på ionform i vandfasen og dermed ikke opfanges i basefæl-
den. 

Ved forsøgets afslutning blev de første 2-3 cm af jernzonen udtaget i bluecap flasker og stillet på 
køl ved 4 ºC. Jernet i begge kolonner havde på dette tidspunkt stadig en klar spånestruktur. Prø-
verne blev herefter tilsat syre for at opløse eventuelle dannede karbonat forbindelser med 
radioaktivt CO2. Bluecap flaskerne blev forbundet til en basefælde, så CO2 der blev frigivet ved 
syretilsætningen kunne opsamles. 

 
4.3.5 Sporstofforsøg 
Begge kolonnerne, der blev brugt under forsøgene med radioaktivt mærket methyl parathion som 
modelstof, blev tilsat lithium som sporstof. Sporstofforsøget varede i en uge, hvor det ud fra ko-
lonnens porevolumen og den aktuelle gennemstrømningshastigheden blev vurderet, at der burde 
have været et gennembrud af lithium. 
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En lithium opløsning på 1000 µg/mL blev tilsat til begge indløbsbeholderne, således at en kon-
centration af lithium på omkring 10 mg/L blev opnået. Der blev udtaget 0,5-1,0 mL fra hver 
prøvetagningsport, som blev fortyndet 10 gange med HNO3-fortyndingsvand til atom absorption 
spektrofotometrisk (AAS) måling. De første 2 dage af forsøget blev der kun udtaget prøve fra de 
første 7 porte, hvorefter der blev udtaget fra samtlige porte. Prøverne blev opbevaret ved 4 ºC et 
par dage indtil de blev analyseret.  

Analysen foregik på en AAnalyst 200 fra Perkin Elmer instruments. Før prøverne blev analyse-
ret, blev der lavet en standardkurve ud fra koncentrationer på 0; 0,25; 0,50; 1,0 og 1,5 mg Li/L, 
hvilken gav en korrelationskoefficient på 0,999. 

 
4.3.6 Afsluttende kolonneforsøg 

Til de afsluttende forsøg blev to nye kolonner pakket med 2 cm dansand, 20,6 cm jern og 2,4 cm 
dansand. På denne måde starter og slutter jernzone lige efter og lige før den første og den sidste 
port. Dette resulterede i et porevolumen på 315 mL, og dermed en opholdstid på knap 5 døgn. 

Den ene kolonne tilføres ren H42 vand, prøverne udtaget fra denne sendes til analyse hos Che-
minova A/S. Den anden kolonne tilføres H42 vand tilsat 1 mg/L af methyl parathion og 25-30 
µg/L af 14C mærket methyl parathion, svarende til en aktivitet på 50-60 Bq/mL. Prøverne udtaget 
fra denne er beregnet til analyser hjemme i laboratoriet (14C og toksicitet). Der tilsættes også 
under dette forsøg kun 0,5 L til indløbsbeholderne ad gangen. 

Der blev udtaget prøver til kemisk analyse hos Cheminova A/S efter hhv. 1, 3 og 5 uger, hvor 
prøvetagningen måtte strækkes over to døgn, så kolonnen ikke blev tømt mere end ned til den 
øverst prøvetagningsport, der befinder sig i den øvre sandzone. Hos Cheminova A/S blev prø-
verne analyseret for de 27 forbindelser nævnt i tabel 3.3.1. Prøvernes indhold af fosforholdige 
forbindelser blev undersøgt ved hjælp af GC-analyse (Gas Chromatography), mens indholdet af 
p-nitrophenol, MCPA og kresolerne blev undersøgt ved hjælp af HPLC-analyse (High Perfor-
mance Liquid Chromatography).  

 
4.3.7 Undersøgelser af sorption og udfældning i kolonnerne 

Efter at det afsluttende kolonneforsøg var blevet stoppet, stod de to kolonner uden gennem-
strømning i omkring en uge. Herefter blev udtaget 15 mL vand fra prøveport 1 i den kolonne, der 
blev brugt til at udtage prøver til analyse hos Cheminova A/S. Derefter blev kolonnen savet over, 
og der blev udtaget en jernprøve fra indløbszonen til sorption bestemmelser. Vandindholdet i 
denne jernprøve blev bestemt til 4,1 %.  

Der blev afvejet 3 prøver af 2 g af de udtagne jernspåner, hvoraf den ene prøve blev skyllet med 
destilleret vand. For at frigive de sorberede forbindelser fra jernet blev prøverne behandlet efter 
forskrift fra spildevandslaboratoriet hos Cheminova A/S. De tre jernprøver blev derfor tilsat 10 
mL 35 ‰ NaCl opløsning, efterfulgt af 2 mL isopropyl acetat, hvorefter prøverne blev rystet 
grundigt i 1 min for at få forbindelserne over i den organiske fase. Prøven blev herefter centrifu-
geret på 2000 rpm i 10 min og isopropyl acetat fasen blev udtaget og sendt til Cheminova A/S til 
analyse, sammen med de to udtagne vandprøver. 

Den anden kolonne blev tømt for vand og skilt ad, så der kunne udtages 2 jernprøver af 15 g fra 
hver anden prøvetagningsport. Dette blev gjort for at undersøgelse karbonat udfældninger med 
radioaktivt CO2. Disse jernprøver blev udtaget i bluecap flasker, hvori der blev nedsat en base-
fælde i form af et urør med 1 mL 1 N NaOH. Der blev derefter tilsat 8 mL 0,1 M fosforsyre og 
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låget blev skruet på. Prøverne stod i 3 dage, hvorefter basefælden blev tømt, og radioaktiviteten 
målt. Der blev nedsat en ny basefælde og tilsat yderlige 4 mL syre, hvorefter prøven igen stod i 
tre dage, så det blev muligt at undersøge, om alle de dannede karbonater var blevet opløst i løbet 
af de første tre dage.      

 
4.4 Opstilling af batchforsøg 
Den frie organiske fase i sedimentprøven fra boring V29 ved høfde 42 trængte i løbet af godt en 
måned igennem den plastik spand, hvori prøven var opbevaret. Prøven blev derfor overført til 6 
patentlukkede syltetøjsglas. Dette blev gjort udendørs, med åndedrætsværn og handsker. Glasse-
ne blev opbevaret i plastspande i 4 °C rummet.   

Et af de seks syltetøjsglas blev udvalgt til anvendelse til alle batchforsøgene. Dette skete på basis 
af vandindholdet i prøven, da den skulle være til at homogenisere, samt at der ikke skulle være 
alt for meget fri fase.  

Til batchforsøgene blev der brugt pulver af mikrojern fra Höganäs AB og en opslæmning med 
nanojern fra Toda Kogyo Corporation. I tabel 4.4.1 ses det specifikke overfladeareal og kornstør-
relsen af de to jerntyper, samt til sammenligning også de tilsvarende værdier for de brugte jern-
spåner. Yderligere informationer om jernpartiklerne kan ses i datablad i bilag IV.  

 
Tabel 4.4.1: Det specifikke overfladeareal og den overvejende kornstørrelse for de tre anvendte jerntyper.  

 Nanojern (RNIP) Mikrojern (CMS) Jernspåner (Gotthaer Maier)a

Specifikt overfladeareal [m2/g] 39,2 0,5 0,048 
Overvejende kornstørrelse  20-30 nm 45 µm 0,2-1 mm 
a(www.ath.aegean.gr). 
 
I figur 4.4.1 er vist en prøve af hver af de tre jerntyper, hvor forskellen i struktur tydelig ses.  

 
Figur 4.4.1: Prøver af de forskellige jerntyper. Til venstre jernspånerne fra kolonneforsøgene, i midten mikrojern-
partiklerne og til højre opslæmningen med nanojernpartikler.   

 

4.4.1 Indledende forsøg 
Til opstillingen af de indledende batchforsøg blev der brugt 10 bluecap flasker á 250 mL. To af 
flaskerne blev opstillet uden jernpartikler som kontrol for, at en eventuel fjernelse skyldes tilsæt-
ning af jernet. Kontrollerne bestod af 5 g sediment og 100 mL destilleret vand. Der blev yder-
ligere opstillet en kontrolflaske for hver type jern med henblik på en toksicitetsbestemmelse af 
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jernet. Disse indeholdt den højeste brugte mængde af jernet og 100 mL destilleret vand. Herud-
over blev der benyttet 3 forskellige mængder af hver type jern med en faktor 5 imellem sig. 

De tilsatte mængder jern blev bestemt ud fra et kendskab til den boring sedimentprøven var ud-
taget fra, samt et studie af litteratur om fjernelse af TCE fra vand ved brug af jernpartikler. 

Fra NIRAS (2004) vides det, at den højeste fundne koncentration af kulstof fra forurenende for-
bindelser i boring V29 er 12 mg C/g sediment. I Nurmi et al. (2005) er der givet et forhold 
mellem tilsat nanojern og mængden af kulstof i prøven på 6,8 mg jern/mg C. Dette svarer til at 
der skal tilsættes 0,5 g nanojern til en prøve med 5 g sediment indeholdende 60 mg C. Da over-
fladearealet af nanojernpartiklerne er 80 gange så stort som det for mikrojernpartiklerne, bør der 
tilsættes omkring 40 g mikrojern til 5 g sediment.   

Fra de i bilag VI givne data om nanojernpartiklerne kan det udregnes, at en jernmængde på 0,5 g 
svarer til 2,5 mL opslæmning. De 3 valgte jernmængder blev 0,2; 1 og 5 mL opslæmning. Mi-
krojernet blev tilsat som rent pulver, hvor de 3 valgte jernmængder var 2,4; 12 og 60 g.  

Der blev tilsat 4 dråber koncentreret saltsyre til vandet, så pH blev omkring 3,5, hvilken svarer til 
pH-værdien i akviferen ved høfde 42. Jerntilsætningen i glassene forhøjede pH-værdien til neu-
trale eller svagt basiske forhold. Efter at sediment, vand og jern var blevet tilsat til batcherne, 
blev de sat på et HS 500 rystebord på omkring 100 hub/min. I figur 4.4.2 ses opstillingen med 
batcherne på rystebordet. 

 
Figur 4.4.2: Forsøgsopstilling på rystebord for batchforsøgene. 

 
Efter 4 dage blev den ene af kontrolbatcherne med sediment og destilleret vand udtaget. Prøven 
stod og bundfaldt i nogle minutter, hvorefter 50 mL vand blev udtaget. Prøven blev fordelt i 2 
plastflasker og centrifugeret i 30 min ved 2000 rpm. Dette forårsagede et ganske svagt bundfald i 
flaskerne. Der blev nu lavet toksicitetstests med koncentrationer i omegnen af dem, der gav 
EC50-værdien for rent H42 vand. Det viste sig at vandet var betydeligt mere giftigt end dette og 
en ny test med lavere koncentrationen måtte laves. 
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Efter 10 dage blev vandet i nano- og mikrojernbatcherne udtaget og centrifugeret. I figur 4.4.3 
ses de udtagne prøver efter nogle minutters bundfældning.  

  
Figur 4.4.3. På billedet til venstre ses batcherne med de tre forskellige mængder nanojern (5, 1 og 0,2 mL). På 
billede til højre er batcherne med de tre forskellige mængder mikrojern (60, 12 og 2,4 g).  

 
Grundet problemer med Daphnia magna kulturen, blev de centrifugerede prøver stillet på køl i 
en uges tid, hvorefter der blev lavet koncentration-respons forsøg.  

 
4.4.2 Høstforsøg 
Baseret på resultaterne fra de indledende forsøg blev der opstillet høstbatch med 2,5 g sediment 
og 50 mL destilleret vand i 15 bluecap flasker á 100 mL. Der blev lavet 5 kontrolflasker kun med 
sediment og vand, 5 flasker med yderligere 0,5 mL nanojernopslæmning og 5 flasker med yder-
ligere 1,25 g mikrojern. Der blev desuden tilsat 4 dråber koncentreret saltsyre for at sænke 
pH-værdien til et niveau som ved høfde 42. 

Efter en halv time blev de første batch, en af hver af de tre slags, høstet og centrifugeret ved 
2000 rpm i 10 min. Derefter blev 2 mL prøve udtaget og ekstraheret på samme måde som jern-
spånerne, beskrevet i afsnit 4.3.7. Resten af prøven blev sat på køl ved 4 ºC, så der senere kunne 
udføres toksicitetstest på den. Resten af batcherne blev sat på rystebordet ved ca. 110 hub/min og 
dækket med papir, så der ikke skulle ske nedbrydning ved fotolyse. 

Det blev undersøgt om nanojernpartiklerne kunne blive ekstraheret med over i isopropyl acetat 
fasen, hvor det kunne reagere videre med de forurenende forbindelser i fasen indtil prøven blev 
analyseret. Dette blev undersøgt ved at blande noget af den vandige nanojernopslæmning med 
den organiske isopropyl acetat fase. Den vandige fase og den organiske fase delte sig hurtigt og 
den organiske fase forblev klar, hvilket tyder på at den organiske fase er fri for nanojernpartikler, 
da partiklerne ellers ville have farvet den organiske fase sort. 

De resterende 12 batcher blev høstet 3 ad gangen over de næste 12 døgn med 3 døgn mellem-
rum. Der blev løbende udført toksicitetstest i form af koncentration-respons forsøg. 
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5 Resultater og diskussion 

I det følgende præsenteres resultaterne af de udførte forsøg. Præsentation af resultaterne er op-
delt i et afsnit om kolonneforsøgene med det forurenede grundvand og et om batchforsøgene 
med det forurenede sediment. Resultaterne diskuteres løbende, med en opsamlende diskussion 
og perspektivering til sidst i afsnittet.  

 
5.1 Kolonneforsøg 
5.1.1 Toksicitet af jernet 

Før der blev udført toksicitetstest, blev følsomheden af Daphnia magna kulturen undersøgt ved 
brug af kaliumdikromat. EC50 (24h) blev fundet til at være 1,4 mg/L [1,2-1,7 mg/L], hvilket er i det 
acceptable interval givet i ISO 6341. Dette kan sammenlignes med EC50 (24h)-værdien for den test 
med kaliumdikromat der blev udført ved forsøgene afslutning. Denne var 1,6 mg/L [1,5-1,8 
mg/L], hvilket også er i det påkrævede koncentrationsinterval. Det er ikke den store forskel i 
værdierne, og det antages at følsomheden overfor kaliumdikromat har været i dette koncentrati-
onsområde i hele forsøgsperioden. 

Alle andre valideringskrav for toksicitetstestene er ligeledes overholdt for alle de forsøg, hvorfra 
resultater er medtaget.   

 
Med dette undersøgt, blev der foretaget forsøg for at undersøge jernets toksicitet overfor forsøgs-
organismerne, hvorved det kan fastslås om metoden i sig selv udgør en risiko for organismerne. 
Toksicitetsundersøgelserne viste, at der efter både 24 og 48 timer ingen døde eller immobilisere-
de forsøgsorganismer var, ligegyldigt hvor i kolonnen prøven var udtaget. Det er altså ikke 
nødvendigt at pakke kolonnen med en bestemt længde bufferzone af sand efter jernzonen, da 
jernet ikke er toksisk overfor forsøgsorganismerne. Desuden må al dødelighed blandt forsøgsor-
ganismerne kunne tilskrives de kemikalier, der tilsættes til kolonnen. 

 
5.1.2 Indledende forsøg med vand fra høfde 42 området 

For indledningsvis at bestemme potentialet for en toksicitetsreduktion ved at lede vandet igen-
nem en jernzone, blev der udført koncentration-respons forsøg på det oplagrede grundvand fra 
feltlokaliteten, der var fortyndet 1:1 med destilleret vand, samt igen efter at vandet havde passe-
ret igennem kolonnens jernzone. 

For de udførte forsøg med kolonnens udløbsvand blev det fundet, at koncentration-respons kur-
verne for tre undersøgte prøver ikke var betydeligt forskellige. Dette skyldes, at EC-værdier der 
var beregnet for en af prøverne lå indenfor 95 % konfidensintervallet for de to andre prøver. De 
tre prøver var udtaget efter en gennemstrømning af hhv. 1,8; 3,5 og 5,3 porevolumener. Det var 
altså ikke tilfældet, at der var størst reduktion i toksiciteten i starten af forsøget, hvor jernets ka-
pacitet til fjernelse af de forurenende forbindelser må antages at være højest. Manglen på 
variation i toksiciteten resulterede i, at en samlet toksicitet af udløbsvandet blev bestemt. Resul-
taterne af de udførte koncentration-respons forsøg med ind- og udløbsvand er givet i figur 5.1.1 
og figur 5.1.2 for hhv. 24 og 48 timer.  
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Figur 5.1.1: Toksiciteten overfor Daphnia magna af kolonnens ind- og udløbsvand efter 24 timer. 

 

48 timer (Indledende forsøg)

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

100

0,01 0,1 1 10
log til koncentration i [mL/L]

EC
-v

æ
rd

ie
r

Beregnede værdier (indløb) Øvre (95%) (indløb)
Nedre (95%) (indløb) Målte værdier (indløb)
Beregnede værdier (udløb) Øvre (95%) (udløb)
Nedre (95%) (udløb) Målte værdier (udløb)

 
Figur 5.1.2: Toksiciteten overfor Daphnia magna af kolonnens ind- og udløbsvand efter 48 timer. 

 
Fra figur 5.1.1 og figur 5.1.2 ses det tydeligt, at toksiciteten af vandet reduceres ved passage 
igennem kolonnen. I tabel 5.1.1 kan nogle af de fundne EC-værdier ses, sammen med hvor man-
ge gange toksiciteten er reduceret.  
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Tabel 5.1.1: Toksicitetsreduktionen af udløbsvandet fra kolonnen sammenlignet med indløbsvandet for det indle-
dende forsøg. EC-værdierne er givet i mL/L. Tallene angivet i [ ] udgør 95 % konfidensintervallet.  

 Indløb Udløb Reduktionsfaktor 
EC10 (24) 1,8 [1,5-2,0] 116 [96-133] 64 
EC50 (24) 2,7 [2,4-3,0] 188 [173-204] 70 
EC90 (24) 4,1 [3,5-5,0] 259 [239-286] 63 
EC10 (48) 1,18 [1,16-1,20] 64 [56-71] 54 
EC50 (48) 1,21 [1,20-1,23] 91 [83-99] 75 
EC90 (48) 1,24 [1,23-1,27] 128 [116-147] 103 
 
Af tabel 5.1.1 ses det, at toksiciteten efter 24 timer er blevet reduceret omkring 60-70 gange ved 
passage af vandet gennem kolonnen. For toksiciteten efter 48 timer er der en større variation i 
reduktion, så denne er på 50-100 gange. I denne forbindelse ses den største reduktion i toksicite-
ten for de høje effektkoncentrationer, men også for de lave effektkoncentrationer er der en 
betydelig reduktion i toksiciteten. Det lader altså umiddelbart til, at metoden kan være egnet til at 
fjerne en del af forureningen fra feltlokaliteten, da toksiciteten reduceres betydeligt, og kolonnen 
efter 5,3 porevolumener ikke har mistet sin toksicitetsreducerende kapacitet. 

 
Med hensyn til ændringer i pH-værdien i kolonnen, blev det fundet at pH-værdien steg fra 2,6 i 
indløbsvandet til omkring 5,9 i den sidste prøvetagningsport i kolonnen. Med en længere jernzo-
ne vil det være muligt at få pH-værdien til at stige yderligere, så udløbsvandet er neutralt eller 
basisk.  

 
5.1.3 Toksicitet af H42 vandet 

Kort efter at H42 vandet til de efterfølgende forsøg var blevet hentet, blev toksiciteten af vandet 
undersøgt. Det udførte koncentration-respons forsøg resulterede i den på figur 5.1.3 viste kon-
centration-respons kurve. 
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Figur 5.1.3: Toksiciteten af H42 vandet fra feltlokaliteten efter 24 og 48 timer. 
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EC50-værdien for 24 og 48 timer blev bestemt til hhv. 1,3 mL/L [1,1-1,4 mL/L] og 0,59 mL/L 
[0,54-0,65 mL/L]. 

