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Sammenfatning  
 
I 2006 gennemførte Ringkjøbing Amt og Miljøstyrelsen en systematisk vurdering af 
seks forskellige afværgeteknologier over for sediment- og grundvandsforureningen i 
depotet ved Høfde 42 på Harboøre Tange. De undersøgte afværgeteknologier var 
basisk hydrolyse, biologisk nedbrydning, termisk assisteret oprensning, kemisk 
oxidation, anvendelse af nul-valent jern samt bortgravning. På basis af resultater fra 
disse vurderinger blev basisk hydrolyse og biologisk nedbrydning udvalgt til det 
videre forløb. DGE, ALECTIA og DHI gennemført et projekt med henblik på 
demonstrere at en afværgeforanstaltning bestående af en kombination af basisk 
hydrolyse og biologisk nedbrydning kan gennemføres med succes. Det nuværende 
notat indgår i afrapportering af denne demonstration. 
 
Det overordnede formål med denne del af projektet har været at simulere den 
basiske hydrolyse og efterfølgende vise, at nedbrydningen kunne stimuleres. 
 
Der er gennemført henstandsforsøg, søjleforsøg og nedbrydningsforsøg til simulering 
af oprensningen på Høfde 42. Henstandsforsøget blev reduceret til det indledende 
forsøg på baggrund af de indledende resultater og de øvrige resultater, som er blevet 
opnået i projektet. Endvidere er der udført analyser af indholdet af bakterier i 
sedimentet efter in-situ injektionsforsøget, og der er gennemført tests af pH 
elektroder ved høj pH. 
 
Sammenligningen af pH elektroderne viste, at bestemmelse af pH afviger fra det 
forventede ud fra koncentrationen af NaOH, på grund af et relativt fald i aktiviteten 
ved høje koncentrationer og på grund af unøjagtighed ved elektroderne. Den 
anvendte elektrode måler cirka 0,1 pH enhed for lavt ved pH 11, korrekt ved pH 12 
og 13, og 0,25 pH enheder for lavt ved pH 14. 
 
Forsøgsopstillinger der blev anvendt til henstandsforsøget viste, at der ikke trænger 
CO2 ind. Opstillingen er derfor acceptabel til at gennemføre henstandsforsøg. 
 
Henstandsforsøget viste, at færdigvarerne blev fjernet i stor grad over en periode på 
56 dage. Startkoncentrationer på 3-400 mg/kg blev reduceret til under 50 mg/kg. 
Ved pH 14 blev alle færdigvarer fjernet. Ved lavere pH var der varierende resultater. 
Neutralisering med postevand (pH 7,4) medførte en blivende reduktion af pH. 
 
I søjleforsøget viste en undersøgelse af basegennembruddets form, at pakningen af 
kolonnen og de hydrauliske egenskaber var tilfredsstillende. pH blev holdt på 13 i 
hele 10 dages perioden, hvor søjlen henstod. Neutraliseringen krævede skylning med 
5 porevolumener for at opnå pH på 8,6 og yderligere 5 porevolumener for at opnå 
8,2. Resultatet antyder, at man med fordel vil kunne neutralisere med drikkevand i 
starten og tilsætte en syre senere for at nedsætte vandforbruget til den sidste 
sænkning. 
 
Tilsætning af base til søjlen påvirkede farven af eluatet kraftigt. Farveskiftet kan 
skyldes mobilisering af f.eks. humusstoffer fra sedimentet eller skyldes dannelse af 
PNF.  
 
Ved ludbehandlingen reduceredes MP3 fra 20 mg/kg til et niveau, der er nær 
analysemetodens detektionsgrænse på 0,1 mg/kg. E-sulfotep reduceres fra 8 mg/kg 
til 0,1 mg/kg, mens EP3 reduceres fra 365 mg/kg til 120 mg/kg. Reduktionen af 

 
 



MP3 of E-sulfotep tilskrives næsten udelukkende hydrolyse, mens det vurderes, at op 
til 15 % af EP3 fjernes ved udvaskning. 
 