Toksiciteten af vandet blev ikke undersøgt igen ved forsøgets afslutning, da den blev antaget at 
være nogenlunde uændret. Denne antagelse er baseret på tidligere undersøgelser (Vastrup, 2005), 
hvor en stigning i toksiciteten på omkring en faktor 1,2-1,6 blev fundet over en tilsvarende for-
søgsperiode. I forhold til de toksicitetsreduktioner der findes i forbindelse med kolonneforsøgene 
er en sådan ændring relativ ubetydelig. Sammenlignes de fundne EC50-værdier med dem i tabel 
5.1.1, da ses det desuden, at toksiciteten for H42 vandet er den samme som for det grundvand, 
der har været oplagret i 7-8 måneder.  

 
Under udførelsen af toksicitetstestene med H42 vandet var det desuden muligt at se, at nogle af 
forbindelserne i grundvandet virker som nervegifte, da en stor del af forsøgsorganismerne ikke 
døde, men blot blev immobiliseret og lå på bunden af glassene og sitrede. 

 
5.1.4 Sporstofforsøg 

For at undersøge strømningsforholdene i kolonnerne blev der udført sporstofforsøg med lithium. 
Resultaterne af disse forsøg kan ses i figur 5.1.4 og figur 5.1.5. 
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Figur 5.1.4: Gennembrudskurver for det tilsatte sporstof i kolonnen med destilleret vand tilsat radioak-
tivt mærket methyl parathion. Tiden er angivet som antal teoretiske kolonneporevolumener. 
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Figur 5.1.5: Gennembrudskurver for det tilsatte sporstof i kolonnen med H42 vand tilsat radioaktivt 
mærket methyl parathion. Tiden er angivet som antal teoretiske kolonneporevolumener. 
 
På figur 5.1.4 ses det, at gennembrudskurverne for kolonnen med destilleret vand bliver mindre 
og mindre stejle, jo længere op i kolonnen prøven er udtaget. De stejleste af kurverne findes i 
prøvetagningsportene indtil jernzonen begynder, gennembruddet for disse sker også nogenlunde 
på det forventede tidspunkt. I jernzonen forøges materialets porøsitet, for igen at blive nedsat 
efter jernzonen. Disse porøsitetsændringer kan eventuelt være skyld i, at der både i og efter jern-
zonen sker en større dispersion af sporstoffet, hvorved kurverne bliver fladere med afstanden fra 
indløbet og lidt forsinket i forhold til det teoretisk forventede.  

Af figur 5.1.5 ses det, at der for kolonnen med H42 vand ikke er nær så pæne gennembrudskur-
ver for sporstoffet. Forløbet for gennembruddet af sporstoffet i denne kolonne ligner forløbet i 
den anden kolonne frem til sidst i jernzonen, indtil da er kurverne relativt stejle og der kommer 
gennembrud på nogenlunde det forventede tidspunkt. 

Efter gennembruddet i port 6 sker der derefter et gennembrud ved port 9 og derefter ved port 12, 
først derefter er der gennembrud for port 7, 8, 11 og 10 i den nævnte rækkefølge. Dette er ikke 
den forventede rækkefølge for gennembruddene.  

Sammenligner man radioaktiviteten af den målte mængde 14C mærket methyl parathion i de 
nævnte porte (bilag V), så er radioaktiviteten generelt lidt lavere i prøver fra port 7 og 8 end i de 
omkringliggende porte. Dette kan betyde, at der er opstået nogle foretrukne strømningsruter 
igennem kolonnen på grund af udfældninger i og lige efter jernzonen. Herved er de punkter i 
kolonnen, hvor prøverne for port 7 og 8 er udtaget (godt én cm inde), blevet afskåret fra hoved-
strømningen igennem kolonnen. Dette kan resultere i, at sporstoffet relativt hurtigt strømmer fra 
port 6 til port 9, hvorefter det langsommere trænger igennem til punkterne for prøveudtagning 
ved port 7 og 8. 
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At der er opstået foretrukne strømningsruter i kolonne på grund af udfældningen støttes af, at 
denne kolonne har været operativ længere tid end kolonnen med destilleret vand, hvorved det er 
mest sandsynligt at dette fænomen ses netop i denne kolonne. Desuden er indholdet af ioner i 
H42 vandet relativt højt på grund feltlokaliteten kystnære placering. Saliniteten af det forurenede 
grundvand er således 10-15 gange højere end saliniteten af ferskvand (NIRAS, 2004). Det højere 
indhold af ioner antages at være en betydelig årsag til den større udfældning i kolonnen med H42 
vand. 

Til gengæld er der ikke nogen tydeligt indikation i radioaktivitetsmålingerne for 14C mærket 
methyl parathion, der kan bekræfte, at det samme skulle være tilfældet for port 10 og 11, som for 
port 7 og 8. Det senere gennembrud i disse porte end for port 12 kan ikke umiddelbart forklares. 

 
5.1.5 Modelforsøg med 14C mærket methyl parathion 
For at få yderlige resultater for toksicitetsreduktionen, samt et indblik i nedbrydningsprocesserne 
i kolonnen, blev der lavet forsøg med et radioaktivt modelstof.  

Resultaterne for de radioaktivitetsmålinger der blev foretaget på vandet fra alle prøvetagnings-
portene i begge kolonnerne under modelforsøget kan ses i figur 5.1.6 og figur 5.1.7. Resultaterne 
er udtrykt som den procentdel af radioaktiviteten, der er blevet fjernet fra indløbsvandet ved den 
pågældende port.   

Destilleret vand

0

20

40

60

80

100

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Port

Fj
er

ne
ls

e 
af

 ra
di

oa
kt

iv
ite

t [
%

]

1,5 3,5 5,8 7,3    Jernzone
 

Figur 5.1.6: Profilen af den fjernede mængde radioaktivitet igennem kolonnen med destilleret vand tilsat 
14C mærket methyl parathion efter hhv. 1,5; 3,5; 5,8 og 7,3 kolonneporevolumener. Placeringen af jern-
zonen i kolonnen er afgrænset mellem de lodrette orange linier, resten af kolonnen indeholder dansand.  
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Figur 5.1.7: Profilen af den fjernede mængde radioaktivitet igennem kolonnen med H42 vand tilsat 14C 
mærket methyl parathion efter hhv. 2,8; 4,6 og 6,0 kolonneporevolumener. Placeringen af jernzonen i 
kolonnen er afgrænset mellem de lodrette orange linier, resten af kolonnen indeholder dansand. 
 
Af figur 5.1.6 og figur 5.1.7 ses det, at der ikke sker en betydelig fjernelse af radioaktiviteten i de 
to sandzoner i kolonnerne. Fjernelsen af radioaktiviteten kan altså tilskrives reaktioner med jer-
net i kolonnen. At kurven mellem de målte punkter er angivet stiplet skyldes, at den fjernelsen 
der sker mellem port 4 og 5 ikke er antaget at ske, før jernzonen begynder. Kurven er derfor kun 
tænkt som et redskab til bedre at følge udviklingen fra punkt til punkt, siden nogle af målepunk-
terne ligger tæt på hinanden.  

At der i figur 5.1.7 for kolonnen med H42 vand sker et fald i den fjernede procentdel af radioak-
tiviteten efter jernzonen, skyldes højst sandsynligt, at fjernelsen i port 7 er overvurderet. Årsagen 
til dette er forklaret i det foregående afsnit om sporstofforsøget, hvor det vurderes, at den målte 
radioaktivitet i port 7 og 8 ikke er så høj som den burde være på grund af udvikling af foretrukne 
strømningsruter igennem kolonnen. 

 
Det at fjernelsen af radioaktiviteten i kolonnen med destilleret vand er meget mere effektiv end i 
kolonnen med H42 vand kan skyldes, at der i kolonnen med destilleret vand kun er methyl pa-
rathion, mens der i kolonnen med H42 vand er adskillige forskellige forbindelser. Hermed kan 
der i kolonnen med H42 vand være en betydelig konkurrence mellem forbindelserne om de reak-
tive pladser på jernet. En anden mulighed er, at der på grund af et højere indhold af ioner i H42 
vandet sker en større udfældning på jernoverfladen, hvorved antallet af tilgængelige reaktive 
steder reduceres hurtigere. 

Den mest sandsynlige forklaring på forskellen antages at være kolonnens alder. Da kolonnen 
blev brugt til de indledende forsøg, har der allerede været 5-6 porevolumener af forurenet grund-
vand igennem kolonnen. På den måde er den første profil efter 2,8 kolonneporevolumenerne 
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nærmere et udtryk for fjernelsen efter 8-9 porevolumen. Denne forklaring synes at passe nogen-
lunde, når der foretages en sammenligning med fjernelsen fra kolonnen med destilleret vand 
efter 7,3 porevolumener. At dette ikke helt kan forklare forskelle kan tilskrives de to andre fakto-
rers påvirkning, da forskellen mellem kolonnerne med de to typer vand som følge af 
udfældninger og forbindelsernes indbyrdes konkurrence vil blive tydeligere med tiden. 

Det ses, at der i kolonnen med destilleret vand sker et stort fald i fjernelseseffektiviteten i starten, 
med et fald på omkring 15 % fra 1,5 til 3,5 porevolumener og igen fra 3,5 til 5,8 porevolumener. 
Derefter sker der kun et mindre fald på 3-4 % fra 5,8 til 7,3 porevolumener, hvilket ikke er større 
end det vil kunne tilskrives usikkerheden i forsøget i forbindelse med målingen. For kolonnen 
med H42 vand er der ikke det samme drastiske fald i effektiviteten, faktisk er fjernelsen af radio-
aktivitet noget større efter 6,0 porevolumener end efter både 2,8 og 4,6 porevolumener.  

Undersøger man den kinetik hvormed radioaktiviteten fjernes i kolonnerne (se bilag VI), da sker 
dette tilnærmelsesvis med 1. ordens kinetik for kolonnen med destilleret vand, mens det sker 
med 0. ordens kinetik for kolonnen med H42 vand. Det er især efter 1,5 porevolumener i kolon-
nen med destilleret vand, at fjernelsen foregår med tydelig 1. ordens kinetik. For 1,5 pore-
volumener er reaktionskonstanten, k1, på -0,21 h-1 mod -(0,05-0,08 h-1) for de efterfølgende po-
revolumener. For kolonnen med H42 vand er reaktionskonstanten, k0, omkring -0,02 h-1 for alle 
porevolumenerne, når konstanten normeres i forhold til radioaktiviteten i port 4 før jernzonen.   

Dette viser, at fjernelsen af forureningen i en ny jernzone foregår meget hurtigt i starten. Den 
hurtige fjernelse i starten skyldes sandsynligvis, at den helt friske jernoverflade på dette tids-
punkt har en stor mængde tilgængelige reaktive pladser, hvortil de forurenende forbindelser 
hurtigt adsorberes og fjernelsen begynder. Efter denne indledningsvise hurtige adsorption sker 
der efter et vist antal porevolumener en stabilisering på et lavere niveau, da tilgængeligheden af 
de reaktive pladser ikke længere er ubegrænset. Dette støtter teorien om, at det er alderen af ko-
lonnen, der er årsag til den mindre fjernelseseffektivitet. 

 
Det var som kort nævnt i metodeafsnittet ikke muligt at lave en ordentlig massebalance for 14C, 
da det var begrænset, hvor meget CO2 der blev opsamlet i basefælden. De målte værdier af ra-
dioaktiviteten af basen i basefælden var kun omkring 0,2 Bq/mL højere end radioaktiviteten af 
destilleret vand, der blev brugt som blindprøve for målingen af radioaktiviteten af 14C. Dette skal 
sammenlignes med, at faldet i radioaktiviteten ved passage igennem jernzonen var omkring 
20-40 Bq/mL. Så statistisk set er der ikke en betydelig forskel på radioaktiviteten af basen og det 
destillerede vand.   

Det at den mængde 14C der forsvinder i kolonnen ikke kan genfindes i basefælden kan skyldes 
flere årsager. En årsag kan være at fjernelsen af radioaktivitet skyldes sorption af og ikke ned-
brydning, hvorved der ikke dannes CO2.  

En anden årsag kan være, at der var for stort et volumen i basefælden, så den opfangede CO2 
blev fortyndet for meget i basen til, at den kunne måles. Dette er dog næppe tilfældet, da den 
mængde CO2 der burde være blevet produceret er relativ stor. 

Endnu en årsag kan være, at det dannede CO2 er udfældet som karbonat med f.eks. jern og calci-
um ioner der er til stede i vandet. Eller at det var at finde på ionform, som f.eks. bikarbonat i 
vandet. Dette er blevet undersøgt kvalitativt ved syretilsætning og gennemluftning.  

For forsøgene der blev udført for at bestemme udfældninger på jernet i de to kolonner, blev det 
fundet, at der blev opfanget en betydelig mængde 14C i basefælderne. Da der var en relativ stor 
mængde jern i forhold til den tilsatte syremængden er det sandsynligt, at langt fra alle udfæld-
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ningerne er blevet opløst. Den fundne radioaktivitet var på op til 1,25 Bq/mL mod 0,06 Bq/mL i 
blindprøven. Det er altså sandsynligt, at manglen på CO2 i basefælden skyldes udfældninger i 
jernzonen i kolonnen. Denne udfældning først i jernzonen kan være en årsag til, at der efterføl-
gende udvikles foretrukne strømningsruter igennem kolonnen, som set i sporstofforsøget for 
kolonnen med H42 vand. Denne udfældning er sket til trods for, at pH-værdi i starten af kolon-
nen kun er streget 1-1,5 enheder til en pH-værdi på omkring 4,5-5. Men hvis vandet er tilpas 
overmættet med karbonat ioner og f.eks. jern ioner, så vil der ske en udfældning ved selv lave 
pH-værdier. 

For forsøgene med gennemluftning af de udtagne vandprøver kan resultaterne ses i tabel 5.1.2. 
Det er valgt at bruge resultaterne fra kolonnen med destilleret vand, siden påvirkningen på den 
målte radioaktivitet fra strømningsmønsteret igennem kolonnen med H42 vand, også i dette for-
søg påvirker resultaterne lidt. Værdierne for kolonnen med H42 vand er dog nogenlunde 
tilsvarende.  

 
Tabel 5.1.2: Radioaktiviteten givet i Bq/mL for det målte profil i kolonnen med destilleret vand, der blev behandlet 
med syretilsætning og gennemluftning af den ene af de to vandprøver til dobbeltbestemmelsen. 

 Radioaktiviteten uden behandling Radioaktiviteten med behandling Forskel 
Port 1 60,1 60,1 0,0 
Port 2 59,8 58,0 1,8 
Port 3 55,6 53,5 2,1 
Port 4 55,9 52,4 3,5 
Port 5 55,8 52,1 3,7 
Port 6 34,3 32,7 1,6 
Port 7 27,2 26,2 0,9 
Port 8 26,9 26,4 0,6 
Port 9 23,3 21,4 1,9 
Port 10 22,5 21,7 0,8 
Port 11 22,2 21,5 0,7 
Port 12 20,6 20,7 -0,2 
 
Det ses, at der er et generelt fald i radioaktiviteten ved syretilsætning og gennemluftning af prø-
verne. Forskellen i radioaktiviteten som følge af syretilsætning og gennemluftning skal 
sammenholdes med, at der uden denne behandling normalt er fundet en variation mellem de mål-
te prøver i dobbeltbestemmelsen på 0,9 Bq/mL i gennemsnit, og helt op til 2,5 Bq/mL. Hermed 
kan en stor del af forskellen skyldes måleusikkerheden. 

Det største fald i radioaktiviteten findes for prøverne der blev udtaget fra port 4 og 5, der er pla-
ceret lige omkring jernzonens begyndelse. Sammenlignet med den normale måleusikkerhed 
synes disse forskelle at være betydelige. Dette passer med, at det er i starten af jernzonen, at den 
største fjernelse af det 14C mærkede methyl parathion sker, og hermed den største produktion af 
CO2 ved en nedbrydning. En opløsning af CO2 i vandet antages derfor at være størst heromkring, 
og ligeledes en eventuel omdannelse til bikarbonat. At CO2 er blevet omdannet til bikarbonat 
støttes af at der er fundet 14C i de udfældede forbindelser i jernzonen, som må antages at være 
karbonater. Det er muligt at denne udfældning sker så hurtigt, at koncentrationen i vandet aldrig 
når at blive særlig betydende.  

Endnu en årsag til at der ikke blev opfanget særlig meget 14C mærket CO2 i basefælden kan væ-
re, at systemet ikke er helt tæt. På denne måde kan det 14C mærkede CO2 frigives til luften via 
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utætheder ved samlingerne i forsøgsopstillingen, hvorved det ikke når frem til basefælden. Des-
uden blev det observeret, at der blev produceret en del gas i kolonnerne. Dette blev observeret 
ved, at der blev opfanget mange bobler i kanylen under prøveudtagning, nogle gange blev kany-
len halv fyldt med gas. Hermed kan noget af den gas, der blev udtaget sammen med 
vandprøverne fra de forskellige porte have indeholdt CO2, hvilket giver endnu et svind.  

Utætheder i systemet antages sammen med karbonatudfældningerne at være hovedforklaringen 
på den dårlige massebalance. 

 
Toksiciteten af indløbsvandet til de to kolonner, bestående hhv. af H42 vand og destilleret vand 
der var tilsat 14C mærket methyl parathion, er blevet bestemt, sammen med toksiciteten af ud-
løbsvandet fra disse kolonner. Det blev igen fundet at toksiciteten af udløbsvandet fra 
kolonnerne ikke varierede betydeligt med tiden. Dette selvom der var en forskel i den procentdel 
af radioaktiviteten der blev fjernet på op mod 20-30 % (se figur 5.1.6 og figur 5.1.7). Da methyl 
parathion er meget giftigt, burde en sådan forskel have betydning for toksiciteten. Det er derfor 
sandsynligt, at den radioaktivitet der måles i udløbsvandet er nedbrydningsprodukter fra methyl 
parathion og at methyl parathion er blevet nedbrudt næsten fuldstændigt i kolonnen. 

Da der ikke var en betydelig tidsmæssig variation i toksiciteten, er der blevet bestemt en samlet 
toksicitet for alt udløbsvandet. I figur 5.1.8 og figur 5.1.9 ses resultaterne af koncentration-
respons forsøgene efter hhv. 24 og 48 timer for H42 vand tilsat modelstoffet. 
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Figur 5.1.8: Toksiciteten efter 24 timer af ind- og udløbsvandet fra kolonnen der var tilsat H42 
vand med 14C mærket methyl parathion. 
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Toksicitet (48 timer)
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Figur 5.1.9: Toksiciteten efter 48 timer af ind- og udløbsvandet fra kolonnen der var tilsat H42 
vand med 14C mærket methyl parathion. 

 
Det ses tydeligt, at der er sket en reduktion af vandets toksicitet ved passage igennem kolonnen. I 
tabel 5.1.3 kan nogle af de fundne EC-værdier ses, sammen med hvor mange gange toksiciteten 
er reduceret.  

 
Tabel 5.1.3: Toksicitetsreduktion af udløbsvandet fra kolonnen sammenlignet med indløbsvandet for forsøget med 
14C mærket methyl parathion tilsat H42 vand. EC-værdierne er givet i mL/L. Tallene angivet i [ ] udgør 95 % konfi-
densintervallet.  