Det er sandsynligt, at en del af sedimentets oprindelige bakterier har overlevet 
basetilsætningen. 
 
Den bakterielle vækst, der er observeret i nedbrydningsforsøget, viser, at der er gode 
forhold for bakterierne efter ludbehandling og neutralisering. Sedimentet er ikke 
toksisk, og konkurrenter og bakteriernes naturlige fjender er reduceret til et lavt 
niveau, hvilket giver de tilsatte bakterier gode forhold. 
 
De valgte podematerialer har ikke haft den fornødne kvalitet til at påvise en 
nedbrydning efter ludbehandlingen og neutraliseringen. Der kan være analytiske 
forklaringer på at der ikke ses nedbrydning, når der anvendes podemateriale fra 
depotet.  
 
Samlet set har ludbehandlingen og neutraliseringen opfyldt ønsket om af fjerne 
færdigvarer og nedbrydningsprodukter. Undersøgelsen har ikke kunnet 
dokumentere en efterfølgende nedbrydning, men det er sandsynliggjort, at 
forholdene for nedbrydning vil være gunstige efter en neutralisering. Stoffernes 
nedbrydelighed og de gunstige forhold, der er for bakterier i det ludbehandlede og 
neutraliserede sediment, viser, at der vil være optimale muligheder for en 
efterfølgende biologisk rensning, såfremt de rette podematerialer anvendes. 

 
 



 
 



1 Indledning 

1.1 Baggrund 

I 2006 gennemførte Ringkjøbing Amt og Miljøstyrelsen en systematisk vurdering af 
seks forskellige afværgeteknologier over for sediment- og grundvandsforureningen i 
depotet ved Høfde 42 på Harboøre Tange. De undersøgte afværgeteknologier var 
basisk hydrolyse, biologisk nedbrydning, termisk assisteret oprensning, kemisk 
oxidation, anvendelse af nul-valent jern samt bortgravning. 
 
På basis af resultater fra disse vurderinger blev basisk hydrolyse /1/ og biologisk 
nedbrydning /2/ udvalgt til det videre forløb. Derfor inviterede Miljøstyrelsen, 
Region Midtjylland og Aktor Innovation udvalgte firmaer til et møde d. 30. januar 
2007 om det videre forløb. DGE, Watertech (senere ALECTIA) og DHI blev 
anmodet om at indlede et samarbejde med henblik på demonstration af en 
afværgeforanstaltning bestående af en kombination af basisk hydrolyse og biologisk 
nedbrydning. Det nuværende notat indgår i afrapportering af denne demonstration. 

1.2 Formålet med demonstrationsprojektet 

Formålet med projektet var at udføre en demonstration i pilotskala under realistiske 
feltforhold på lokaliteten med henblik på at danne grundlaget for projektering af 
fuldskala afværgeforanstaltninger og præcise vurderinger af anlægsøkonomien.  

1.3 Demonstrationsprojektets hovedaktiviteter 

Hovedaktiviteterne til dette arbejde blev fastlagt via en række skrivelser og møder (en 
opfordringsskrivelse /3/, to møder /4/ & /5/, separate oplæg fra hhv. 
DGE/Watertech og DHI, et fællesoplæg, et revideret fællesoplæg /6/ og opfølgende 
skrivelser /7/, /8/ & /9/). Dette resulterede i følgende 11 hovedaktiviteter, der var 
opdelt i tre faser: 
 
Fase 1 
- Borearbejde/hydrologiske tests 
- Batch tests 
- Robusthed af materialer 
- Påvirkning af geokemi 
- Bufferkapacitet 
- Infiltrationstests 
- Vurdering af redoxforhold 

Fase 2 
- Kolonnetests 
- Ludinfiltration 
- Biologisk vandrensning 
 
Fase 3 
- Skitseprojekt 

  

1.4 Formål med den aktuelle aktivitet 

Denne aktivitet omfatter kolonnetests hørende til fase 2 samt udvidede 
henstandsforsøg. 
 
Formålet med kolonne forsøget var at simulere den basiske hydrolyse og 
efterfølgende vise, at nedbrydningen kunne stimuleres. 

8 
 



Formålet med de udvidede henstandsforsøg var at supplere fase 1 forsøgene med 
forsøg gennemført under mere realistiske væske-faststof-forhold (L/S) med fokus på 
at: 
 

 bestemme hydrolyse ved forskellige pH under realistisk (L/S) 
 bestemme bakteriel overlevelse under realistiske L/S-forhold. 
 reducere mulig indflydelse af CO2 og øge reaktionstiden. 

 
Endelig er der gennemført undersøgelse af kimtal i sediment udtaget i forbindelse 
med in-situ injektionsforsøget. 
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2 Aktiviteter og metoder 

2.1 Udtagning af sedimentprøver fra Høfde 42 

Der blev udtaget sedimentprøver i DGE14 som blev modtaget på DHI den 15/5 
2008. Prøverne blev modtaget i 4 poser, i alt 3,3 kg. Prøverne blev samlet i en 
rilsanpose og homogeniseret. Herefter blev der udtaget 3 prøver, som blev sendt til 
analyse hos Cheminova, for at sikre, at der var et højt indhold af fokusstoffer, inden 
undersøgelsen blev startet. Resultatet af analysen var. at indholdet var for lavt (se 
afsnit 3.1.1). Det blev derfor besluttet at anvende DGE 3 i stedet for DGE 14.  
 
I forbindelse med borearbejdet på Høfde 42 i september/oktober 2007 blev der 
udtaget jordprøver til laboratorieforsøg. Boringerne blev udført af brøndborer Arkil 
Miljøteknik A/S. Flere detaljer omkring disse boringer er afrapporteret i et særskilt 
notat. Placering og nummerering af disse boringer ses i Figur 2-1. Borearbejdet er 
udført som sonic boringer, hvor borestangen blev vibreret ned og sedimentprøverne 
udtaget i uforstyrrede kerner. Prøveidentifikationen fremgår af tabel 2.1. 
 

 
Figur 2-1: Placering af boringer ved Høfde 42. 
 
Tabel 2-1: Boringsnummer og intern DHI prøve-ID for prøver anvendt til søjle- og nedbrydningsforsøg. 
Boringsnummer (Høfde 42) DHI prøve-ID 
DGE 3, ca. 5 kg, 6-8,2 m R-088-07 
DGE 14, ca 3,3 kg, 6 – 8 m R-016-08 
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Prøverne blev transporteret til DHI i tætlukkede rilsanposer, som var lagt i en lukket 
beholder. Indtil og efter prøveforbehandling blev beholderen inkl. prøverne 
opbevaret ved mindre end 4 °C.  
 
Prøverne til bestemmelse af kimtal i forbindelse med in-situ injektionsforsøget blev 
leveret af Lars Elkjær på DHI den 17. september 2008. For nærmere beskrivelse af 
prøvetagning henvises til /10/. En oversigt over prøverne ses i Tabel 2-2 
 
Tabel 2-2: Boringsnummer og intern DHI prøve-ID for prøver fra in-situ injektionsforsøget, 
 som er analyseret for kimtal. 
DGE 16, 6 - 7 m, B4608-1 
DGE 16, 7 - 8 m, B4608-2 
DGE 17, 7 - 8 m, B4608-3 

DGE 18, 6 - 7 m, B4608-4 
DGE 18, 7 - 8 m, B4608-5 
DGE 19, 6 - 7 m, B4608-6 

DGE 19, 7 - 8 m, B4608-7 
DGE 20, 6 - 7 m, B4608-8 
DGE 20, 7 - 8 m, B4608-9 

 
 

2.2 Prøveforbehandling 

Prøvematerialet blev homogeniseret i rilsanposerne, og store sten og andet inert 
materiale blev frasorteret. Prøverne blev neddelt repræsentativt og homogeniseret (se 
Figur 2-2). Delprøverne blev opbevaret i rilsanposer i en tætlukket beholder og ved 
mindre 4 °C indtil test og analyse. 
 