 Indløb Udløb Reduktionsfaktor 
EC10 (24) 0,94 [0,81-1,0] 43 [38-45] 46 
EC50 (24) 1,2 [1,1-1,3] 50 [48-55] 42 
EC90 (24) 1,4 [1,3-1,6] 60 [55-73] 42 
EC10 (48) 0,43 [0,29-0,48] 30 [23-34] 70 
EC50 (48) 0,52 [0,45-0,55] 35 [30-38] 67 
EC90 (48) 0,62 [0,58-0,75] 41 [38-45] 66 
 
Det ses, at toksiciteten efter 24 timer reduceres godt 40 gange, mens toksiciteten efter 48 timer 
reduceres knap 70 gange. Dette er for 24 timers testen lidt mindre end toksicitetsreduktionen 
under det indledende forsøg, men stadig ganske betydeligt. At reduktionen er mindre end i det 
indledende forsøg kan skyldes, at det er den samme kolonne der benyttes, hvorved jernets kapa-
citet til at reducere toksiciteten kan være faldet.  

 
For de udførte koncentration-respons forsøg for ind- og udløbsvandet fra kolonnen med destille-
ret vand tilsat 14C mærket methyl parathion, var det kun muligt at finde toksiciteten af 
indløbsvandet. Dette skyldes, at der ikke var udtaget et stort nok prøvevolumen af udløbsvandet 
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til toksicitetsbestemmelsen. I figur 5.1.10 ses resultaterne af koncentration-respons forsøgene for 
indløbsvandet. 

Toksicitet af destilleret vand med 14C mærket MPa
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Figur 5.1.10: Toksiciteten af indløbsvandet til kolonnen der var tilsat destilleret vand med 14C 
mærket methyl parathion efter 24 og 48 timer.  

 
For 24 og 48 timer er EC50-værdien hhv. 9,7 mL/L [8,7-10,6 mL/L] og 6,2 mL/L [5,6-6,9 mL/L]. 

For udløbsvandet blev det fundet, at 250 mL/L ikke havde nogen toksisk effekt. Sammenholdes 
dette med EC1-værdien for indløbsvandet, der er 5,5 mL/L og 3,6 mL/L efter hhv. 24 og 48 ti-
mer, så må reduktionen af toksiciteten være minimum 45-70 gange. 

Dette er af nogenlunde samme størrelsesorden, som toksicitetsreduktionen for kolonnen med 
H42 vand tilsat modelstoffet. Det er muligt, at der er sket en endnu større toksicitetsreduktion, 
siden kolonnen med destilleret vand tilsat modelstoffet er nyere end den anden, samt at der ikke 
foregår en eventuel konkurrence mellem de forurenende forbindelser, da kun methyl parathion er 
til stede.   

 
Det var oprindeligt tiltænkt at bestemme nedbrydningsrater for methyl parathion ud fra radioak-
tivitetsmålingerne. Ud fra den ringe forskel i toksiciteten af udløbsvandet, blev det vurderet, at 
dette ikke er muligt. Fjernelsen af radioaktiviteten næppe er et rent udtryk for nedbrydningen af 
methyl parathion, og radioaktiviteten sidst i kolonnen stammer mest sandsynligt fra nedbryd-
ningsprodukter af forbindelsen. At det forholder sig sådan bliver yderligere klart i næste afsnit, 
hvor resultaterne af de kemiske analyser bliver præsenteret.  

 
5.1.6 Afsluttende kolonneforsøg 
Under de afsluttende kolonneforsøg blev begge kolonnerne pakket med en jernzone, der var fire 
gange så lang som i de tidligere forsøg. For den ene af kolonnerne blev en eventuel nedbrydning 
i jernzonen undersøgt for 27 forbindelser ved hjælp af kemisk analyse, mens fjernelsen af 14C 
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mærket methyl parathion sideløbende blev undersøgt i den anden kolonne. Desuden blev toksici-
tetsreduktionen af H42 vandet undersøgt ved passage igennem denne længere jernzone.   

 
De kemiske analyseresultater af de 3 gange 13 vandprøver udtaget fra kolonnen og en prøve med 
ubehandlet H42 vand kan ses i bilag VII. I tabel 5.1.4 nedenfor er angivet den procentdel af de 
forskellige forbindelser der fjernes fra indløbsvandet ved passage igennem jernzonen. Denne 
værdi er fundet ud fra koncentrationen i udløbsvandet efter 1,6 porevolumener.  

 
Tabel 5.1.4: Koncentrationen af de målte forbindelser i kolonnens ind- og udløbsvand efter 1,6 porevolumener, samt 
den fjernede procentdel.   

Forbindelse Indløb [mg/L] Udløb [mg/L] Fjernet [%] 
Ethyl parathion 1,2 <0,002 >99 
Methyl parathion 0,21 <0,002 >99 
Ethyl-amino-parathion 2,1 <0,002 >99 
Iso-ethyl-amino-parathion <0,002 <0,002 - 
Malathion 0,021 <0,002 >90 
Paraoxon <0,002 <0,002 - 
p-nitrofenol 6,2 <0,1 >99 
EEMOOSPO 0,36 <0,01 >97 
EEMOOSPS 0,85 <0,01 >98 
EEMOOOPS 0,12 <0,01 >91 
MMEOOSPS 0,08 <0,01 >87 
EOOSPO 0,50 <0,01 >98 
EOOOPO <0,01 <0,01 - 
EOOSPS 0,23 <0,01 >95 
EOOOPS 1,0 <0,01 >99 
MOOSPS 7,1 <0,01 >99 
MOOOPS 0,18 <0,01 >94 
Iso-MP1 1,7 0,64 62 
EP1 0,22 <0,1 >54 
EP2 syre 5,6 2,1 62 
MP1 0,32 <0,1 >68 
MP2 syre 2,8 1,8 35 
MCPA 0,20 <0,1 >50 
O-kresol 0,22 <0,1 >54 
4-kloro-kresol 2,1 <0,1 >95 
6-kloro-kresol 1,0 <0,1 >90 
4,6-dikloro-kresol <0,1 <0,1 - 

 
I tabel 5.1.4 ses det, at 20 af de 23 forbindelser der findes i grundvandet fjernes til under detek-
tionsgrænsen ved passage igennem jernzonen. Efter 7,7 porevolumener er dette antal reduceret 
til 15 ud af 23. 

I bilag VIII kan profilerne igennem kolonnen ses for de fleste af forbindelserne, samt for alle tre 
porevolumener. Det er fundet, at der for de fleste af forbindelserne er en front, der bevæger sig 
igennem kolonnens jernzone, så der før eller siden vil ske et gennembrud af alle forbindelserne. 
Dette er opsummeret i tabel 5.1.5 ved, at angive for hvilken prøvetagninsport i kolonnen, at en 
given forbindelse er blevet reduceret til under detektionsgrænsen. 
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Tabel 5.1.5: Prøvetagningsportene hvor forbindelserne er under detektionsgrænsen, angivet for alle tre porevolu-
mener (Vp). 

Port Forbindelser (1,6 Vp) Forbindelser (3,7 Vp)  Forbindelser (7,7 Vp)  
1 - - - 
2 p-nitrofenol, MCPA,  

4-kloro-kresol, 6-kloro-kresol, 
EOOSPS, Methyl parathion, 
Ethyl-amino-parathion, 
Malathion, Ethyl parathion 

p-nitrofenol,  
MCPA,  
Methyl parathion, 
Malathion,  
Ethyl parathion 

p-nitrofenol,  
Methyl parathion, 
Malathion,  
Ethyl parathion 

3 MMEOOSPS, EEMOOSPS,  
Iso-ethyl-amino-parathion 

EOOSPS,  
Ethyl-amino-parathion 

(Ikke analyseret) 

4 O-kresol,  
EOOOPS, EOOSPO,  
EEMOOOPS 

4-kloro-cresol, 6-klorocresol, 
MMEOOSPS, EEMOOSPS,  
Iso-ethyl-amino-parathion 

EOOSPS,  
Ethyl-amino-parathion 

5 EP1, EEMOOSPO EOOOPS, EEMOOOPS  
6 MOOSPS   
7 MP1,  

MOOOPS 
O-kresol,  
EOOSPO 

4-kloro-cresol, 6-klorocresol, 
MMEOOSPS, EEMOOSPS,  
Iso-ethyl-amino-parathion 

8   MCPA, EOOOPS, 
EEMOOOPS 

9    
10  MP1, EP1, MOOSPS, 

EEMOOSPO 
EOOSPO 

11   O-kresol 

 
Det ses, at den mest effektive fjernelse sker for forbindelserne methyl- og ethyl parathion og 
malathion, hvor fjernelsen sker inden den første prøvetagningsport i jernzonen. Disse forbindel-
ser er sammen med paraoxon de mest toksiske af forbindelserne og dermed mest uønskede. 
Paraoxon er på intet sted eller tidspunkt til at måle i kolonnen. Hvis der sker en produktion af 
paraoxon, er denne produktion altså enten så lille, at den ikke kan måles, ellers så nedbrydes det 
så hurtigt igen, at det ikke når at blive målt. Da nedbrydningen af ethyl parathion til paraoxon 
hovedsageligt sker under aerobe forhold, er det sandsynligt, at paraoxon slet ikke dannes. Dette 
er positivt, da paraoxon er mere toksisk end ethyl parathion.  

Udover paraoxon er hverken EOOOPO eller 4,6-dikloro-kresol til at finde over detektionsgræn-
sen i kolonnen.  

Det ses, at det generelt er de estre, der har den mest simple struktur, der først bryder igennem 
kolonnen. Disse forbindelser kan nemt være nedbrydningsprodukter af de estre, der har en mere 
kompliceret struktur. Udover de mest simple estre bryder O-kresol relativt hurtigt igennem, den-
ne forbindelse kan være et nedbrydningsprodukt af MCPA og de klorerede kresoler. 

At visse forbindelser først synes at vise et potentiale for at blive nedbrudt efter at de andre for-
bindelser er blevet fjernet (se bilag VIII), kan derfor skyldes, at der produceres ligeså meget eller 
mere af forbindelsen end der nedbrydes, indtil moderforbindelserne er fjernet. Et eksempel på 
dette er EOOOPS og EEMOOOPS, der er mulige nedbrydningsprodukter af ethyl-amino-
parathion. Ved dannelse og efterfølgende nedbrydelse af ethyl-amino-parathion i starten af jern-
zonen, stiger koncentrationerne af EOOOPS og EEMOOOPS indtil ethyl-amino-parathion er 
fjernet, hvorefter de nedbrydes. Dette sker langsommere for EEMOOOPS, der desuden er et mu-
ligt nedbrydningsprodukt af EOOOPS. Da der er et ret komplekst nedbrydningsmønster for-
bindelserne imellem, og det ikke er alle de mulige nedbrydningsprodukter der er analyseret for, 

   57



  Resultater og diskussion 

er det ikke umiddelbart til at få et overblik over de enkelte nedbrydnings- og dannelsesrelationer 
forbindelserne imellem. Det kan derfor være svært at bestemme nedbrydningskinetikken for for-
bindelserne, da det er muligt at de dannes samtidigt med at de nedbrydes.  

At nogle af forbindelserne nedbrydes senere i jernzonen end de andre, kan som nævnt også skyl-
des konkurrence imellem forbindelserne om de reaktive pladser. Da mange af de forbindelser der 
nedbrydes senest i kolonnen er oplagte nedbrydningsprodukter af de mere komplekse estre,da  er 
konkurrence nok kun en mere begrænset årsag til den senere nedbrydning.  

 
Med hensyn til reaktionskinetikken, så er der visse faktorer, der gør bestemmelsen af denne be-
sværlig. En af disse faktorer er som nævnt, at der kan ske en sideløbende nedbrydning og 
produktion af nogle af forbindelserne. En anden faktor er, at kinetikken baseres på relativt få 
punkter, så der ikke er den store forskel i determinationskoefficienten, r2, for hhv. 0.- og 1. or-
dens kinetik. Desuden er der risiko for at undervurdere nedbrydningskinetikken for de forbindel-
ser der er reduceres til under detektionsgrænsen allerede ved den første port i jernzonen, da det er 
muligt (men uvist) at denne nedbrydning kan være sket ved den allerførste kontakt med jernzo-
nen. I tabel 5.1.6 er givet de udregnede nedbrydningskonstanter for både 0.- og 1. ordens kinetik. 
Disse nedbrydningskonstanter kan bruges til at estimere de nødvendige opholdstider i en reaktiv 
jernvæg for de forskellige forbindelser, og dermed til at estimere de nødvendige dimensioner af 
væggen. I tabel 5.1.6 ses desuden de udregnede opholdstider i jernzonen, der er nødvendige for 
at få reduceret forureningen i H42 vandet til under de tidligere givne detektionsgrænser.  

 
Tabel 5.1.6: Nedbrydningskonstanterne for 0. ordens reaktion, k0, der er normeret i forhold til startkoncentrationen, 
og for 1. ordens reaktion, k1, for de forskellige forbindelser. Samt de tilsvarende nødvendige opholdstider, θ, i jern-
zonen for at reducere forureningen i H42 vandet til under detektionsgrænsen.   

Forbindelse k0 [h-1] k1 [h-1] θ0 [h] θ1 [h] 
Ethyl parathion 0,10 0,36-0,38 31 13 
Methyl parathion 0,10-0,94 0,24-0,25 2,1 13 
Ethyl-amino-parathion 0,01-0,10 0,23-0,44 475 23 
Iso-ethyl-amino-parathion 0,02-0,05 0,08-0,22 74 53 
Malathion 0,07 0,12 5,3 6,5 
p-nitrofenol 0,10 0,25-0,36 58 16 
EEMOOSPO 0,02-0,05 0,11-0,24 14 33 
EEMOOSPS 0,02-0,05 0,06-0,19 104 71 
EEMOOOPS 0,02 0,03 210 91 
MMEOOSPS 0,01-0,04 0,02-0,07 167 112 
EOOSPO 0,02-0,04 0,10-0,15 20 33 
EOOSPS 0,03-0,10 0,09-0,25 55 34 
EOOOPS 0,03-0,05 0,11-0,15 51 37 
MOOSPS 0,01-0,02 0,01-0,13 251 649 
MOOOPS 0,02-0,04 0,06-0,10 40 51 
Iso-MP1 0,01 0,02 67 164 
EP1 0,01-0,02 0,02-0,05 32 36 
MP1 0,009 0,02 77 75 
MCPA 0,005-0,066 0,01-0,10 115 118 
O-kresol 0,01-0,50 0,01-0,07 61 76 
4-kloro-kresol 0,01-0,09 0,03-0,21 163 98 
6-kloro-kresol 0,01-0,08 0,02-0,13 161 97 
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Det ses, at der er en meget stor variation i de nødvendige opholdstider fra 2 timer til 27 dage.  

Den hurtigste nedbrydning sker for parathion forbindelserne og p-nitrofenol, mens der også for 
malathion sker en relativ hurtig nedbrydning. På grund af den meget hurtige nedbrydning af de 
generelt relativt høje koncentrationer antages nedbrydningskinetikken for disse forbindelser at 
være pseudo-1.ordens.  

For de resterende triestre er nedbrydningskonstanterne ret varierende, mens diesterne nedbrydes 
meget langsomt. Varierende nedbrydningskonstanter er også tilfældet for MCPA og kresolerne. 
For disse forbindelser gælder det, at kinetikken er tilnærmelsesvis 0. ordens, og denne tilnærmel-
se bliver bedre med tiden. At kinetikken bliver tydelig 0. ordens med tiden, passer med de obser-
vationer der blev gjort omkring fjernelsen af radioaktiviteten i de tidligere kolonneforsøg. 

 
Resultaterne for den anden kolonne, hvor 14C mærket methyl parathion var tilsat H42 vandet, ses 
i figur 5.1.11 i form af fjernelsen af radioaktivitet igennem kolonnen.  

H42 vand

0

20

40

60

80

100

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Port

Fj
er

ne
ls

e 
af

 ra
di

oa
kt

iv
ite

t [
%

]

Jernzone 1,6 3,6 5,9 7,7
 

Figur 5.1.11: Profilen af den fjernede mængde radioaktivitet igennem kolonnen med H42 vand 
tilsat 14C mærket methyl parathion efter hhv. 1,6, 3,7, 5,9 og 7,7 porevolumener.  

  
Det ses, at der efter 1,6 porevolumener sker en fuldstændig fjernelse af radioaktiviteten, mens 
der for de andre porevolumener sker en fjernelse på 50-60 %. Faldet i radioaktivitet sker tilnær-
melsesvis med første ordenskinetik for alle porevolumenerne. Dette er især tydeligt efter 1,6 
porevolumener, og lidt mindre tydeligt efter 3,7 porevolumener. Reaktionskonstanten, k1, for 
fjernelse af radioaktiviteten er på omkring 0,1 h-1. 

Sammenlignes dette resultat med det tidligere modelforsøg i afsnit 5.1.5, da ses det, at radioakti-
vitetsfjernelsen i denne kolonne stemmer bedst overens med den fjernelse, der blev set for 
kolonnen med destilleret vand. En tilsvarende hurtig indledningsvis fjernelse af radioaktiviteten 
bliver observeret, og reaktionskinetikken er tilnærmelsesvis 1. ordens.  

Dette styrker teorien om, at det hovedsageligt var alderen af kolonnen med H42 vand, der var 
skyld i den lavere og mere stabile fjernelseseffektivitet. Det ses dog også, at fjernelsen af radio-
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aktiviteten hurtigt falder til et niveau, der er 10-20 % lavere end for de tilsvarende porevolume-
ner i det tidligere modelforsøg med destilleret vand. Denne forskel antages at skyldes den større 
udfældning ved anvendelse af H42 vand, samt eventuelt en øget konkurrence om de reaktive 
pladser.  

Det må derfor forventes, at kinetikken i denne kolonne ville ændre sig til 0. ordenskinetik ved 
gennemstrømning af lidt flere porevolumener, som det blev set i det tidligere modelforsøg med 
H42 vand. Samt at der vil ske en stabilisering af radioaktivitetsfjernelsen, hvilket der allerede ses 
en indikation af.   

 
Det ses at nedbrydningen begynder senere i kolonnen med tiden, hvilket også ses for nogle af de 
forbindelser der blev undersøgt ved kemisk analyse. Dette virker rimeligt nok, da nedbrydnings-
kapaciteten først i jernzonen reduceres med tiden. 

Det ses, at der efter 7,7 porevolumener ingen betydelig reduktion i radioaktiviteten sker før mel-
lem port 3 og 4. Fra de kemiske analyser vides det, at methyl parathion efter dette antal 
porevolumener stadig nedbrydes allerførst i jernzonen. Den initiale nedbrydning af methyl pa-
rathion sker derfor ikke på en sådan måde, at den aromatiske ring i forbindelsen brydes. Dette 
kan tyde på, at methyl parathion omdannes til f.eks. p-nitrofenol og MP2-syre eller til methyl-
amino-parathion. Ethyl parathion synes at nedbrydes på en tilsvarende måde som methyl pa-
rathion, og det ses at der dannes ethyl-amino-parathion i starten af jernzonen hvor ethyl 
parathion nedbrydes. Dette tyder på, at det er methyl-amino-parathion, der er til stede i vandet 
indtil port 3. Det er ret sandsynligt, at denne proces foregår, da parathion kan omdannes til ami-
no-parathion under anaerobe forhold. Det er dermed sikkert, at faldet i radioaktivitet ikke direkte 
tilskrives nedbrydningen af methyl parathion. 

Efter den indledningsvise nedbrydning uden fjernelse af radioaktivitet, begynder radioaktiviteten 
at forsvinde. Dette kan enten skyldes sorption, eller en spaltning af den aromatiske ring på en 
sådan måde at 14C frigives i form af CO2. I hvor høj en grad der sker sorption i jernzonen under-
søges senere. Ved spaltning af den aromatiske ring, sker der for de fleste porevolumener ikke en 
fuldstændig nedbrydning. Den resterende radioaktivitet sidst i kolonnen kan enten stamme fra 
forskellige forbindelser med en uspaltet aromatisk ring eller fra alifatiske produkter af spaltnin-
gen.  

 
Med hensyn til toksiciteten af udløbsvandet fra kolonnerne, så er nøgletallene fra toksicitetsbe-
stemmelserne opsummeret i tabel 5.1.7. 