 
Figur 2-2: Homogenisering og neddeling af sedimentprøverne. 
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2.3 Kemiske analyser 

Tørstofbestemmelse og kemisk analyse af sedimentprøverne er udført af Cheminova. 
Prøver blev opbevaret i fryser indtil de blev sendt i køletaske til Cheminova for 
analyse. 

2.4 Mikrobiologiske  analyser 

Kimtalsbestemmelserne blev udført som overfladeudsæd på R2A agar med 14 dages 
inkubation ved 21 °C. Der blev udtaget delprøver af sedimentet, som blev 
suspenderet i fosfatbuffer. Efter grundig omrøring er der udført 10-folds 
fortyndingsrækker, hvorfra der blev spredt 100 μl på overfladen af R2A agaren. For 
vandanalyserne blev der udtaget 1 ml prøve, som herefter blev fortyndet og spredt på 
R2A agar, som beskrevet for sedimentprøver. 

2.5 Søjleforsøg og nedbrydningsforsøg 

Formålet med søjle- og nedbrydningsforsøget er at simulere oprensning ved 
kombineret hydrolyse og biologisk oprensning. 
 
Der blev opstillet 1 glaskolonne med sediment fra Høfde 42. Herefter blev der tilsat 
0,3 M NaOH for at simulere den tiltænkte oprensning af Høfde depotet. Søjlen 
henstod i 10 dage. Herefter blev kolonnen skyllet med postevand for at neutralisere 
basen. Der blev udtaget prøver af sedimentet i starten af forsøget og efter 
neutralisering. Herefter blev der udtaget sediment fra kolonne, som blev anvendt til 
nedbrydningsforsøg, hvor sedimentet blev podet med slam fra Cheminovas 
renseanlæg eller med vand fra depotet.  Det podede sediment henstod i 84 dage. 
Koncentrationen af fokusstoffer og medbrydningsprodukter blev fulgt over perioden. 
 
Af arbejdsmiljømæssige og tidsmæssige årsager blev kolonneforsøget gennemført ved 
rumtemperatur. Kolonne og prøveflakser til opsamlingen af eluat blev pakket i 
aluminiumfolie for at undgå fotolytisk nedbrydning af fokusstofferne. 
 
2.5.1 Udstyr 

- Glaskolonne ID: 10 cm H: 24 cm 
- Teflonslanger  
- Sentix pH elektrode (kalibreret med buffer pH 7 og pH 10,01) 
- Prøveflasker af glas, som kan tåle omkring – 20 °C 
 
2.5.2 Pakning af kolonne 

Kolonnen blev pakket uden tilsætning af vand, for at undgå at ændre 
koncentrationen i sedimentet. I indløbet af kolonnen (bunden) blev der indlagt et 
lag kvartsfiltersand for at sikre en jævn fordeling af det indløbende vand. Herover 
blev der lagt et lag sediment (DGE3) på 19,7 cm. Der blev anvendt i alt 2,55 kg v.v. 
sediment. Afsluttende blev der lagt et lag af kvartsfiltersand på 1 cm, for at undgå 
udvaskning af sedimentet. På grund af kolonnens konstruktion var der et 
vandvolumen over kolonnen på ca. 30 mL. Kolonnen har et teoretisk porevolumen 
på 600 ml under antagelse af 33 % porevolumen. Den pakkede kolonne ses på figur 
2.3. 
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Under pakningen af kolonnen blev der udtaget 3 delprøver af sedimentet, som blev 
sendt til stofanalyse hos Cheminova. Derudover blev der udtaget en delprøve til 
bestemmelse af sedimentets tørstofindhold og kimtal.  
 