 
Tabel 5.1.7: Toksiciteten efter 24 timer af indløbsvandet, samt udløbsvandet fra kolonnen efter hhv. 1,6, 3,6, 5,9 og 
7,7 porevolumener udregnet vha. af probit. Samt reduktionen i toksiciteten ved passage igennem jernzonen. 
EC-værdierne er givet i mL/L. Tallene angivet i [ ] udgør 95 % konfidensintervallet.  

 EC1 EC10 EC50 EC90
Redukti-

on 
Indløb 0,80 [0,57-0,95] 0,99 [0,79-1,1] 1,3 [1,1-1,4] 1,7 [1,5-2,0] - 
Udløb (1,6 Vp) Ikke toksisk >1250 
Udløb (3,7 Vp) Ikke toksisk >1250 
Udløb (5,9 Vp) 727 [328-820] 858 [686-910] 1020 [970-1176] 1181 [1081-1615] 700-900 
Udløb (7,7 Vp) 166 [109-203] 222 [172-254] 319 [287-350] 458 [407-569] 200-270 
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Som det ses af tabel 5.1.7 sker der en stor reduktion i toksiciteten ved passage igennem kolon-
nens jernzone. Det ses, at i nogle tilfælde (EC50 og EC90 for 5,9 Vp) er effektkoncentrationen så 
stor, at man ikke reelt vil se denne effekt. Den største effekt man i dette tilfælde vil se, vil svare 
til omkring en EC45-værdi. 

Det ses, at udløbsvandet efter 1,6 og 3,7 porevolumener ikke er toksisk overfor forsøgsorganis-
men. Sammenlignes dette med EC1-værdien for indløbsvandet, svarer det til en toksicitetsreduk-
tion på minimum 1250 gange. Det giver altså en meget stor effekt at lede vandet igennem jern-
spånerne. 

Efter 5,9 og 7,7 porevolumener ses der en toksisk effekt af udløbsvandet. Dette skyldes, at der er 
begyndt at bryde flere forskellige forbindelser igennem kolonnen. I tilfældet hvor vandet ikke 
var toksisk, var der kun tale om gennembrud af MP2-syre, EP2-syre og iso-MP1, der ikke var 
toksiske i de pågældende koncentrationer. Efter 7,7 porevolumener er der desuden kommet et 
gennembrud af MP1, MOOOPS, MOOSPS og EEMOOSPO, der altså udviser en større toksicitet 
overfor forsøgsorganismerne. En anden mulighed kan være, at det er umålte forbindelser der 
bryder igennem kolonnen og giver den målte toksicitet. Det sker dog stadig en ganske betydelig 
reduktion på 200-270 gange efter 7,7 porevolumener. Det er sandsynligt at toksiciteten stiger 
løbende som flere forbindelser bryder igennem kolonnen, men de mest toksiske forbindelser ser 
ikke ud til umiddelbart at bryde igennem. 

  

Med hensyn til pH-ændringerne i kolonnens jernzone, så kan de opnåede pH-stigninger efter 
forskellige porevolumener ses i figur 5.1.12. 
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Figur 5.1.12: Ændringen i pH-værdien igennem kolonnen efter hhv. 1,6, 3,6, 5,9 og 7,7 porevolumener.   
 
Af figur 5.1.12 ses det, at der sker en brat stigning i pH-værdien på omkring 1,5 enheder når 
vandet løber ind i jernzonen. Derefter fortsætter pH-værdien langsomt med at stige. Når vandet 
løber ud af jernzonen falder pH-værdien igen, men niveauet er blevet betydeligt hævet. Hvis der 
etableres en reaktiv jernvæg i akviferen, vil det derfor kunne forventes, at der vil ske en stigning 
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i pH-værdien nedstrøms for denne. Hvor stort stigningen vil være vil bl.a. afhænge af den reakti-
ve jernvægs dimensioner. 

 
5.1.7 Sorption og mineral udfældning 
Siden fjernelsen af forbindelserne i kolonnens jernzone ikke nødvendigvis skyldes nedbrydning 
af forbindelserne, men også kan skyldes sorption til jernet, er sorptionen af de forskellige forbin-
delser blevet undersøgt. Dette er blevet undersøgt ved at bestemme fordelingskoefficienten, Kd, 
mellem den faste fase og opløsningen for forbindelserne. I tabel 5.1.8 kan de udregnede Kd-vær-
dier ses, sammen med analyseresultaterne der er til baggrund for udregningen. Desuden er ud-
regnet retarderingsfaktoren, R, der udtrykker hvor mange gange hurtigere vandet forventes at 
bevæge sig igennem kolonnen end den forurenende forbindelse gør.  

 
Tabel 5.1.8: Koncentrationen af de målte forbindelser i vandet og på jernet i starten af jernzonen, samt udregnede 
Kd-værdier og retarderingsfaktoren, R.   

Forbindelse Vand [mg/L] Jern [mg/kg] Kd [L/kg] R 
Ethyl parathion <0,01 <0,01 - - 
Methyl parathion <0,01 <0,01 - - 
Ethyl-amino-parathion 0,33 0,69 2,1 10,6 
Iso-ethyl-amino-parathion 0,30 0,16 0,53 3,4 
Methyl-amino-parathion <0,01 <0,01 - - 
Malathion <0,01 <0,01 - - 
Paraoxon <0,01 <0,01 - - 
E-sulfotep <0,01 <0,01 - - 
M-sulfotep <0,01 <0,01 - - 
EEMOOSPO 1,3 0,11 0,08 1,4 
EEMOOSPS 0,24 0,04 0,15 1,7 
EEMOOOPS 0,02 <0,01 <0,5 <3,3 
MMEOOSPS 0,02 <0,01 <0,5 <3,3 
EOOSPO 0,80 0,11 0,14 1,6 
EOOOPO <0,01 <0,01 - - 
EOOSPS 0,06 0,04 0,64 3,9 
EOOOPS 0,41 0,04 0,10 1,5 
MOOSPS 2,6 0,08 0,03 1,1 
MOOOPS 0,09 <0,01 <0,11 <1,5 

 
På grund af det brugte ekstraktionsmiddel var det ikke teknisk muligt at måle koncentrationerne 
af p-nitrofenol, diesterne, MCPA og kresolerne. Mange af disse forbindelser må forventes at 
sorbere mindre end parathion forbindelserne. Dette skyldes, at de har lavere Koc-værdier, hvilke 
har en vis sammenhæng med Kd-værdierne. Det er dog muligt, at der sker noget sorption af 
MCPA og eventuelt de klorerede kresoler. 

Af tabel 5.1.8 ser det generelt ud til, at der ikke sker en betydelig sorption af de forskellige for-
bindelser. Den største Kd-værdi findes for ethyl-amino-parathion, hvilket er den eneste værdi der 
er over 1. Der må altså forventes at ske noget sorption af ethyl-amino-parathion, selvom en 
Kd-værdi på omkring 2 er ikke særlig høj. Ethyl-amino-parathion vil altså stadig have en betyde-
lig mobilitet.  
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Hvis tilbageholdendelsen af forbindelserne i kolonnen skulle tilskrives sorption, kan det ses ud 
fra retarderingsfaktoren, at alle forbindelser der er data for (med udtagelse af ethyl-amino-
parathion) burde være brudt igennem kolonnen før de 7,7 porevolumener. Dette er dog ikke til-
fældet. EEMOOSPO, MOOOPS og MOOSPS er brudt igennem kolonnen efter 7,7 
porevolumener, men dette burde allerede være sket inden de første 1,6 porevolumener. For ethyl-
amino-parathion gælder det, at denne bør være nået til omkring port 9-10 efter 7,7 porevolume-
ner, men den er ikke til at finde i kolonnens port 4 (ingen målinger for port 3). At ethyl-amino-
parathion er nået videre end port 2 skyldes blandt andet, at forbindelsen produceres i starten af 
kolonnen, så den maksimale koncentration først opnås et stykke inde i kolonnen, hvorefter det 
hurtigt fjernes. Det kan altså udelukkes at tilbageholdelsen i kolonnen hovedsageligt skyldes 
sorption.    

 
Det virker til, at hovedparten af fjernelsen af de forurenende forbindelser skyldes nedbrydning. 
Til at støtte denne vurdering, blev udfældningen af karbonat indeholdende 14C undersøgt. Årsa-
gen til dette er, at det heller ikke i dette kolonneforsøg var muligt at opstille en massebalance for 
14C, siden der ikke blev opfanget CO2 i forsøgsopstillingens basefælde. Det blev derfor under-
søgt om dette skyldtes, at der på grund af sorption ikke blev dannet CO2, eller om det 
producerede CO2 er udfældet som karbonat. I tabel 5.1.9 ses den målte radioaktivitet i basefæl-
derne, der blev tilknyttet til de syrebehandlede jernprøver. 

   
Tabel 5.1.9: Radioaktiviteten i basefælderne tilknyttet de syrebehandlede jernprøver udtaget fra forskellige områder 
i kolonnen.       

Udtag fra port Radioaktivitet efter 3 døgn [Bq/mL] Radioaktivitet efter 6 døgn [Bq/mL] 
1-2 9,4 7,3 
3 3,1 2,2 
5 0,9 0,7 
7 0,8 0,8 
9 0,8 0,8 

11 0,9 1,2 

 
Det ses, at den største radioaktivitet findes lige ved indløbet i jernzonen og et stykke herefter. 
Dette skyldes, at det er i dette område, at den største nedbrydning sker. Det ses yderligere, at der 
igen sker en stigning i udfældningen her mod slutningen af jernzonen, hvilket må skyldes den 
stigende pH-værdi i kolonnen. Det er dog ikke en særlig karakteristisk stigning, så der er en vis 
usikkerhed forbundet med denne antagelse.  

Det ses desuden, at der efter en ny syretilsætning stadig opfanges en betydelig mængde CO2 i 
basefælden, da værdierne efter 6 døgn ikke er meget lavere end dem efter 3 døgn. Der er altså 
udfældet mere karbonat på de 15 g jern i prøven, end der lige umiddelbart frigives. Den udfæl-
dede mængde karbonat per mængde jern kan derfor ikke kvantificeres, men det er tydeligt, at der 
sker en udfældning med det 14C mærkede CO2.  

Årsagen til at der ikke er fundet 14C mærket CO2 i basefælden antages på grund af dette hoved-
sageligt at skyldes, at det producerede CO2 er udfældet som karbonat.   
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5.1.8 Æstetik 
Det æstetiske aspekt med lugten og farven af forureningen er også af betydning, når en potentiel 
afværgemetode skal undersøges. Vurderinger af ændringerne på dette område er noget subjektive 
og derfor svære at kvantificere.   

For kolonneforsøgene med det forurenede grundvand blev det observeret, at der skete en betyde-
lig reduktion af ”Cheminova-lugten” ved passage igennem jernzonen. Ved udtag af prøverne til 
analyse var lugten relativ kraftig indtil omkring port 4, hvorefter lugten aftog. På denne måde var 
lugten af udløbsvandet nærmere den lidt salte lugt af havvand, end den karakteristiske ”Chemi-
nova-lugt”.      

Med hensyn til farven af vandet, da har ethyl parathion en svagt gullig farve (toxnet.nlm), mens 
p-nitrofenol skifter fra at være farveløs ved en pH-værdi på 5 til at blive kraftig gul ved en 
pH-værdi på 7 (chemistry.allinfoabout.com). Indløbsvandet til kolonnen er kun svagt gulligt, 
hvilket på grund af den lave pH-værdi må skyldes ethyl parathion. Udløbsvandet fra kolonnen 
var ikke gult, hvilket ellers kunne have været et resultat af den stigende pH-værdi i jernzonen. 
Dette passer med at ethyl parathion og p-nitrofenol er blevet fjernet fra vandet først i kolonnen. 
Vandet havde efter passage et ganske svagt orange skær på grund af jernet.   

 
5.2 Batchforsøg 
5.2.1 Toksicitet af jernet 
Før toksiciteten af vandet i batcherne indeholdende sediment blev undersøgt, blev det undersøgt 
hvorvidt selve mikro- og nanojernpartiklerne var toksiske overfor Daphnia magna i de anvendte 
mængder. Dette blev undersøgt ved at centrifugere kontrolprøverne med jernpartikler i 30 min 
ved 2000 rpm, hvilket er den samme behandling, som de andre prøver fik. Herefter blev der lavet 
en toksicitetstest på den ufortyndede opløsning. Det blev fundet, at begge typer partikler efter 
centrifugeringen ikke var toksiske overfor forsøgsorganismerne, da ingen forsøgsorganismer 
blev immobiliseret eller døde. Det må derfor antages, at toksiciteten i batchforsøgene med sedi-
ment og jernpartikler skyldes de forurenende forbindelserne i sedimentet og ikke jernpartiklerne.   

 
5.2.1 Indledende forsøg 
Resultaterne af de indledende batchforsøg, hvor en eventuel toksicitetsreduktion ved tilsætning 
af forskellige mængder jern blev undersøgt, kan ses i tabel 5.2.1 og tabel 5.2.2 for hhv. nano- og 
mikrojernpartiklerne.  
 
Tabel 5.2.1:EC50-værdier i µL/L efter 24 timers tests for kontrolbatchen og de tre batcher med nanojernpartikler. 
Usikkerheden er givet i form af 95 % konfidensintervaller. Desuden er angivet toksicitetsreduktionen i batcherne 
med nanojernpartikler i forhold til kontrolbatchen. 

Prøve Kontrol 0,2 mL nanojern 1,0 mL nanojern 5,0 mL nanojern 
EC50 239 282 223 99 
Usikkerhed 172-366 118-661 179-282 80-122 
Reduktion - 1,2 0,9 0,4 
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Tabel 5.2.2: EC50-værdier i mL/L efter 24 timers tests for kontrolbatchen og de tre batcher med mikrojernpartikler. 
Usikkerheden er givet i form af 95 % konfidensintervaller. Desuden er angivet toksicitetsreduktionen i batcherne 
med mikrojernpartikler i forhold til kontrolbatchen. 

Prøve Kontrol 2,4 g mikrojern 12 g mikrojern 60 g mikrojern 
EC50 0,24 8,0 12 1,4 
Usikkerhed 0,17-0,37 5,1-11 5,2-66 1,2-1,8 
Reduktion - 33 50 6 

 
For nanojernpartiklerne ses det, at der i løbet af de 10 dage forsøget varede ikke sker den store 
ændring i toksiciteten. Faktisk ser det ud til, at der sker en svag øgning af toksiciteten ved en 
øget mængde nanojern. Der er dog en relativ stor usikkerhed tilknyttet resultaterne, da der kun 
blev brugt 5 forsøgsorganismer til hver koncentration. Det ses at EC50-værdierne for kontrolbat-
chen og de to batcher med de mindste mængder nanojern ligger indenfor hinandens 95 % 
konfidensintervaller. Batchen med mest nanojern synes dog at være betydelig forskellig fra de 
andre batcher, hvilket ikke umiddelbart virker logisk, når nanojernet i sig selv ikke var toksisk 
overfor forsøgsorganismerne i den pågældende koncentration.   

Kigger man på billedet til venstre i figur 4.4.3 i afsnit 4.4.1 ses det, at der sker en langsommere 
bundfældning af sedimentet i batchen med mest nanojern. Dette kan give en indikation på en 
mulig årsag til, at denne prøve er mere toksisk end de andre. Efter centrifugeringen af prøverne 
var det ikke til at se forskel på de tre forskellige prøver med nanojernpartikler, men der er muligt, 
at tilstedeværelsen af nanojernpartiklerne holder nogle forbindelser i opløsning, der ellers ikke 
ville have været tilgængelige for forsøgsorganismerne. På denne måde kan toksiciteten af opløs-
ningen stige, hvilket vil kunne forklare den højeste toksicitet i batchen med den største mængde 
nanojernpartikler. 

Forskellen i toksiciteten er ikke større, end det er muligt at tillægge den måleunøjagtigheder, da 
der var en vis usikkerhed i afmålingen af sediment og vand til batchforsøgene. Desuden var det 
ikke muligt at homogenisere sedimentet fuldstændigt. 

 
For batcherne der er tilsat mikrojernpartikler ses der en tydelig reduktion i toksiciteten. At den 
største reduktion ikke sker for batchen med mest mikrojern kan forundre. For denne batch var 
det gældende, at det var umuligt at holde alle jernpartiklerne i opløsning. Dette var i mindre grad 
også tilfældet for batchen med den mellemste mængde mikrojern. Dette burde dog ikke forhindre 
en reduktion i toksiciteten, der var af samme størrelsesorden som for de andre batcher med mi-
krojern, men blot fjerne en mulig positiv effekt af en større jernmængde. Da forskellen virker for 
stor til at kunne forklares udelukkende ud fra måleusikkerhed, er der ikke nogen umiddelbar for-
klaring på den lavere toksicitetsreduktion i denne batch. 

 
Ud fra disse indledende forsøg virker mikrojernpartiklerne mere lovende til at rense det forure-
nede sediment, end nanojernpartiklerne gør. Det er muligt, at opslæmningen med nanojern ikke 
har været rystet grundigt nok, før udtagningen af hver jernprøve der blev tilsat batchforsøgene, 
hvorved der ikke har været den forventede mængde nanojern i batcherne. 

De mængder jern der senere blev brugt i høstforsøgene blev besluttet på baggrund af disse indle-
dende forsøg. Det blev bestemt, at arbejde videre med en mængde af mikrojern svarende til den 
laveste af de tre brugte mængder. Dette skyldes, at denne mængde ser ud til at kunne give en 
betydelig reduktion af toksiciteten, og ved anvendelse af metoden vil det være økonomisk ønske-
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ligt at bruge så lille en mængde jern som muligt. Desuden er det sikkert, at denne mængde jern 
vil kunne holdes i opløsning i batcherne på rystebordet. 

Med hensyn til nanojernet, så blev det ud fra de indledende forsøg ikke klart, hvilken mængde 
jern det vil være ønskeligt at arbejde videre med. Det blev besluttet at bruge en mængde svaren-
de til den mellemste koncentration i de indledende forsøg. Dette skyldes, at denne mængde 
nanojernpartikler har en betydelig større reaktiv overfladen end den anvendte mængde mikro-
jernpartikler. Hvis der således ikke sker en nedbrydning af de forurenende forbindelser med 
denne mængde nanojernpartikler, da bør der nok ikke satses yderligere på denne metode, men i 
stedet for fokuseres på mikrojernpartiklerne.   

 
5.2.3 Høstforsøg 

I høstforsøgene blev der fortaget en mere grundig undersøgelse af toksicitetsreduktionen for den 
udvalgte mængde nanojern- og mikrojernpartikler. Desuden blev indholdet af 19 forskellige 
triestre undersøgt ved kemisk analyse, heriblandt parathion og amino-parathion.  

At det ikke var muligt at analysere for MCPA og kresolerne vurderes ikke til at være så betyden-
de, da det før er fundet, at sedimentet fra boring V29 ikke indeholder store mængder af disse 
forbindelser (NIRAS, 2004). Desuden analyseres der ikke for p-nitrofenol, denne forbindelse er 
meget vandopløselig (toxnet.nlm), og er derfor hovedsageligt et problem i forbindelse med foru-
rening af grundvandet og ikke af sedimentet.  

I figur 5.2.1, figur 5.2.2 og figur 5.2.3 ses resultaterne af de udførte 24 timers toksicitetstest for 
høstforsøgene.  
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Figur 5.2.1: Toksiciteten efter 24 timer af vandet udtaget fra kontrolbatcherne efter hhv. 
0, 3, 6, 9 og 12 døgn. 
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Figur 5.2.2: Toksiciteten efter 24 timer af vandet udtaget fra batcherne med mikrojernpartikler 
efter hhv. 0, 3, 6, 9 og 12 døgn. Den stiplede linie angiver toksiciteten af kontrolbatcherne. 
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Figur 5.2.3: Toksiciteten efter 24 timer af vandet udtaget fra batcherne med nanojernpartikler 
efter hhv. 0, 3, 6, 9 og 12 døgn. Den stiplede linie angiver toksiciteten af kontrolbatcherne. 
 