2.5.3 Basisk hydrolyse og neutralisation 

For at simulere den tiltænkte oprensning blev der tilført base (0,3 M NaOH) én 
gang. Denne koncentration er realistisk, set i forhold til den tænkte in-situ 
oprensning, og svarer til den koncentration, der er anvendt i in-situ 
injektionsforsøget. For at få basen til at følge et ensartet flow blev kolonnen mættet 
forsigtigt fra bunden inden pumpen blev sat i gang. Basen blev placeret en beholder i 
et stativ i en passende højde. Højdeforskellen medførte, at basen langsomt trængte 
ind kolonnen. Efterfølgende blev basen tilført ved at pumpe base med opadrettet 
strømningsretning gennem søjlen. Der blev anvendt en peristaltisk pumpe med en 
pumpehastighed på 114 mL/time.  Basen blev tilført kolonnen indtil der i udløbet 
fra toppen af kolonnen blev målt pH 13. pH blev målt til 13 efter indpumpning af 
600 mL svarende til cirka 1 porevolumen. Eluatet fra kolonnen blev opsamlet. pH i 
udløbet blev målt i stikprøver. Kolonnen henstod herefter i 10 døgn. 

 
Figur 2-3: Den pakkede kolonne med kvarts filter sand sediment (DGE3) 
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2.5.4 Neutralisering 

Efter de 10 dages henstand blev kolonnen neutraliseret med postevand med et flow 
på 120 ml/time til 160 ml/time indtil pH var faldet til 8,2. Neutraliseringen foregik 
i dagtimerne hen over 4 dage. Herefter henstod kolonnen til næste dag, hvor pH 
igen blev målt til 8,2. 
 
2.5.5 Prøvetagning og neutralisering af eluatprøver 

Eluatprøver blev udtaget i forbindelse med tilsætning af base og herefter på udvalgte 
tidspunkter. Prøverne blev tilsat HNO3 indtil pH’en i eluat var omkring 7 for at 
standse hydrolysen. Prøverne blev frosset indtil afsendelse til Cheminova til analyse. 
 
Sedimentet fra kolonnen blev drænet på autoklaveret elefantpapir og fordelt i 
prøveflasker til nedbrydningsforsøget. Der blev lavet en forsøgsrække af prøver 
(duplikater) som blev høstet med 1 uges mellemrum. Prøverne blev sendt til analyse 
hos Cheminova for bestemmelse indholdet af færdigvarer og 
nedbrydningsprodukter. Kun i nogen tilfælde er der modtaget resultater for 
nedbrydningsprodukterne. 

2.6 Nedbrydningsforsøg 

Efter neutraliseringen blev væsken tømt af kolonnen. Dette blev gjort ved at pumpe 
væsken forsigtigt ud fra bunden af kolonnen. Hefter blev kolonnen skilt ad, 
sedimentet blev taget ud og drænet yderligere på et autoklaveret elefantpapir. 
Sedimentet blev homogeniseret og der blev udtaget 3 delprøver af sedimentet til 
analyse hos Cheminova.  
 
Sedimentet blev nu fordelt med ca. 25 g i hver af 48+2+6 flasker. Til hver flaske 
tilsættes 1 ml af 1 g/kg NaN3, sterilfiltreret postevand, slam fra renseanlæg, eller 
vand fra depotet. Tabel 2.2 viser en oversigt over de opstillede flasker. 
 
Tabel 2-3: Oversigt over flasker opstillet til bestemmelse af nedbrydning. 
Serie Kontrol 

med 1 
g/kg 
NaN3 

Kontrol 
med 
sterilfiltreret 
postevand 

Podning 
med slam 
fra CN 
renseanlæg 

Podning 
med 
vand fra 
depotet 

Bestemmelse 
af vand- 
Indhold 

Kontrol 
med 
sterilfiltreret 
postevand 
til pH 
måling  

Dag\antal 
flasker 

      

0 2 2 2 2 2 1 
7 2 2 2 2  1 
14 2 2 2 2  1 
21 2 2 2 2  1 
42 2 2 2 2  1 
84 2 2 2 2  1 
 12 12 12 12 2 6 
 
 
Prøverne blev stillet mørkt  ved 15 °C.  
 
Slammet fra renseanlægget og grundvand fra depotet (XXX) blev vasket ved 
centrifugering (6000xg, 10 min) og efterfølgende resuspension af sedimenteret i 
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buffer (pH 7.2). Vaske processen blev gennemført for at vaske eventuelle 
forureninger ud og for at opkoncentrere bakterierne i vandet. Det centrifugerede 
volumen og det volumen, centrifugatet blev resuspenderet i, blev ved en fejl ikke 
noteret, hvilket betyder, at opkoncentreringsfaktoren ikke er kendt. Der blev udtaget 
prøver til kemisk og mikrobiologisk analyse af det vaskede slam og grundvand. 
 
Efter 0, 7, 14, 21, 42 og 84 dage blev der udtaget (”høstet”) prøver til kemisk analyse 
for fokusstofferne, deres nedbrydningsprodukter og kimtal. Endvidere blev 1 prøve 
høstet efter 0, 7, 14, 21, 42 og 84 dage høstet til bestemmelse af pH i jorden efter 
ISO 10390 (Soil quality – determination of pH) i CaCl2. 
 

2.7 Henstandsforsøg 

De fase 1 undersøgelser, der var blevet gennemført for at bestemme den basiske 
hydrolyse, var enten blevet udført under omstændigheder, hvor pH ikke havde været 
tilstrækkelig godt kendt eller, hvor indflydelsen af CO2 ikke havde været 
tilstrækkeligt kontrolleret. Endvidere var overlevelsen af bakterier ikke tilstrækkeligt 
belyst. Det blev derfor besluttet, at gennemføre udvidede henstandsforsøg, med 
følgende formål: 

 at bestemme hydrolyse ved forskellige pH værdier i realistisk sediment-vand 
forhold og uden indtrængning af CO2 

 at bestemme bakteriel overlevelse i realistiske sediment-vand forhold. 
 
Desuden har var der et behov for en undersøgelse af pH-elektrodernes funktion ved 
høj pH, hvor der kan forventes afvigelser mellem den målte pH og teoretiske pH. 
Der er derfor gennemført en sammenligning og vurdering af pH-elektroder. 
 
2.7.1 Metode 

Undersøgelsen gennemførtes som batchtest i relativt små glas, hvor der blev tilført 
base med pH mellem 11 og 14. Vand-sediment forholdet var så lille som muligt, dog 
så pH bestemmelse lige netop kunne lade sig gøre. Der blev gennemført et begrænset 
antal analyser af bestemmelse af færdigvarer og nedbrydningsprodukter samt 
bestemmelse af kimtal. 
 
Testen blev gennemført i 30 ml ekstraktionsglas med DGE3. 
 
Sytten glas blev tilsat 25 g sediment og 10 ml base, sterilfiltreret MQ-vand eller vand 
med 1 g NaN3/l ifølge Tabel 2-4. Denne mængde vand var lige nok til, at der kunne 
måles pH. Fem af disse glas blev anvendt til at bestemme kimtal. Yderligere 6 glas 
blev tilsat 1 g sediment og 10 ml base, sterilfiltreret MQ-vand eller vand med 1 g 
NaN3/l. 
 
Glassene blev inkuberet ved 10 °C 
 
Tabel 2-4: Oversigt over glas til henstandsforsøg. 
pH Antal glas til pH bestemmelse Antal glas til 

kimtal 
Egen pH og 1 g/kg NaN3 25 g eller 1g  
Egen pH 25 g eller 1g 25 g 
11 25 g eller 1g 0,001 M NaOH 25 g 
12 25 g eller 1g 0,01 M NaOH 25 g 
13 25 g eller 1g 0,1 M NaOH 25 g 
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14 25 g eller 1g 1,0 M NaOH 25 g 
 
Efter tilsætning blev glassene vendt 1 gang og der blev bestemt pH. Efter 7, 14, 25, 
41, 54 og 68 dage blev der bestemt pH med SinTix glas elektroden.  Fokusstoffer og 
nedbrydningsprodukter blev bestemt i udvalgte glas ved forsøgets afslutning. 
 
Der blev bestemt kimtal R2A7,14 dage til ved start og efter 1 uge. 
 