Af figur 5.2.1 ses det, at toksiciteten af kontrolbatcherne er ret konstant, især for de høje effekt-
koncentrationer. Så der er på ingen måde en tidsafhængig udvikling i toksiciteten. På denne 
måde vil enhver ændring i toksiciteten i høstforsøgets andre batcher kunne tilskrives en effekt af 
de tilsatte jernpartikler.  
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Figur 5.2.2 viser udviklingen med tiden for toksiciteten i batcherne med mikrojernpartikler. Det 
ses, at toksiciteten aftager gradvist igennem hele forsøgsperioden. Den største reduktion sker i 
løbet af de første 3 døgn, hvorefter den toksicitetsreducerende effekt aftager. Det ses desuden, at 
der allerede efter den første halve time af forsøget er sket en betydelig reduktion af toksiciteten, 
dog ikke så kraftig som den i de efterfølgende 3 døgn.  

Eftersom toksiciteten stadig reduceres fra det 9. til det 12. døgn, så er det muligt at jernpartikler-
nes kapacitet til at reducere toksiciteten endnu ikke er opbrugt ved forsøgets afslutning. Et 
længerevarende forsøg vil derfor eventuelt kunne vise en større toksicitetsreduktion.  

Det ses af figur 5.2.3, at reduktionen af toksiciteten i batcherne med nanojernpartikler sker meget 
hurtigt. Det gælder, at hele den toksicitetsreduktion der opnås ved tilsætning af nanojernet sker 
indenfor den første halve time af forsøget. Derefter er toksiciteten af vandet i batcherne relativ 
konstant. Dette kan tyde på, at en endnu større reduktion hurtigt kunne have fundet sted, hvis 
mere nanojern var blevet tilsat. Da der i høstforsøgene er konstateret en reduktion i toksiciteten, 
antages en forkert dosering at være årsagen til, at der i de indledende forsøg ingen toksicitetsre-
duktion blev set for batcherne med nanojern.  

 
I tabel 5.2.3 og tabel 5.2.4 er reduktionen i toksiciteten af vandet i batcherne med hhv. mikro-
jern- og nanojernpartikler i forhold til kontrolbatcherne angivet. 

 
Tabel 5.2.3: EC50-værdier i mL/L for 24 og 48 timers toksicitetstest for kontrol- og mikrojernbatcherne efter hhv. 0, 
3, 6, 9 og 12 døgn, samt toksicitetsreduktionen. Tallene i ( ) er udregnet på baggrund af en antagelse om, at 
EC-værdierne efter 48 timer for kontrolbatcherne er konstante, da dette er tilfældet for værdierne efter 24 timer.    
Prøve Kontrol 24 h Mikro 24 h Reduktion Kontrol 48 h Mikro 48 h Reduktion 

EC10 (0) 0,14 
[0,12-0,15] 

0,22 
[0,10-0,30] 1,6 - - - 

EC50 (0) 0,16 
[0,15-0,17] 

0,38 
[0,28-0,51] 2,4 - - - 

EC90 (0) 0,18 
[0,16-0,22] 

0,66 
[0,50-1,4] 3,7 - - - 

EC10 (3) 0,12 
[0,10-0,13] 

2,3 
[1,3-2,8] 19 - 1,0 

[0,5-1,3] (25) 

EC50 (3) 0,14 
[0,13-0,16] 

3,3 
[2,8-4,5] 24 - 1,5 

[1,1-1,8] (19) 

EC90 (3) 0,17 
[0,15-0,21] 

4,7 
[3,8-11,0] 28 - 2,1 

[1,8-3,4] (18) 

EC10 (6) 0,08 
[?-0,10] 

2,3 
[1,1-3,1] 29 - 1,2 

[0,7-1,5] (30) 

EC50 (6) 0,12 
[0,07-0,13] 

4,3 
[3,5-5,7] 36 - 1,8 

[1,4-2,2] (23) 

EC90 (6) 0,15 
[0,14-0,20] 

6,4 
[5,2-9,0] 43 - 2,7 

[2,2-4,5] (23) 

EC10 (9) 0,11 
[0,06-0,12] 

2,7 
[1,4-3,7] 25 - 2,1  

[1,4-2,4] (53) 

EC50 (9) 0,14 
[0,12-0,15] 

6,1  
[4,6-8,2] 44 - 2,6  

[2,3-3,1] (33) 

EC90 (9) 0,17 
[0,16-0,21] 

14,0  
[10,0-27,0] 82 - 3,4  

[2,9-5,2] (28) 

EC10 (12) 0,09 
[0,06-0,11] 

3,6  
[1,9-5,0] 40 0,04 

[0,02-0,06] 
2,9 

[1,7-3,7] 73 

EC50 (12) 0,13 
[0,11-0,14] 

8,1  
[6,1-10,7] 62 0,08 

[0,07-0,10] 
4,3 

[3,6-5,9] 54 

EC90 (12) 0,16 
[0,15-0,19] 

18,1  
[13,1-34,2] 113 0,12 

[0,10-0,14] 
5,8 

[4,7-8,8] 48 
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Tabel 5.2.4: EC50-værdier i mL/L for 24 og 48 timers toksicitetstest for kontrol- og nanojernbatcherne efter hhv. 0, 
3, 6, 9 og 12 døgn, samt toksicitetsreduktionen. Tallene i ( ) er udregnet på baggrund af en antagelse om, at 
EC-værdierne efter 48 timer for kontrolbatcherne er konstante, da dette er tilfældet for værdierne efter 24 timer.    
Prøve Kontrol 24 h Nano 24 h Reduktion Kontrol 48 h Nano 48 h Reduktion 

EC10 (0) 0,14 
[0,12-0,15] 

1,9 
[0,6-2,9] 14 - 0,77 

[0,28-1,1] (19) 

EC50 (0) 0,16 
[0,15-0,17] 

4,9 
[3,8-6,8] 31 - 1,4 

[1,1-1,9] (18) 

EC90 (0) 0,18 
[0,16-0,22] 

7,9 
[6,2-11,6] 44 - 2,0 

[1,6-3,0] (17) 

EC10 (3) 0,12 
[0,10-0,13] 

3,2 
[1,8-4,0] 27 - 0,57 

[0,13-0,84] (14) 

EC50 (3) 0,14 
[0,13-0,16] 

4,5 
[3,5-5,8] 32 - 1,1 

[0,7-1,5] (14) 

EC90 (3) 0,17 
[0,15-0,21] 

6,4 
[5,2-11,2] 38 - 2,2 

[1,6-6,0] (18) 

EC10 (6) 0,08 
[?-0,10] 

3,2 
[1,8-3,8] 40 - - - 

EC50 (6) 0,12 
[0,07-0,13] 

4,5 
[3,7-5,3] 38 - - - 

EC90 (6) 0,15 
[0,14-0,20] 

6,4 
[5,4-10,2] 42 - - - 

EC10 (9) 0,11 
[0,06-0,12] 

1,6 
[1,0-2,0] 15 - 0,80 

[0,45-0,99] (20) 

EC50 (9) 0,14 
[0,12-0,15] 

2,3  
[1,8-2,8] 16 - 1,1 

[0,9-1,4] (14) 

EC90 (9) 0,17 
[0,16-0,21] 

3,2 
[2,6-5,0] 19 - 1,6 

[1,3-2,8] (13) 

EC10 (12) 0,09 
[0,06-0,11] 

2,1  
[1,3-2,6] 23 0,04 

[0,02-0,06] - - 

EC50 (12) 0,13 
[0,11-0,14] 

3,6 
[2,9-4,3] 28 0,08 

[0,07-0,10] - - 

EC90 (12) 0,16 
[0,15-0,19] 

5,9 
[4,8-9,5] 37 0,12 

[0,10-0,14] - - 

 
Det ses af tabel 5.2.3, at reduktionen af toksiciteten efter 24 timer ved tilsætning af mikrojernpar-
tikler stiger fra 2,4 gange efter den første halve time til 62 gange efter alle 12 døgn for EC50 og 
tilsvarende for de andre EC-værdier. Desuden er der en større toksicitetsreduktion for de høje 
effektkoncentrationer end for de lave. For 48 timer er den tidsafhængige stigning i toksicitetsre-
duktionen nogenlunde tilsvarende den efter 24 timer, men den største reduktion findes nu for de 
lave effektkoncentrationer. Der er dog ikke så stor en forskel på toksicitetsreduktionen for EC10 
og EC90 som efter kun 24 timer. 

Af tabel 5.2.4 ses det, at for tilsætning af nanojernpartikler er der ikke en tidsmæssig ændring i 
toksicitetsreduktionen, der er på omkring 30-40 gange. Desuden er der ikke så stor forskel på 
reduktionen i toksiciteten for EC10- og EC90-værdierne som der er for mikrojernet.  

Den opnåede toksicitetsreduktion efter 12 døgn er større for batcherne der er tilsat mikrojern, end 
for batcherne der er tilsat nanojern. Tilsætningen af nanojern giver en reduktion svarende til re-
duktionen efter omkring 6 døgn ved tilsætning af mikrojern. 

Det gælder, at overfladearealet i en batch er over 6 gange større for nanojernpartikler end det er 
for mikrojernpartiklerne. Alligevel tyder toksicitetstestene på, at det er mikrojernpartiklerne, der 
på sigt giver den største effekt på toksiciteten. Dette støtter resultaterne fra de indledende test 
med, at mikrojernet synes bedst egnet til at behandle det forurenede sediment. 
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Resultaterne af de kemiske analyser af prøverne udtaget fra høstbatcherne kan ses i bilag IX. Det 
kan ses, at kun for enkelte af forbindelserne er der en umiddelbar tydelig reduktion eller forøgel-
se af koncentrationen i batchen. For disse forbindelser er koncentrationerne i vandfasen i 
høstbatcherne gengivet i tabel 5.2.5, mens koncentrationerne i sedimentfasen ses i tabel 5.2.6. 

 
Tabel 5.2.5: Koncentrationerne i mg/L af methyl- og ethyl parathion, samt methyl- og ethyl-amino-parathion, i 
prøver udtaget fra vandfasen i høstbatcherne. K, M og N står for hhv. kontrol-, mikrojern- og nanojernbatch.   

 Methyl paration Ethyl parathion Methyl-amino-parathion Ethyl-amino-parathion 
K1 (t = 0 d) 25 2,4 0,09 <0,01 
K2 (t = 3 d) 30 4,8 <0,01 <0,01 
K3 (t = 6 d) 33 6,2 <0,01 <0,01 
K4 (t = 9 d) 30 5,8 <0,01 <0,01 
K5 (t = 12 d) 30 6,0 <0,01 <0,01 
M1 (t = 0 d) 9,5 2,9 25 3,3 
M2 (t = 3 d) <0,01 <0,01 130 150 
M3 (t = 6 d) <0,01 <0,01 96 134 
M4 (t = 9 d) <0,01 <0,01 109 138 
M5 (t = 12 d) <0,01 <0,01 88 136 
N1 (t = 0 d) <0,01 <0,01 250 160 
N2 (t = 3 d) <0,01 <0,01 110 110 
N3 (t = 6 d) <0,01 <0,01 143 163 
N4 (t = 9 d) <0,01 0,27 158 162 
N5 (t = 12 d) <0,01 <0,01 109 156 
 
Tabel 5.2.6: Koncentrationerne i mg/kg af methyl- og ethyl parathion, samt methyl- og ethyl-amino-parathion, i 
prøver udtaget hovedsageligt fra sedimentfasen i høstbatcherne. K, M og N står for hhv. kontrol-, mikrojern- og 
nanojernbatch.   

 Methyl paration Ethyl parathion Methyl-amino-parathion Ethyl-amino-parathion 
K2* (t = 3 d) 190 170 <0,01 <0,01 
K3* (t = 6 d) 255 250 <0,01 <0,01 
K4* (t = 9 d) 243 262 <0,01 <0,01 
K5* (t = 12 d) 200 200 <0,01 <0,01 
M2* (t = 3 d) 0,93 0,53 160 200 
M3* (t = 6 d) <0,01 <0,01 100 150 
M4* (t = 9 d) <0,01 <0,01 138 189 
M5* (t = 12 d) <0,01 <0,01 107 185 
N2* (t = 3 d) <0,01 <0,01 120 140 
N3* (t = 6 d) <0,01 0,12 181 220 
N4* (t = 9 d) 0,13 1,4 199 231 
N5* (t = 12 d) <0,01 <0,01 157 199 
 
I tabel 5.2.5 og tabel 5.2.6 ses det, at methyl- og ethyl parathion fjernes fra både vand- og sedi-
mentfasen i batcherne med jernpartikler, mens der dannes methyl- og ethyl-amino-parathion. Da 
en tilsvarende reduktion eller produktion ikke ses for andre af de målte forbindelser, må en om-
dannelse fra parathion til amino-parathion anses for at være den væsentligste reaktion ved 
tilsætningen af jernpartikler. Desuden antages reaktionen at foregå ved pseudo-1. ordens kinetik, 
da den sker meget hurtigt.  
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På baggrund af ligning 3.2.1 og de givne data i tabel 5.2.5-5.2.6 kan konstanterne for nedbryd-
ningen af parathion udregnes. I tabel 5.2.7 ses nedbrydningskonstanterne, k1 og kSA, for methyl- 
og ethyl parathion, samt det specifikke overfladeareal af jernpartiklerne og den tilsatte jern-
mængde i batchforsøgene. 
  
Tabel 5.2.7: 1.ordens nedbrydningskonstanten, k1, og nedbrydningskonstanten normaliseret med hensyn til overfla-
dearealet, kSA, angivet for methyl- og ethyl parathion (for nanojernpartiklerne er k en mindste værdi). Desuden er 
angivet det specifikke overfladeareal af de to typer jernpartikler og den tilsatte mængde jern i batchforsøgene. 

 Nanojern (RNIP) 
(vandfase / sedimentfase) 

Mikrojern (CMS) 
(vandfase / sedimentfase) 

k1 for ethyl parathion [h-1]  -12 / -20 -1,1 / -12 
k1 for methyl parathion [h-1] -16 / -20 -2,3 / -11 
Specifikt overfladeareal, as, [m2/g] 39,2 0,5 
Tilsat jernmængde, ρm, [g/L] 2 25 
kSA for ethyl parathion [L·h-1·m-1] -0,24 / -0,39 -0,09 / -0,97 
kSA for methyl parathion [L·h-1·m-1] -0,31 / -0,39 -0,18 / -0,88 
 
Det ses af tabel 5.2.7, at nedbrydningen af parathion ved tilstedeværelse af nanojernpartikler som 
forventet sker hurtigere end ved tilstedeværelsen af mikrojernpartikler. Hvis nedbrydningskon-
stanten normaliseres med hensyn til overfladearealet er der ikke den sammen forskel. 
Nedbrydningskonstanterne er dog ikke umiddelbart sammenlignelige, da værdierne for nano-
jernpartiklerne er mindste værdier. Dette skyldes at parathion er reduceret til under detektions-
grænsen allerede efter den første halve time, hvorved den præcise reaktionstid for nedbrydningen 
er ukendt. 

 
Af resultaterne i bilag IX ses det desuden, at det anvendte sediment ikke indeholder malathion, 
så om effekten af jernpartiklerne på koncentrationen af malathion er tilsvarende effekten af jern-
spånerne i kolonnen er uvis. Der blev der heller ikke fundet paraoxon og EOOOPO. 

Ved omdannelsen af parathion til amino-parathion sker der også en mobilisering af forbindelser-
ne. Dette skyldes sandsynligvis, at amino-parathion sorbere mindre til sedimentet end parathion 
gør (se tabel 3.3.1), samt at opløseligheden i vand er omkring 5 gange større for amino-parathion 
end for parathion (www.epa.gov). I kontrollen er hovedparten af methyl- og ethyl parathion bun-
det til sedimentet, da koncentrationerne af disse er hhv. 7 og 40 gange højere end i batcherne 
med sediment end i batcherne uden sediment. Efter parathion er blevet omdannet til amino-
parathion, er koncentrationerne i batcherne med og uden sediment ikke særlig forskellige. Dette 
betyder, at de forurenende forbindelser ikke alene omdannes til mindre toksiske forbindelser, 
men at disse mindre toksiske forbindelser også frigives fra sedimentet til grundvandet, hvorefter 
der eventuelt kan foretages en rensning af grundvandet.   

Det ses desuden, at der ikke virker til at være en generel tidsmæssig udvikling i koncentrationer-
ne af de forskellige målte forbindelser i alle kontrol- og nanojernbatcherne. Dette var også, hvad 
der var forventet ud fra resultaterne af toksicitetstestene. At methyl- og ethyl parathion i batcher-
ne med nanojernpartikler reduceres fuldstændigt i løbet af den første halve time kan forklare, at 
der ikke efterfølgende sker en reduktion i toksiciteten. Dette skyldes at disse forbindelser er de 
mest toksiske, og de er til stede i de højeste koncentrationer i sedimentet. Af de tilbageværende 
forbindelser antages det producerede methyl- og ethyl-amino-parathion at resultere i hovedparten 
af toksiciteten, da disse forbindelser har LC50-værdier på hhv. 1,2 og 1,6 mg/L (www.epa.gov), 
og er produceret i ret høje koncentrationer. Denne toksicitet er betydelig højere end for de andre 
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tilbageværende forbindelser, der er fundet toksicitetsdata om. En reduktion af de andre forbin-
delser vil derfor ikke have den store effekt på toksiciteten. Det er derfor heller ikke sikkert, at en 
yderligere tilsætning af nanojernpartikler vil give en betydelig lavere toksicitet. Faktisk er det 
muligt, at man kan tilsætte mindre jern og stadig opnå den samme effekt på toksicitetsreduktio-
nen. Dette gælder dog ikke, hvis der kun netop er tilsat nok nanojernpartikler til at reducere de to 
parathion forbindelser, hvorved en reduktion af de dannede amino-parathion forbindelser even-
tuelt kunne opnås ved tilsætning af en større mængde jern. Da ethyl-amino-parathion reduceres i 
den reaktive jernzone i kolonne forsøgene, da er det også sandsynligt, at jernpartiklerne vil kun-
ne forårsage en reduktion af amino-parathion forbindelserne. At der måske kun lige nøjagtigt er 
tilsat nok nanojernpartikler til at nedbryde parathion til amino-parathion indikeres af, at der for 
den ene batch, N4*, stadig er lidt parathion tilbage.  

 
Mod forventning er der heller ikke den store tidsmæssige afhængighed for koncentrationerne af 
de forskellige forbindelser i batcherne med mikrojernpartikler. Der er en tidsmæssig afhængig-
hed i koncentrationerne af de førnævnte 4 parathion forbindelser, men denne udvikling stopper 
allerede efter de første 3-6 døgn, hvor parathion er reduceret til under detektionsgrænsen. Ho-
vedparten af reduktionen sker i løbet af de første 3 døgn, hvilket forklarer, at den største 
toksicitetsreduktion skal findes indenfor de første 3 døgn, da de mest toksiske forbindelser redu-
ceres næsten fuldstændigt indenfor denne tidsramme. Den fortsat faldende toksicitet kan ikke 
umiddelbart forklares, når reduktionen af de andre forbindelser ikke synes at være tidsafhængige.  

 
Da det er blevet konstateret, at der ikke er den store tidsmæssige udvikling i koncentrationerne af 
de forskellige forbindelser, da sammenlignes gennemsnittene af de tre grupper (kontrol, mikro 
og nano) statistisk ved brug af en variansanalyse (α = 0,05) til at bestemme signifikante forskel-
le. Findes der på denne måde en signifikant forskel i de tre gruppers gennemsnit, så udføres der 
en såkaldt ”multiple range test” (Duncan). På den måde er det muligt, at bestemme om behand-
ling med jernpartiklerne giver en signifikant forskel fra kontrollen, samt at bestemme om der i 
forhold til dette er en signifikant forskel mellem de to jerntyper.  

Resultaterne af denne databehandling kan ses i tabel 5.2.8. For EOOOPS, MOOOPS og M-
sulfotep blev der ikke fundet en statistisk signifikant forskel på koncentrationerne i de forskellige 
batcher.  

 
Tabel 5.2.8: Signifikante (sign) og usignifikante (usign.) forskelle mellem kontrol, mikrojern- og nanojernbatcherne.    

Forbindelse Kontrol vs. mikro Kontrol vs. nano Nano vs. Mikro 

Ethyl parathion1 Sign. Sign. Usign. 

Methyl parathion1 Sign. Sign. Usign. 

Ethyl-amino-parathion1 Sign. Sign. Usign. 

Methyl-amino-parathion1 Sign. Sign. Usign. 

E-sulfotep1 Sign. Sign. Usign. 

EEMOOSPO2 Sign. Usign. Usign. 

EEMOOSPS Sign.1 Sign.2 Usign. 

EEMOOOPS2 Sign. Usign. Usign. 

MMEOOSPS2 Sign. Sign. Usign. 

EOOSPS Sign. Sign. Usign. 

MOOSPS1 Sign.1 Sign.2 Usign. 
1 med α = 0,01. 2 med α = 0,05. 
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Det ses af tabel 5.2.8, at der for flere af forbindelserne er en signifikant forskel mellem kontrol-
batcherne og batcherne tilsat jernpartikler. Tilsætningen af jernpartikler resulterer altså i en 
fjernelse af flere af de forurenende forbindelser.  

Der er på intet tidspunkt er en statistisk signifikant forskel på koncentrationerne i batcherne med 
de to typer jernpartikler. Det ses dog, at der for nogle af forbindelserne i tabel 5.2.8 ikke kan 
findes en signifikant forskel mellem kontrolbatcherne og batcherne med nanojernpartikler, mens 
der for alle forbindelserne er en signifikant forskel mellem kontrolbatcherne og batcherne med 
mikrojernpartikler. For enkelte af forbindelserne ses det desuden, at der må anvendes en større 
værdi for α (større usikkerhed) for at der findes en signifikant forskel mellem kontrolbatcherne 
og batcherne med nanojernpartikler, end der må anvendes for batcherne med mikrojernpartikler. 
Så selvom der ikke er en signifikant forskel i koncentrationerne i batcherne med de to jerntyper, 
da tyder dette på, at mikrojernpartiklerne er mere effektive til behandling af sedimentet end na-
nojernpartiklerne er. 

 
5.2.4 Æstetik 

De æstetiske parametre i form af lugten og farven af forureningen er også blevet undersøgt i 
batchforsøgene med forurenet sediment. I figur 5.2.4 ses udtagne vandprøver fra de tre typer 
batcher efter hhv. 0 og 12 døgn. 

  
Figur 5.2.4: Til venstre er vandprøver udtaget fra kontrol-, mikrojern- og nanojernbatchen efter 0 døgn. Til højre er 
de tilsvarende vandprøver udtaget efter 12 døgn. 
 
Af figur 5.2.4 ses det, at kontrol batchen ved start er klar, hvilket skyldes den indledende syretil-
sætning for at sænke pH-værdien. Allerede efter 3 døgn var det tilsatte vand blevet gult, som 
følge af en opløsning af bl.a. p-nitrophenol fra den frie fase i sedimentet til vandet, samt en stig-
ning i pH-værdien fra 2 til omkring 7. 

For batcherne med mikrojern sker der en farveændring til orange-brun, hvilket er gældende for 
alle tidspunkterne for udtagning. Denne farveændring var ikke særlig tydelig i vandprøverne, da 
de lige var udtaget, hvor prøverne var næsten klare med kun et svagt orange skær. Farveændrin-
gen med tiden antages at skyldes oxidering af jern i vandprøverne. 

For nanojernet sker der en farveændring til lilla, hvilket ikke er lige tydeligt for alle batcherne. 
Hvilken forbindelse det er, der giver farve til opløsningen er uvis. Det blev ved udtagning af 
vandprøverne observeret, at farven på udtagningstidspunktet var mere lyserød end lilla. Den lilla 
farve er først blevet fremtrædende efter opbevaring nogle dage i kølerummet. Siden nogle kreso-
ler kan have en svag pink farve (toxnet.nlm), da er det muligt at det er tilstedeværelsen af en 
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kresol der giver den første svage lyserøde farve. Prøverne er dog ikke analyseret for kresoler, så 
det er ikke til at vide med sikkerhed.  

 
Med hensyn til lugten, så er ”Cheminova-lugten” meget kraftig for alle kontrolbatcherne. ”Che-
minova-lugten” forsvinder ved tilsætningen af jernpartikler. Prøverne bliver dog ikke lugtfrie, 
der sker blot en ændring af lugten. Dette sker således, at den ændrer karakter til en meget skarp 
svovlagtig lugt, lidt hen ad lugten der kommer ved at stryge en tændstik. Efter åbningen af bat-
chen forsvinder lugten relativt hurtigt, hvorved det er muligt at lugten skyldes en udviklet gas. 

 
Rent æstetisk er der altså ikke den samme fordel ved at bruge jernpartikler som ved at anvende 
jernspåner i en reaktiv væg.  

 
5.3 Opsamlende diskussion og perspektivering 
I det følgende afsnit vil nogle af resultaterne blive opsummeret med henblik på diskussion og 
perspektivering af mulighederne for praktisk anvendelse af de undersøgte afværgemetoder på 
feltlokaliteten. Det antages, at koncentrationerne af de forskellige forbindelser i det anvendte 
grundvand er nogenlunde repræsentative for området. Dette er vurderet ud fra de beregnede gen-
nemsnitskoncentrationer i grundvandet på feltlokaliteten i Teknik og Miljø (2003), hvor 
koncentrationerne for de fleste af forbindelserne er sammenlignelige. Dog er de gennemsnitlige 
koncentrationer af malathion, MCPA og især EP1, MP1, EP2-syre og MP2-syre noget højere end 
i det anvendte grundvand.  

 
5.3.1 Egnethed af en permeabel reaktiv jernvæg som afværgemetode på feltlokaliteten 
Igennem de udførte kolonneforsøg er det blevet klart, at en permeabel reaktiv jernvæg har poten-
tialet til at være en egnet afværgemetode på feltlokaliteten. Dette skyldes især tre forhold: 

• Fjernelsen af de målte forurenende forbindelser skyldes hovedsageligt nedbrydning og ik-
ke sorption, da sorptionen kun kan forklare en mindre del af tilbageholdelsen i jernzonen. 

• Hovedparten af de målte forurenende forbindelser viser et potentiale for at blive nedbrudt i 
den reaktive jernzone. 

• Toksiciteten af vandet der er passeret igennem jernzonen bliver betydeligt reduceret. 

 
Med hensyn til sorption af de forurenende forbindelser i den reaktive jernzone er det fundet, at 
sorption kan forklare noget af tilbageholdelsen for enkelte af forbindelserne, men at hovedparten 
af fjernelsen skyldes nedbrydning på grund af tilstedeværelsen af de nul-valente jernspåner.  

For methyl- og ethyl parathion, der antages at sorbere mest (se tabel 3.3.1), sker der ingen sorp-
tion til jernspånerne. Parathionforbindelserne fjernes altså udelukkende ved nedbrydning, hvilket 
også er tilfældet for malathion. Denne nedbrydning sker i hele forsøgsperioden (7,7 porevolume-
ner) meget hurtig, således at forbindelserne allerede ved den første prøvetagningsport i 
kolonnens jernzone er reduceret til under detektionsgrænsen. 

For de resterende forbindelser er der en udvikling af en front igennem kolonnen, således at for-
bindelserne i starten af forsøget når at blive nedbrudt til under detektionsgrænsen i kolonnens 
jernzone, mens der i løbet af forsøget sker gennembrud for flere af forbindelserne. Frontbevæ-
gelsen af triesterne kan delvis forklares med sorption af forbindelserne. Sorptionen kan dog højst 
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forklare en tredjedel af den samlede fjernelse i jernzonen. Der er altså tale om en reel fjernelse af 
hovedparten af forureningen og ikke blot en fiksering i jernzonen. 

Havde sorptionen været den overvejende årsag til, at forureningen blev fjernet fra grundvandet, 
havde metoden ikke været særlig egnet som afværgemetode på feltlokaliteten. Dette skyldes, at 
den planlagte spunsvæg allerede sørger for en fiksering af forureningen, hvorved der efterføl-
gende må satses på metoder, der rent faktisk nedbryder den fikserede forurening. At fjernelsen af 
de mest toksiske forbindelser, parathion og malathion, sker udelukkende ved nedbrydning er 
yderligere positivt i forbindelse med metodens egnethed. 

 
Af de målte forurenende forbindelser er det kun for MP2- og EP2-syre, som ikke udviser det 
mindste potentiale for at blive nedbrudt i den reaktive jernzone. Desuden udviser iso-MP1 et 
meget begrænset potentiale for nedbrydning. Forbindelserne sorberes heller ikke og passerer 
dermed igennem den reaktive jernzone uden en ændring af deres koncentrationsniveau. 

Disse forbindelser er til gengæld vurderet til at være blandt de mindst toksiske forbindelser (se 
tabel 3.3.1). De aktuelle koncentrationer af disse forbindelser i udløbsvandet fra kolonnen giver 
ikke en toksisk påvirkning på forsøgsorganismen, Daphnia magna. Selv i de noget højere gen-
nemsnitlige koncentrationer på feltlokaliteten (Teknik og Miljø, 2003) vurderes de ikke til at 
ville udgøre et problem. Bedre toksikologiske data for disse forbindelser er dog ønskelige.   

Ved vurderingen af egnethed af den permeable reaktive jernvæg som afværgemetode skal der 
tages høje for, at det ikke er alle de forurenende forbindelser på feltlokaliteten der er blevet ana-
lyseret for. Nogle af de uanalyserede forbindelser kan eventuelt være problematiske at nedbryde 
i den reaktive jernzone. Hvis der blandt de uanalyserede forbindelser er nogle der ikke udviser et 
potentiale for at blive fjernet i den reaktive jernzone, da er disse ligeledes i den gruppe forbindel-
ser, der ikke udviser en betydelig toksicitet overfor forsøgsorganismen. Dette vurderes på 
baggrund af, at udløbsvandet fra kolonnerne efter de første 3,7 porevolumenerne ikke er toksisk. 
Udløbsvandet må på dette tidspunkt antages at indeholde alle de forbindelser, der ikke kan fjer-
nes i den reaktive jernzone.   

 
Ser man på toksiciteten af vandet, der har passeret igennem den reaktive jernzone, reduceres 
denne op til 1250 gange, hvorved vandet ikke længere er toksisk overfor forsøgsorganismen. 
Med en tilstrækkelig stor reaktiv jernzone vil det altså være muligt at fjerne alle de toksiske for-
bindelser fra grundvandet. 

Toksicitetsreduktion falder med tiden eftersom flere og flere forbindelser bryder igennem den 
reaktive jernzone. På denne måde er toksicitetsreduktionen efter 7,7 porevolumener på 200-300 
gange, hvilket stadig er en ganske betydelig reduktion.  

Hvis de kemiske analyser udført i forbindelse med de afsluttende kolonneforsøg sammenlignes 
med toksicitetsreduktionen under de indledende kolonneforsøg, da må toksicitetsreduktionen i 
den korte reaktive jernzone i de indledende forsøg nogenlunde repræsentere en fjernelse af de 
mest toksiske forbindelser, methyl- og ethyl parathion, malathion, og hovedparten af nedbryd-
ningsproduktet ethyl-amino-parathion. Dette er vurderet på baggrund af, at dette er de forbindel-
ser der fjernes inden port 4 i det afsluttende kolonneforsøg, hvilket giver en reaktiv jernzone på 
længde med den i de indledende forsøg. 

I de indledende kolonneforsøg er toksicitetsreduktion er på omkring 70 gange. Med en noget 
længere jernzone, hvor også ethyl-amino-parathion med sikkerhed kan nå at blive fjernet helt, 
må en toksicitetsreduktion på omkring 100 gange være forventelig, når de andre mindre toksiske 
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forbindelser er brudt igennem. Dimensionerne af den permeable reaktive jenvæg vil altså afhæn-
ge af, hvilket kriterium man fastsætter som en acceptabel belastning af det omgivende miljø.    

Som tilstanden er nu på feltlokaliteten, da skal vandet fortyndes omkring 1250 gange i Vesterha-
vet for ikke længere at være toksisk. Ved etableringen af en permeabel reaktiv jernvæg vil 
toksiciteten som nævnt kunne reduceres fuldstændig. Hvis det kun prioriteres at fjerne de mest 
toksiske forbindelser, da vil en fortynding på omkring 10 gange være tilstrækkelig. En del af 
denne fortynding vil kunne opnås i zonen efter den permeable reaktive jernvæg fra infiltration af 
regnvand og indtrængende havvand. 

Under alle omstændigheder vil etableringen af den permeable reaktive jernvæg resultere i, at det 
vil være et betydeligt mindre område, der påvirkes af forureningen. 

 
Med de rette dimensioner af den permeable reaktive jernvæg vil det altså være muligt, at få ned-
brudt forureningen på feltlokaliteten helt eller delvist til forbindelser, der ikke udviser en 
betydelig toksicitet overfor forsøgsorganismen Daphnia magna, som tilhører den mest følsomme 
gruppe af organismer i forbindelse med en insekticidforurening. Metoden må derfor anses for at 
være en egnet afværgeteknologi i forbindelse med forureningen på feltlokaliteten. 

 
5.3.2 Dimensionering af den permeable reaktive jernvæg 
Ved konstruktionen af den permeable reaktive jernvæg kan denne installeres efter funnel-and-
gate princippet i stedet for nogle af stålspunsene, hvor mange vil afhænge af den dimensionerede 
bredde. På denne måde vil den reaktive jernvæg fungere som en port i det indspunsede område, 
hvor igennem grundvandet kan strømme ud. En skitse af dette princip ses i figur 5.3.1. 
  

 
Figur 5.3.1: Principskitse for konstruktion af den permeable reaktive 
væg i siden af spunsvæggen. B = bredde, T = tykkelse og D = dybde. 
Det skraverede område repræsenterer en eventuel overdækning. 
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Den reaktive jernvæg skal installeres i hele akviferens dybde, hvilket er omkring 9,4 m fra 
grundvandsspejlet i kote 0,9 og ned til fjordleret i kote -8,5. Den mest sandsynlige placering af 
den permeable reaktive jernvæg vil være i spunsvæggens sydlige ende eller i den skrå nordlige 
ende (se bilag II). Dette skyldes, at dette er de områder, hvor der vil være bedst manøvreplads 
under anlægsarbejdet. Den østlige side af spunsvæggen er relativ tæt på diget, mens den vestlige 
side er tæt på kystlinen.    

Blandt de planlagte tiltag imod forureningen er en overdækning af det indspunsede område, samt 
etablering af dræn med pumpeledning til det eksisterende rensningsanlæg. Ved etablering af den 
permeable reaktive jernvæg er det nødvendigt at tillade en vis infiltration af regnvand. Det ind-
spunsede område bør altså kun delvist overdækkes og området vil ikke behøve at blive drænet 
for det indtrængende vand. Overdækningen af området skal være i den ende af det indspunsede 
område, hvor den permeable reaktive væg er placeret, så en grundvandsstrømning kan etableres 
gennem hele området. 

Det indspunsede område er på omkring 20.000 m2 og nedbøren i området er på omkring 700 
mm/år (NIRAS, 2004). Uden en overdækning af området vil dette give en infiltrerende vand-
mængde på 14.000 m3/år. Med den reaktive jernvæg som det eneste planlagte udløb fra det ind-
spunsede område, da vil denne vandmængde passere igennem den reaktive jernzone. Hvor stor 
en infiltration der skal tillades, vil afhænge af den ønskede hastighed af grundvandsstrømningen 
igennem den reaktive jernzone, samt den valgte bredde af den reaktive jernvæg. Det er også vig-
tigt at infiltrationen til det indspunsede område og den følgende strømning igennem den reaktive 
jernzone er tilstrækkelig store til, at der ikke opstår en nettoindstrømning til det indspunsede om-
råde.  

I de følgende beregninger er det antaget, at porevandshastigheden igennem den reaktive jernzone 
er 0,005 m/h, hvilket svarer til den gennemsnitlige strømningshastighed på feltlokaliteten. 

 
En af usikkerhederne ved dimensioneringen af den permeable reaktive jernvæg er mængderne af 
de forskellige forbindelser i det indspunsede område. Det skønnes at der er 120 tons fri organisk 
fase tilbage på feltlokaliteten, hvoraf 73 % er methyl- og ethyl parathion. Disse er da også de 
vigtigste forbindelser at få nedbrudt, da parathion ikke alene udgør hovedparten af forureningen, 
men også er meget toksisk.  

Parathion er derimod ikke mellem de forbindelser der er problematiske at få nedbrudt, og det 
forårsager heller ikke en inaktivering af den reaktive jernzone på grund af sorption til overfladen 
af de nul-valente jernspåner. Af tabel 5.1.6 ses det, at den nødvendige opholdstid i den reaktive 
jernzone for parathion er 13 timer, hvilket er en meget kortvarig opholdstid. Det samme er gæl-
dende for de andre forbindelser der antages at nedbrydes med pseodu-1. ordens kinetik (amino-
parathion, malathion og p-nitrofenol).  

Dimensioneringen af den reaktive væg skal derfor foretages på baggrund af de andre forbindel-
ser, der nedbrydes med pseudo-0. ordens kinetik. Dette skyldes, at nogle af disse har en forholds-
vis lang påkrævet opholdstid i jernzonen, og de desuden bevæger sig som en front igennem jern-
zonen. Problemet ved at dimensionere på baggrund af disse forbindelser er, at indholdet af de 
enkelte forbindelser i akviferen som nævnt er ukendt, hvorved alle forbindelserne må samles i én 
stor gruppe. Af den tilbageværende frie organiske fase kan maksimalt 27 % bestå af disse for-
bindelser. Til gengæld er mange af forbindelserne nedbrydningsprodukter af parathion 
forbindelserne, hvorved alle 120 tons forurening på et tidspunkt må forventes at blive omdannet 
til gruppen af nedbrydningsprodukter. Desuden vil de mest komplekse af disse andre forbindel-
ser kunne nedbrydes til nogle af de mindre komplekse af forbindelserne. Der er altså et ret 
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komplekst nedbrydningsmønster forbindelserne imellem, hvilket kan besværliggøre en dimensi-
onering. Dette er et forhold, som det vil være ønskeligt at afklare for at foretage en realistisk 
dimensionering af den permeable reaktive væg.   

 
Det vælges at dimensionere den permeable reaktive jernvægs tykkelse ud fra den forbindelse, der 
er observeret at kræve den længste opholdstid i den reaktive jernzone, hvilket er triesteren 
MOOSPS. Koncentration af MOOSPS er i det anvendte grundvand på 7,1 mg/L mod en gen-
nemsnitlig koncentration i akviferen på 3,7 mg/L (Teknik og miljø, 2003). Anvendelsen af denne 
forbindelse burde derfor give et ret sikkert skøn af den nødvendige tykkelse. 0. ordens nedbryd-
ningskonstanten for MOOSPS er 0,03 mg/L/h, så hvis den tidligere anvendte detektionsgrænse 
på 0,01 mg/L anvendes som en acceptabel udløbskoncentration fra den reaktive jernzone, da er 
den nødvendige opholdstid 250 timer (se tabel 5.1.6). Den nødvendige tykkelse af jernvæggen 
bliver dermed 1,3 m (jf. ligning 3.1.12). Tages der højde for at nedbrydningskonstanterne i felten 
er omkring 2-2,5 gange mindre end dem fundet i laboratorieforsøgene, så bør væggen være 2-2,5 
gange så tyk, altså 2,5-3 m. 