I to udvalgte glas, pH 13 og pH 14, blev der gennemført en undersøgelse af hvor 
meget syre, der skulle til for at neutralisere basen. Undersøgelsen blev gennemført 
ved at dræne vandet af sedimentet på trækpapir og efterfølgende tilsætte 10 ml 
postevand. Der blev gennemført 3 neutraliseringer. 
 
Endelig er der gennemført test af forskellige pH elektroder for at sikre korrekt 
bestemmelse af ved høj pH. En specielt indkøbt SinTix H glaselektrode, WTW 340i, 
og en pH-stat elektrode blev testet i pH området 11 til 14 i 0,001 M, 0,005 M, 0,01 
M, 0,05 M, 0,1 M, 0,5 M og 1,0 M NaOH .   
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3 Resultater 

3.1 Søjle- og nedbrydningsforsøg 

3.1.1 Identifikation af sediment til kolonne og nedbrydningsforsøg 

Tabel 3-1: Kemiske analyser af sediment til kolonne og nedbrydningsforsøg 

Prøve 
E-
sullfotep MP3 

E-
amino-
P3 EP3  Triestre 

 mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg 

DGE 14A (6,0-8,0) <1 2 <1 4 <1 
DGE 14B (6,0-8,0) <1 2 <1 4 <1 
DGE 14C (6,0-8,0) <1 2 <1 4 <1 
DGE 3A (6,0-8,2) ‐  ‐ ‐  350 ‐ 
DGE 3B (6,0-8,2) ‐ ‐ ‐ 410 ‐ 
DGE 3C (6,0-8,2) ‐  ‐  ‐  430 ‐ 

 
Inden kolonneforsøget blev igangsat blev der gennemført analyse af sedimentet for at 
sikre, at sedimentet indeholdt tilstrækkelig høj koncentration af færdigvarerne. 
Resultatet af analyserne fremgår af Tabel 3-1. DGE14 var udtaget med det formål at 
skulle anvendes i kolonneforsøget. Analyseresultaterne viste dog, at DGE14 ikke var 
egnet på grund af lavt indhold af færdigvarer. Derfor blev DGE3, som blev modtaget 
25. september 2007, genanalyseret. Det blev fundet, at koncentrationen af 
færdigvarer i DGE3 stadig var højt. DGE3 var blevet opbevaret på køl siden 
modtagelsen. 
 
 
3.1.2 Basisk hydrolyse og neutralisering: pH i udløb 

Figur 3-1 viser pH i udløbet af kolonnen ved indpumpning af base og efterfølgende 
neutralisering med postevand. Kolonnen blev først mættet med base. En time efter 
mætning blev base tilført. Det ses, at pH af det første vand, der kom ud af kolonnen, 
havde neutral pH. Herefter stiger pH til 13,1efter forbrug af omkring 1 
porevolumen. Dagen efter var pH stadig 13,1. På figuren er indsat en ◊, som angiver 
de 10 dage, hvor kolonnen henstod for at lade hydrolysen forløbe. Herefter er 
kolonnen blevet skyllet med postevand. Som resultat falder pH til godt 8 efter 
gennemstrømning af cirka 5 porevolumener. Hakkene på kurven i forbindelse med 
neutraliseringen falder sammen med de pauser, der blev holdt aften og nat. 
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Figur 3-1: pH i udløb af kolonne som funktion af flow gennem kolonnen. Flowet er angivet som teoretiske 
porevoluminer (600 ml). ◊-Pause angiver de ti dage, hvor søjlen henstod ved pH 13. Hak i kurven ved 
neutraliseringen viser, at pH stiger svagt mens søjlen står uden flow nattet over. 
 