 
Med hensyn til fronten af de forskellige forbindelser, der bevæger sig igennem den reaktive jern-
zone, er det fundet, at forureningen i gennemsnit bevæger sig 1 prøvetagningsport op i kolonnen 
per porevolumen. Dette svarer til en inaktivering af 110 g jern (40 mL) ved en tilførelse af 315 
mL grundvand med en koncentration på omkring 25 mg forurening/L, hvilket giver 7,9 mg foru-
rening. Dette giver jernet en kapacitet på 0,07 mg forurening/g jern. Til at fjerne 1 ton af de 
forurenende forbindelser skal der dermed bruges 5200 m3 jern (14.000 tons). Det er altså næppe 
sandsynligt, at den permeable reaktive jernvæg kan dimensioneres til at fjerne alle nedbryd-
ningsprodukterne. 

Når der tages højde for at der skal opretholdes en vis gennemstrømning af den reaktive jernzone, 
samt formen af den planlagte spunsvæg, er det usandsynligt, at den permeable reaktive jernvæg 
vil få en bredde på over 70-100 m. En permeable reaktiv jernvæg med dimensioner på 
70x10x3m vil kræve 2100 m3 jern. Dette antages at være tilstrækkeligt til at fjerne alle parathion 
forbindelserne, malathion og p-nitrofenol, men altså kun en brøkdel af nedbrydningsprodukterne. 
Med en pris på omkring 8000-9000 kr/ton reaktive jernspåner (www.eti.ca), da vil materialet til 
en reaktiv jernzone af denne størrelse koste 45-50 mio. kr. Dertil kommer omkostninger på nogle 
millioner til anlæggelse og moniteringsarbejde. Til sammenligning er de andre foreslåede in situ 
afværgemetoder vurderet til at koste omkring 50-200 mio. kr. ved oprensning af området direkte 
under det tidligere klitgrydedepot (HOH, 2001; NIRAS, 2001).  

Tykkelsen af den permeable reaktive jernvæg vil kunne øges, men ikke så meget at jernvolume-
net vil være tilstrækkeligt til, at alle nedbrydningsprodukterne kan fjernes. En fuldstændig 
reduktion af toksiciteten er derfor næppe mulig. Hvis det vurderes, at en toksicitetsreduktion på 
100 gange er miljømæssigt acceptabelt, da vil den reaktive jernzone kunne neddimensioneres, 
hvorved der vil kunne spares på omkostningerne i forbindelse med anlæggelsen af den reaktive 
væg.        

En større tykkelse af den reaktive jernzone kan være ønskværdig af andre grunde. Ved at tillade 
en øget infiltration af regnvand til det indspunsede område, kan de større vandmængder hurtigere 
opløse den frie organiske fase og transportere de opløste forbindelser til den permeable reaktive 
jernvæg. Dette vil forkorte tidshorisonten for oprensningsprocessen og begrænse omkostninger-
ne til det løbende moniteringsarbejde. Uden en ændring af jernvæggens dimensioner vil dette 
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dog føre til en hurtigere porevandshastighed, hvorved den reaktive jernzone bliver nød til at være 
tykkere for at opnå den samme opholdstid som ved en mindre infiltrationsmængde.   

Tykkelsen af den reaktive jernzone har også en betydning for stigningen i pH-værdien. Da 
pH-værdien på feltlokaliteten er meget sur, med en pH-værdi på 3, er det ønskeligt at grundvan-
dets pH-værdi hæves til neutrale eller svagt basiske forhold. Af figur 5.1.12 blev det set, at der 
efter 7,7 porevolumener sker en initial pH-stigning på 1,5 enheder og derefter en stigning på om-
kring en enhed på de næste 20 cm. Det vil altså være muligt at opnå basiske pH-værdier 
nedstrøms for den reaktive jernvæg. Dette vil kunne give mulighed for, at forskellige biologiske 
processer kan forløbe. Herved vil en naturlig nedbrydning af de stoffer der bryder igennem ko-
lonnen eventuelt kunne foregå, hvis de rigtige mikroorganismer er til stede i akviferen eller 
injiceres. Den stigende pH-værdi i den reaktive jernzone kan også resultere i immobilisering af 
kviksølvet, der er fundet i koncentrationer på op til 3,6 mg/L i grundvandet (NIRAS, 2004). På 
denne måde er det ikke sandsynligt, at kviksølvforureningen bliver spredt til de omkringliggende 
arealer, selvom det ikke nedbrydes i den reaktive jernvæg.  

 
I forbindelse med konstruktionen af den permeable reaktive jernvæg er det værd at overveje, 
hvilke påvirkninger det fluktuerende grundvandsspejl på feltlokaliteten kan afstedkomme. Fluk-
tuationerne kan resultere i, at der sker iltning af den øverste del af den reaktive jernzone. Dette 
muliggør produktionen af andre nedbrydningsprodukter, end der blev set under de anaerobe for-
hold i kolonneforsøgene. Mest sandsynligt er det, at der vil blive produceret paraoxon, da dette 
er et nedbrydningsprodukt af ethyl parathion under aerobe forhold. 

Da det anvendte grundvand i de udførte kolonneforsøg ikke indeholdt paraoxon er der i disse 
forsøg ikke blevet gjort erfaringer med nedbrydningen af paraoxon. Vastrup (2005) har fundet, at 
paraoxon nedbrydes til under detektionsgrænsen (over 90 % nedbrydning) i batchforsøg med de 
anvendte nul-valente jernspåner. Det antages derfor ikke at produktionen af paraoxon vil udgøre 
et problem.  

  
Et af de områder der stadig er uafklaret i forbindelse med konstruktionen af en permeabel reaktiv 
jernvæg er den mulige levetid af væggen. Levetiden vil afhænge af forskellige faktorer der på-
virker effektiviteten af den reaktive jernzone. 

En af disse faktorer er udfældningen af mineraler på den reaktive jernoverflade, hvilket nedsæt-
ter effektiviteten af den reaktive jernzone. Feltlokalitetens beliggenhed nær Vesterhavet gør, at 
indholdet af ioner i grundvandet er højt. Dette vil have en betydning for udfældningerne i den 
reaktive jernzone. I det udførte sporstofforsøg med vandet fra feltlokaliteten blev det observeret, 
at der med stor sandsynlighed er opstået foretrukne strømningsruter igennem jernzonen, som et 
resultat af mineraludfældninger. Dette sker efter relativt få porevolumener.  

Effektivitetsnedsættelsen som et resultat af udfældninger kan eventuelt modvirkes ved at opblan-
de de nul-valente jernspåner med sand af samme kornstørrelse. Dette mindsker kontakten 
mellem jernpartiklerne og dermed også risikoen for at porerne i den reaktive jernzone tilstoppes. 
Det er muligt at vandets høje indhold af kloridioner i et begrænset omfang kan modvirke effekti-
vitetsnedsættelsen af den reaktive jernzone. Dette skyldes at kloridionerne kan nedbryde nogle af 
oxiderne på jernoverfladen, der sandsynligvis vil blive dannet i den øverste del af den reaktive 
jernzone, som er påvirket af det fluktuerende grundvandsspejl. Kloridionerne forårsager desuden 
grubetæring af jernoverfladen, hvorved overfladearealet øges. Den negative effekt af det høje 
indhold af ioner i vandet antages langt at overstiger eventuelle positive effekter af kloridionerne. 
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For at foretage en realistisk dimensionering af den permeable reaktive jernvæg, anbefales det at 
de sidste usikkerheder i forbindelse med dimensioneringen afklares. Desuden bør der udføres 
forsøg gennem en længere tidsperiode for at afklare eventuelle ændringer med tiden i den reakti-
ve jernvægs evne til at nedbryde de forskellige forbindelser, da levetiden af den reaktive jernvæg 
er begrænset. For kolonneforsøgene var det gældende, at forholdene var meget homogene, hvil-
ket ikke vil være tilfældet i felten. De mest realistiske resultater vil derfor opnås ved udførelsen 
af et feltforsøg i lille skala på lokaliteten.  

 
5.3.3 Behandling af hotspots med jernpartikler 
Igennem de udførte batchforsøg med mikro- og nanojernpartikler er enkelte aspekter med betyd-
ning for metodens egnethed som afværgemetode blevet belyst. Det vil dog være nødvendigt at 
udføre en række forsøg, der afspejler forholdende i akviferen på en mere realistisk måde, før det 
er muligt at fastslå, hvorvidt metoden er en egnet eller ej. 

Fra de nuværende data vurderes metodens begrænsninger til at være knyttet til følgende to for-
hold:  

• De reaktive jernpartikler er relativt dyre, hvorved der vil være urealistisk store omkostnin-
ger i forbindelse med at udnytte denne afværgemetode til at fjerne hele forureningen på 
feltlokaliteten. 

• Begge typer jernpartikler resulterer i en nedbrydning af methyl- og ethyl parathion på over 
99 %, og en deraf følgende toksicitetsreduktion på 30-40 gange. For alle de andre målte 
forbindelser sker der ikke en nedbrydning på over 40 %, og det er ikke alle forbindelser der 
nedbrydes.  

 
Med hensyn til det økonomiske aspekt er der blevet observeret en nedbrydning på omkring 2,25 
mg parathion per mL nanojernopslæmning og 0,9 mg parathion per g mikrojernpartikler. Da pa-
rathion hurtigt nedbrydes til under detektionsgrænsen er det er muligt, at den samme mængde 
parathion vil kunne nedbrydes med en mindre mængde jern. Dette vil have stor betydning for 
hvor realistisk afværgemetoden er rent økonomisk, og er et aspekt det er vigtig at få undersøgt 
yderligere. 

På baggrund af den observerede nedbrydning vil det kræve omkring 40.000 m3 af nanojern-
opslæmningen eller 100.000 tons mikrojernpartikler at oprense de 90 tons parathion der befinder 
sig på feltlokaliteten. Med en pris på 190 kr/L nanojernopslæmning (Toda Kogyo) og en skønnet 
pris på 50-100 kr/kg mikrojernpartikler vil denne oprensning komme til at koste nogle milliarder 
kroner. Så selv med en betragtelig mængderabat på jernpartiklerne vil omkostningerne være ure-
alistisk høje.  

 
Angående metodens begrænsninger i forbindelse med nedbrydningen af de forskellige forbindel-
ser, da var det forventet, at de forbindelser der blev nedbrudt i den reaktive jernzone også ville 
kunne nedbrydes af jernpartiklerne. Dette er ikke blevet observeret, hvilket viser sig tydeligst i 
form af, at koncentrationerne af amino-parathion forbliver høje i batcherne. Det bør derfor un-
dersøges, om dette skyldes for små jernmængder, for kort reaktionstid eller simpelthen en 
mangel på evne til at nedbryde disse forbindelser.  
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Metoden vil næppe blive anvendt til nedbrydning af andre forbindelser end parathion, hvis 
manglen på nedbrydning af de andre forbindelser skyldes for små jernmængder. Dette skyldes, at 
metoden med de i batchforsøgene anvendte jernmængder allerede er for omkostningsfuld til at 
behandle hele parathion forureningen, så brug af yderligere mængder jern er udelukket. Hvis 
manglen på nedbrydning derimod skyldes, at nedbrydningskinetikken for de andre forbindelser 
er betydeligt lavere end for nedbrydningen af parathion, er det stadig muligt at metoden kan 
anvendes mod hele forureningen. At nedbrydningen af de andre forbindelser har en langsommere 
reaktionskinetik er en mulighed, da parathion var en af de forbindelser, der havde den hurtigste 
reaktionskinetik i kolonneforsøgene. Desuden fortsætter toksiciteten i batcherne med mikrojern-
partikler med at falde efter parathion er nedbrudt til under detektionsgrænsen, hvilket tyder på at 
der stadig sker en nedbrydning.  

 
På baggrund af disse betragtninger vurderes jernpartiklernes potentiale at ligge i en kombination 
med en anden afværgemetode, og ikke som et alternativ i sig selv. Ved kombination med den 
permeable reaktive jernvæg vil jernpartiklerne kunne anvendes mod kendte hotspots, mens ho-
vedparten af oprensningen skal foregå i væggens reaktive jernzone.  

Ved at behandle den frie organiske fase i diverse hotspots med jernpartiklerne vil tidshorisonten 
for oprensning af feltlokaliteten kunne forkortes, da jernpartiklerne langt hurtigere fjerner foru-
reningen end det er tilfældet for den reaktive jernvæg. Dette skyldes, at jernpartiklerne injiceres 
direkte i det forurenede kildeområde, mens nedbrydningen i den reaktive jernvæg afhænger af 
den hastighed hvormed den frie organiske fase opløses af det infiltrerende regnvand og transpor-
teres til den reaktive jernzone. Med 90 tons parathion bundet i den frie fase har denne opløsning 
en lang tidshorisont, da parathion ikke er særlig vandopløseligt. Jernpartiklerne har udvist et po-
tentiale for at mobilisere forureningen, da nedbrydningen af parathion resulterer i høje 
koncentrationer af amino-parathion i vandfasen. Det mobiliserede amino-parathion vil efterføl-
gende kunne nedbrydes i den permeable reaktive jernvæg. Da den reaktive jernvægs effektivitet 
falder med tiden på grund af udfældninger, er det ønskeligt med så hurtigt en nedbrydning som 
muligt.  

 
Et aspekt der bør afklares i yderligere undersøgelser er hvilken type jernpartikler der er mest 
egnet som afværgemetode på feltlokaliteten. Umiddelbart virker mikrojernpartiklerne til at have 
det største potentiale som afværgemetode. Dette skyldes, at der observeres en lidt større ned-
brydning, samt en noget større toksicitetsreduktion (1,5-2 gange), ved anvendelse af mikrojern-
partiklerne end der gør ved anvendelse af nanojernpartiklerne. Dette selvom overfladearealet per 
batch er omkring 6 gange så stort for nanojernpartiklerne som for mikrojernpartiklerne.  

Nedbrydningshastigheden af parathion er fundet at være større ved anvendelse af nanojernpar-
tiklerne end ved anvendelse af mikrojernpartiklerne. Hvor meget hurtigere, er dog ikke blevet 
undersøgt til fulde. Fra de nuværende data er den hurtigere nedbrydningshastighed ikke vurderet 
til at være tilstrækkelig årsag til at anvende nanojernpartiklerne frem for mikrojernpartiklerne. 
Dette skyldes, at nedbrydning per overfladeareal vurderes til at være mere væsentlig end den 
hastighed hvormed nedbrydningen sker. Den lidt længere tidshorisont for nedbrydning med mi-
krojernpartikler anses altså ikke som et problem, da reaktionen stadig sker relativt hurtigt.   

Det er mere sandsynligt, at nanopartiklerne bliver opprioriteret på grund af nogle transportmæs-
sige fordele. Under de indledende forsøg blev det observeret, at selv med opstilling på et 
rystebord opstod der problemer med sedimentation af mikrojernpartiklerne, når disse var tilsat i 
store mængder. I høstforsøgene var den valgte mængde mikrojernpartikler tilpas lille til at dette 
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problem ikke opstod. Det er muligt, at sedimentering af mikrojernpartiklerne kan udgøre et pro-
blem ved injektion på feltlokaliteten, hvor der ikke er den samme dynamiske bevægelse som på 
rystebordet. Det er kendt, at sedimentation er den vigtigste af filtreringsmekanismerne i akvife-
ren for mikropartikler, så dette bør undersøges nærmere. Det er også muligt, at sedimenteringen 
af mikrojernpartiklerne kan skabe praktiske problemer under injektionen på feltlokaliteten, da 
injektionsboringer kan blive tilstoppet.  

I forbindelse med anvendelse af nanojernpartiklerne bør det også tages i betragtning, at nanotek-
nologi er et forholdsvist nyt forskningsområde. Den potentielle indvirkning på miljøet fra 
fremstilling og brug nanopartiklerne er derfor relativ ukendt. Der er dog indikationer på, at den 
toksikologiske effekt af et materiale kan afhænge af partikelstørrelsen (ntp.niehs.nih.gov). Tok-
siciteten af nanojernpartikler behøver derfor ikke at være den samme som af jernspånerne i den 
reaktive væg eller af mikrojernpartiklerne, hvorved der kan være en større miljømæssig risiko 
ved anvendelsen af nanojernpartiklerne. Det er jo netop forskellen i de forskellige jerntypers 
egenskaber, bl.a. i form af et større reaktivt overfladeareal, der gør anvendelsen af nanojernpar-
tiklerne interessant. Det er derfor nærliggende, at forskellene i toksiciteten også kan være til 
stede. Dette kan være en eventuel medvirkende årsag til at fravælge nanojernpartiklerne til fordel 
for mikrojernpartiklerne, indtil mere viden er opnået på dette område. 

I de udførte toksicitetsforsøg synes metoden i sig selv ikke at udgøre en risiko for miljøet, da 
jernet ikke blev fundet at være toksisk overfor forsøgsorganismen. Toksiciteten af jernpartiklerne 
blev dog først undersøgt efter at prøverne var blevet centrifugeret. Det er derfor sandsynligt, at 
der har været et meget begrænset indhold af jernpartikler tilbage i prøverne. Dermed er risikoen 
for at partiklerne kan være toksiske ikke udelukket. Det kan argumenteres for, at centrifugerin-
gen af jernpartiklerne kan gøre det ud for den naturlige bortfiltrering af partiklerne, der vil finde 
sted i akviferen. Ved bortfiltrering af jernpartiklerne i det indspunsede område vil der ikke ses en 
toksisk effekt på det omgivende miljø på feltlokaliteten. 

 
På grund af de omtalte betragtninger anbefales det, at anvendeligheden af injektion af jernpartik-
ler som afværgemetode belyses yderligere ved udførelse af: 

• Mængdeforsøg hvor den mindste mængde jern der skal til at nedbryde en given mængde 
parathion undersøges. I samme forbindelse kan nedbrydningskinetikken undersøges nær-
mere. 

• Nedbrydningsforsøg hvor det undersøges om jernpartiklerne er i stand til at bevirke en be-
tragtelig nedbrydning af andre forbindelser end parathion.   

• Transportforsøg hvor filtreringsmekanismerne i akviferen simuleres og forskellige tiltag til 
at formindske bortfiltreringen afprøves.  

• Toksicitetsundersøgelser af jernpartiklerne efter filtrering igennem uforurenet sediment af 
samme kornstørrelse som sedimentet på feltlokaliteten.. 

 
Visse af aspekterne kan undersøges yderligere ved batchforsøg, men det anbefales, at der udføres 
forsøg med et mere realistisk forhold mellem mængden af sediment og vand. Dette kunne f.eks. 
være i form af kolonneforsøg, hvor kolonnerne fyldes med sediment og gennemstrømmes af 
vand indeholdende jernpartiklerne.  
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Hvis jernpartiklerne efter yderligere undersøgelser viser et potentiale som afværgemetode, da 
kan potentialet af andre typer jernpartiklerne eventuelt undersøges. Der kunne eventuelt udføres 
forsøg med bimetalliske partikler, som generelt er mere effektive end partiklerne der kun består 
af jern. I denne forbindelse er toksicitetsundersøgelserne ekstra relevante.  

 
5.3.4 Anvendelse af nul-valent jern sammenlignet med andre in situ afværgemetoder 

Af de foreslåede in situ afværgemetoder er termisk oprensning og kemisk oxidation med Fentons 
reagens blevet vurderet til at være de mest egnede metoder (HOH, 2001; NIRAS, 2001). 

Ved en sammenligning af disse metoder med anvendelsen af nul-valent jern som afværgemetode 
skal der tages højde for en række aspekter, såsom tidshorisonten for oprensningen, æstetik, øko-
nomi, oprensningsgrad og miljømæssige påvirkninger.    

 
Angående tidshorisonten vil både den termiske oprensning og oxidation med Fentons reagens 
resultere i en hurtigere oprensning end det er muligt ved anvendelse af den permeable reaktive 
jernvæg. Dette skyldes, at de to førstnævnte metoder kan anvendes direkte på hotspots, mens den 
reaktive jernvæg er en passiv afværgemetode. Det betyder, at det vil tage årtier før feltlokaliteten 
er oprenset ved anvendelse af en reaktiv jernvæg, mens lokaliteten kan oprenses indenfor få år 
ved brug af de andre afværgemetoder. Den korte tidshorisont for oprensningen vil også være 
gældende ved anvendelse af jernpartikler. Den betydeligt længere tidshorisont for oprensningen 
ved brug af den reaktive jernvæg vurderes til at være metodens største ulempe, især hvis det høje 
indhold af ioner i akviferen nedsætter den reaktive jernvægs levetid kraftigt. 

 
Rent æstetisk vil anvendelsen af termisk oprensning kunne resultere i lugtgener, da det vil øge 
fordampningen af de forurenende forbindelser og intensivere ”Cheminova-lugten” på lokaliteten. 
Også ved anvendelsen af kemisk oxidationen med Fentons reagens og nul-valente jernpartikler 
dannes der gasser, hvilket vil kunne give lugtgener i området. Dette problem vil der ikke opstå 
ved anvendelse af den permeable reaktive væg, da processerne i denne er observeret at nedbryde 
de ildelugtende forbindelser og reducere lugtgener til et minimum. Æstetisk set synes den per-
meable reaktive jernvæg altså at have en fordel.    

Ved anvendelse af alle metoderne må det antages, at de forbindelser der resulterer i grundvandets 
gule farve bliver fjernet. Ved anvendelse af jernpartiklerne dannes der forbindelser som farver 
vandet lyserødt/lilla. Om tilsvarende forbindelser kan dannes ved anvendelse af termisk oprens-
ning eller kemisk oxidation med Fentons reagens er uvist. 

 
Med hensyn til det økonomiske aspekt er overslagene på omkostningerne i forbindelse med an-
vendelse af termisk oprensning og oxidation med Fentons reagens baseret på, at det kun er 
området direkte under placeringen af det tidligere klitgrydedepot der oprenses. Dette område 
udgør kun omkring en sjettedel af det indspunsede område, og der findes områder med både 
kraftig grundvands- og sedimentforurening andre steder i det indspunsede område (se bilag I). 
Oxidationen med Fentons reagens er vurderet til at koste omkring 100-200 mio. kr., mens den 
termiske oprensning er vurderet til at koste omkring 50-150 mio. kr. (HOH, 2001; NIRAS, 
2001). Disse omkostninger vil blive betydeligt større, hvis forureningen i hele det indspunsede 
område skal behandles.  

For den permeable reaktive jernvæg blev der tidligere givet et overslag på omkring 50 mio. kr. 
ved en væg med dimensionerne 70x10x3m, hvilket blev anset for tilstrækkeligt til at nedbryde 
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alle organofosfaterne. Den reaktive jernvæg synes altså at være et økonomisk attraktivt alterna-
tiv. De nul-valente jernpartikler vurderes umiddelbart ikke til at være et økonomisk realistisk 
alternativ til de andre afværgemetoder. Ved den foreslåede kombination af den permeable reakti-
ve jernvæg med behandling af hotspots, da virker både termisk oprensning og oxidation med 
Fentons reagens som mere økonomisk attraktive metoder til at behandle hotspots, end jernpartik-
lerne er. Det er muligt at yderligere undersøgelser af jernpartiklerne kan vise andet.  

   

Oprensningsgraden af feltlokaliteten er en svær parameter at sammenligne afværgemetoderne ud 
fra. Dette skyldes at termisk oprensning og oxidation med Fentons reagens ikke har været afprø-
vet på organofosfaterne på feltlokaliteten, og deres effektivitet er dermed usikker. Metoderne har 
dog været anvendt med succes på en del andre organiske forbindelser (NIRAS, 2001), men der er 
nogle tekniske udfordringer ved anvendelse på feltlokaliteten (jf. afsnit 2.4). Hvis de tekniske 
problem kan overkommes, er det dog muligt, at der kan opnås en stort set fuldstændig oprens-
ning af de behandlede områder.  

De nul-valente jernpartikler har vist sig effektive til at fjerne forureningen af methyl- og ethyl 
parathion, mens oprensningsgraden for de andre forbindelser har været begrænset. Der sker dog 
en betydelig toksicitetsreduktion på op til 60 gange, hvorved anvendelsen af jernpartiklerne vil 
have et potentiale, hvis omkostningerne af metoden kan nedbringes. 

Den permeable reaktive jernvæg vil kunne rense grundvandet fuldstændigt for organofosfaterne. 
Der er dog nogle dimensioneringsmæssige problemer med oprensningen af nedbrydningsproduk-
terne i form af forskellige triestre, samt oprensningen af MCPA og kresolerne. Den reaktive væg 
vurderes til at kunne reducere toksiciteten af grundvandet minimum 100 gange, hvorved det kun 
vil kræve omkring 10 ganges fortynding af udløbsvandet fra jernvæggens reaktive zone for at 
eliminere den toksiske effekt af vandet. Hvor der for de andre afværgemetoder stadig er knyttet 
en del usikkerhed med hensyn til om de i det hele taget vil virke efter hensigten, da er det set, at 
den reaktive jernvæg kan nedsætte påvirkningen på det omgivende miljø ganske betragteligt.  

For den termisk oprensning er den største miljømæssige risiko, at der spredes toksiske dampe til 
det omkringliggende miljø. Dette kan f.eks. ske hvis anlægget til at opsamle dampene beskadiges 
under en efterårsstorm. Risikoen for toksiske dampe vil sammen med eksplosionsfaren også have 
en indflydelse med hensyn til arbejdsmiljøet ved anvendelsen af metoden.  

Da forureningen er indspunset er der ikke de store risici inkluderet i forbindelse med kemisk 
oxidation, men det er dog muligt at det indspunsede område ikke kan oprenses fuldstændigt, da 
dette vil kræve et ret dybdegående indblik i placeringen af alt den frie organiske fase. Da vil også 
være en betydelig gasproduktion af f.eks. methan som nedbrydningsprodukter af oxidationen, 
men ikke en udvikling af toksiske dampe på samme måde som ved anvendelse af termisk op-
rensning. 

 
En af de store fordele ved den permeable reaktive jenvæg er, at metoden vurderes til at kunne 
nedbryde hele puljen af de mest toksiske forbindelser på feltlokaliteten. De andre afværgemeto-
der er så omkostningsfulde, at de sandsynligvis kun vil blive anvendt på de mest forurenede 
områder, hvorved en vis mængde af organofosfaterne vil forblive ubehandlet. En anden fordel 
ved metoden er, at den er uafhængig af placeringen af den frie organiske fase i det indspunsede 
område. For at få en høj oprensningsgrad vil det for de andre metoder være nødvendigt at lokali-
sere alt den frie fase, hvis man ikke ønsker at behandle hele det indspunsede område.    
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Ulempen ved metoden er, at oprensningen har en tidshorisont på årtier. Dermed er det muligt at 
levetiden af den reaktive jernzone på grund af udfældninger ikke er tilstrækkelig, samt at selve 
spunsvæggens levetid er for kort til, at den vil kunne holde i hele oprensningsperioden.  

En mulighed vil derfor være at kombinere den permeable reaktive jernvæg med en af de andre 
metoder, hvorved tidshorisonten for oprensningen kan afkortes. Den reaktive jernvæg vil f.eks. 
kunne kombineres med en termisk metode, der både kan bruges til at fjerne nogle af de mest 
flygtige forbindelser fra hotspots, samt mobilisere de mindre flygtige forbindelser. Det gode ved 
denne kombination er, at det især er de mindre flygtige forbindelser der fjernes effektivt i den 
reaktive jernvæg.  
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6 Konklusion 

Formålet med nærværende projekt var at vurdere evnen af nul-valent jern til at oprense det tidli-
gere klitgrydedepot ved høfde 42 på Harboøre Tange. Denne vurdering er foretaget på baggrund 
af kemiske analyser af op til 30 miljøfremmede stoffer med relevans for feltlokaliteten. Her-
iblandt organofosfaterne methyl- og ethyl parathion der er blandt de mest tilstedeværende og 
mest toksiske forbindelser på feltlokaliteten. Desuden blev der foretaget toksikologiske test med 
ferskvandskrebsdyret Daphnia magna, der er følsomt overfor insekticider.  

 
Hovedparten af vurderingen er baseret på kolonneforsøg med nul-valente jernspåner og forurenet 
grundvand fra feltlokaliteten. Undersøgelser af det indhentede grundvand viste et indhold af or-
ganofosfater på omkring 3,5 mg/L og en toksicitet som medførte en EC50 (24h) på 1,3 mL/L 
[1,1-1,4 mL/L]. Denne toksicitet er brugt som reference ved bestemmelse af opnåede toksicitets-
reduktioner. 

I de afsluttende kolonneforsøg med en lang reaktiv jernzone reduceres toksiciteten indlednings-
vist til ikke toksiske forhold, hvilket svarer til en toksicitetsreduktion på minimum 1250 gange. 
Toksicitetsreduktionen aftager med tiden, så der efter 7,7 porevolumener sker en reduktion på 
200-270 gange, hvilket stadig er ganske betydeligt. Det giver altså en meget stor effekt på toksi-
citeten at lede vandet igennem jernspånerne.  

At toksicitetsreduktion falder med tiden skyldes, at flere og flere forbindelser bryder igennem 
jernzonen. Dette ses ud fra de kemiske analyser, hvor 20 ud af de 23 forbindelser der blev fundet 
i grundvandet blev nedbrudt til under detektionsgrænsen efter 1,6 porevolumener, mens dette 
kun var tilfældet for 15 af forbindelserne efter 7,7 porevolumener.  

Den mest effektive nedbrydning sker for de mest toksiske forbindelser, methyl- og ethyl pa-
rathion, malathion og ethyl-amino-parathion, samt for det mindre toksiske p-nitrofenol. Disse 
forbindelser nedbrydes hurtigt ved pseudo-1. ordens kinetik, og viser som de eneste ikke en ten-
dens til at bryde igennem jernzonen. Toksiciteten vil derfor stige løbende indtil alle de andre 
mindre toksiske forbindelser er brudt igennem. Toksicitetsreduktionen vurderes til at ville være 
omkring 100 gange på dette tidspunkt. Hvis toksiciteten herefter skal reduceres fuldstændigt, vil 
det svare til, at vandet der løber ud af den reaktive jernvæg yderligere skal reduceres omkring 10 
gange ved fortynding eller naturligt biologisk nedbrydning. De miljømæssige påvirkninger af 
forureningen er altså reduceret betydeligt. 

Et vigtigt aspekt i forbindelse med vurderingen af metodens evne til at oprense den forurenede 
lokalitet var hvorvidt denne oprensning skyldes sorption eller nedbrydning af forbindelserne. Det 
er fundet, at sorption kan forklare noget af tilbageholdelsen for hovedparten af forbindelserne. 
Sorptionen kan dog højst forklare en tredjedel af den samlede fjernelse i jernzonen. Hovedparten 
af fjernelsen skyldes altså en nedbrydning på grund af tilstedeværelsen af de nul-valente jernspå-
ner. Det er fundet at fjernelsen af de mest toksiske forbindelser, parathion og malathion, sker 
udelukkende ved nedbrydning, selvom det var antaget at parathion ville sorbere mest.  

Havde sorptionen været den overvejende årsag til at forureningen blev fjernet fra grundvandet, 
havde metoden ikke været særlig egnet som afværgemetode på feltlokaliteten. Dette skyldes, at 
en fiksering af forureningen allerede er planlagt, så det er en reel fjernelse at forureningen der nu 
skal satses på.  

Ud fra både de kemiske og toksikologiske resultater viser anvendelsen af nul-valente jernspåner 
meget lovende evner med henblik på at oprense den forurenede feltlokalitet. Metoden vil kunne 
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anvendes på feltlokaliteten ved at konstruere en permeable reaktive jernvæg i stedet for nogle af 
stålspunsene efter funnel-and-gate princippet, samt ved at tillade en vis infiltration til området. 
En af de store fordele ved den permeable reaktive jenvæg er, at metoden vurderes til at kunne 
nedbryde alle de mest toksiske forbindelser på feltlokaliteten. Men den permeable reaktive jern-
væg vurderes ikke til at kunne dimensioneres til at fjerne alle nedbrydningsprodukterne. 

Ulempen ved den permeable reaktive jernvæg er, at oprensningen har en tidshorisont på årtier, 
samt at det høje indhold af ioner i akviferen vil føre til udfældninger, der forkorter væggens leve-
tid. En mulig måde til at forkorte tidshorisonten for oprensningen er en kombination af den 
permeable reaktive jernvæg med en anden mere aktiv afværgemetode.  

Det anbefales at der laves et feltforsøg i lille skala, hvor især tidsafhængige ændringer i jernzo-
nens effektivitet undersøges under realistiske forhold. 

 
Udover kolonneforsøgene blev der udført enkle batchforsøg med to typer nul-valente jernpartik-
ler (nano og mikro) og en sedimentprøve fra feltlokaliteten, der var kraftigt forurenet med 
methyl- og ethyl parathion.  

Ved behandling af det forurenede sediment med jernpartiklerne var den dominerede proces en 
fuldstændig omdannelse af methyl- og ethyl parathion til methyl- og ethyl-amino-parathion. Så-
ledes blev den samlede koncentrationen af de to parathionforbindelser reduceret fra omkring 450 
mg/kg til under detektionsgrænsen på 0,01 mg/L med pseudo-1. ordens kinetik. 

Med hensyn til toksiciteten er der en EC50 (24 h) på 0,14 µL/L [0,07-0,017] for kontrolbatcherne, 
hvilket bruges som reference ved bestemmelse af toksicitetsreduktionen.  

For mikropartiklerne aftager toksiciteten gradvist, så toksicitetsreduktionen stiger fra 2,4 gange 
efter den første halve time til 62 gange efter alle 12 døgn. For nanopartiklerne sker hele redukti-
onen indenfor den første halve time, hvorved toksiciteten reduceres 30-40 gange. Dette er i 
overensstemmelse med resultaterne af de kemiske analyser, hvor der ses en hurtigere, men ikke 
mere omfattende, nedbrydning af parathion i batcherne med nanopartiklerne. 

Jernpartiklernes potentiale vurderes at ligge i en kombination med en anden afværgemetode, og 
ikke som et alternativ i sig selv. Ved kombination med den permeable reaktive jernvæg vil jern-
partiklerne kunne anvendes mod hotspots til at fremskynde oprensningen, mens hovedparten af 
oprensningen foregår i væggens reaktive jernzone.  

Jernpartiklerne har udvist evner til at nedbryde methyl- og ethyl parathion, hvilket giver en føl-
gelig reduktion af toksiciteten. Før jernpartiklernes egnethed som afværgemetode kan fastslås 
skal en række aspekter dog belyses yderligere. Dette igennem en række forsøg, der afspejler for-
holdende i akviferen på en mere realistisk måde. Det bør afklares hvilken type jernpartikler, der 
er mest egnet som afværgemetode på feltlokaliteten. Desuden bør en række aspekter angående 
mængden af jern, nedbrydelige forbindelser, transportmæssige udfordringer ved leveringen af 
partiklerne til akviferen, toksicitet af jernpartiklerne og potentialet af andre typer jernpartiklerne 
belyses. 
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  Bilag I 

Oversigt over forureningssituationen for grundvand og sediment på lokaliteten ved høfde 42. 

.  

Boringer markeret med en gul cirkel angiver en kraftig grundvandsforurening med en koncentra-
tion af ethyl parathion på over 1 mg/L, samt en lavere koncentration af nedbrydningsproduktet 
ethyl-amino-parathion end af ethyl parathion (NIRAS, 2004). 

Boringer markeret med en grøn cirkel angiver en kraftig sedimentforurening med en koncentra-
tion af methyl- og ethyl parathion, malathion og E-sulfotep på over 500 mg/kg (NIRAS, 2004). 

De optegnede linier repræsenterer placeringen af det tidligere klitgrydedepot. 
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  Bilag II 

Oversigtkort over afgrænsningerne for den planlagte spunsvæg. 

 
 

Den sorte linie på kortet repræsenterer de planlagte afgrænsninger af det indspunsede område på 
feltlokaliteten (NIRAS, 2004). 
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  Bilag III 

Strukturformlerne for de forbindelser der er undersøgt af Cheminova A/S ved kemisk analyse. 
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  Bilag III 
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  Bilag IV 

Datablad for egenskaberne af nanojernpartiklerne. 
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  Bilag IV 
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  Bilag IV 

Datablad for egenskaberne af mikrojernpartiklerne. 
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  Bilag V 

Målt radioaktivitet for kolonnen med H42 vand tilsat 14C mærket methyl parathion. 
 

Port Porevolumen Målt radioaktivitet Prøvevolumen Radioaktivitet 
 [antal] [DPM] [µL] [Bq/mL] 

1 2,8 1516 500 50,5 
2 2,8 1520 500 50,7 
3 2,8 1500 500 50,0 
4 2,8 1531 500 51,0 
5 2,8 1158 500 38,6 
6 2,8 1005 500 33,5 
7 2,8 585 500 19,5 
8 2,8 657 500 21,9 
9 2,8 826 500 27,5 
10 2,8 750 500 25,0 
11 2,8 723 500 24,1 
12 2,8 878 500 29,3 
1 4,6 1529 500 51,0 
2 4,6 1483 500 49,4 
3 4,6 1469 500 49,0 
4 4,6 1447 500 48,3 
5 4,6 1293 500 43,1 
6 4,6 1172 500 39,1 
7 4,6 799 500 26,6 
8 4,6 945 500 31,5 
9 4,6 1065 500 35,5 
10 4,6 1013 500 33,8 
11 4,6 1045 500 34,8 
12 4,6 1059 500 35,3 
1 6,0 1856 500 61,9 
2 6,0 2002 500 66,7 
3 6,0 2016 500 67,2 
4 6,0 2164 500 72,2 
5 6,0 1814 500 60,5 
6 6,0 1597 500 53,2 
7 6,0 848 500 28,3 
8 6,0 880 500 29,3 
9 6,0 966 500 32,2 
10 6,0 1013 500 33,8 
11 6,0 1003 500 33,4 
12 6,0 1128 500 37,6 
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  Bilag VI 

Nedbrydningskinetik af radioaktiviteten for begge kolonnerne i modelforsøget. 
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Den målte radioaktivitet efter hhv. 1,5; 3,5; 5,8 og 7,3 porevolumener (Vp) for kolonnen med 
destilleret vand tilsat 14C mærket methyl parathion. Værdierne for nedbrydningskonstanten k1 
kan udregnes til hhv. -0,21 h-1, -0,08 h-1, -0,05 h-1 og -0,05 h-1. 

 
 

H42 vand
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Den målte radioaktivitet efter hhv. 2,8; 4,6 og 6,0 porevolumener (Vp) for kolonnen med H42 
vand tilsat 14C mærket methyl parathion. Værdierne for den normerede nedbrydningskonstant 
k0 kan udregnes til hhv. -0,03 h-1, -0,02 h-1 og -0,02 h-1. 

   102



  Bilag VII 

Kemiske analyseresultater fra kolonneforsøgene. 

 

 
PNF = p-nitrofenol 
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  Bilag VII 

 

 
MP-3 = methyl parathion & EP3 = ethyl parathion. 
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  Bilag VIII 

Gennembrudskurver for de målte forbindelser. 
 
Koncentrationerne er relative koncentrationer i forhold til startkoncentrationen. Et profil igennem ko-
lonnen er givet for hver af de tre porevolumener (1,6; 3,7 og 7,7) 
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  Bilag VIII 

E-AMINO-P3
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  Bilag VIII 
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  Bilag VIII 
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  Bilag VIII 
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  Bilag VIII 
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  Bilag VIII 
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  Bilag IX 

Kemiske analyseresultater fra batchforsøgene. 
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  Bilag IX 

 
MP-3 = methyl parathion & EP3 = ethyl parathion. 
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