3.1.3 Basisk hydrolyse og neutralisering: Fokusstoffer og nedbrydningsprodukter i 
udløb af kolonne. 

Figur 3-2 viser koncentration af fokusstoffer og nedbrydningsprodukter i udløb af 
søjle ved indpumpning af base og efterfølgende neutralisering som funktion af antal 
porevolumener. Endvidere er pH i udløbet angivet. Efter cirka 1 porevolumen 
henstod kolonnen ti dage med base ved pH 13. Koncentrationen af EP3 og MP3 
ligger på henholdvis 6 mg/L og 2 mg/L i den første halve porevolumen. Herefter 
falder EP3 og MP3 falder til under detektionsgrænsen. EP3 og MP3 forbliver lavt 
efter neutraliseringen, dog med en svag tendens til stigning af EP3. Der ses en kraftig 
stigning i koncentrationen af nedbrydningsproduktet EP2-syre fra cirka 30 mg/L til 
80 mg/L. Der ses også en stigning af nedbrydningsproduktet MP2-syre. Der ses 
endvidere forekomst af e-amino-P3. 
 
Der foreligger ikke resultater for nedbrydningsproduktet PNP. 
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Figur 3-2: Koncentration af fokusstoffer og nedbrydningsprodukter i udløb af søjle ved indpumpning af base og 
efterfølgende neutralisering som funktion af antal porevolumener. ◊ ved cirka 1 porevolumen angiver de ti dage, 
hvor kolonnen henstod med base. Endvidere er pH i udløbet angivet. Skala for MP2 syre og EP2 syre ligger til 
højre i figuren, mens skalaen for resten af parametrene ligger til venstre i figuren. 
 
Ved afslutningen af neutraliseringen blev der udtaget yderligere to eluatprøver, som 
blev analyseret af Cheminova. Resultaterne heraf fremgår af tabel Tabel 3-2 
 
Tabel 3-2: Koncentration færdigvarer og nedbrydningsprodukter i eluatprøver udtaget ved afslutningen af 
neutraliseringen, efter gennemløb af 10,2 og 10,5 porevolumener. Enhed mg/L   
Efter 
porevolumen 

E-
Sulfotep 

MP3 E-amino-P3 EP3 PNF MP2-syre EP2-
syre 

10,2 <0,1 <0,1 0,3 10 0,23 <0,2 <0,2 
10,5 <0,1 <0,1 0,25 9,2 0,23 <0,2 <0,2 

 
Det ses, at der blev målt EP3 og spor af PNF, mens EP2- og MP2-syre ikke kunne 
detekteres. 
 
3.1.4 Basisk hydrolyse og neutralisering: Fokusstoffer, nedbrydningsprodukter og 
kimtal i sediment. 

Tabel 3-3: Koncentration af færdigvarer og nedbrydningsprodukter i sediment før basisk hydrolyse og efter 
neutralisering (mg/kg). Der blev udtaget triplikate prøver. i.m.: ikke målt. 

Prøve 
E-
Sulfot. MP3 

E-amino-
P3 FYF EP3 PNF 

MP2-
syre 

EP2-
syre 

Før (a) 8,2 22 0,9 4,5 380 i.m. i.m. i.m. 

Før (b) 7,7 21 0,8 4,2 360 i.m. i.m. i.m. 

Før (c) 7,7 20 0,8 4,1 360 i.m. i.m. i.m. 

Efter (a) 0,1 <0,1 0,2 <0,1 120 1,3 <0,2 0,97 

Efter (b) 0,1 0,1 0,2 <0,1 120 1,8 <0,2 <0,2 

Efter (c) 0,1 <0,1 0,2 <0,1 120 1,5 <0,2 0,65 
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Koncentrationen af fokusstoffer og nedbrydningsprodukter blev målt i triplikate 
prøver, der blev udtaget i forbindelse med pakningen af kolonnen (før tilsætning af 
base) og efter neutraliseringen (i forbindelse med opsætningen af 
nedbrydningsforsøget). Det ses at EP3 er reduceret fra cirka 365 mg/l til 120 mg/l, 
mens MP3 er reduceret til nær detektionsgrænsen. Der blev ikke målt for 
nedbrydningsprodukter ved forsøgets start, men der blev observeret PNF og spor af 
EP2-syre efter neutraliseringen. 
 
Kimtallet i sedimentet ved kolonneforsøgets start blev bestemt til 160.000 CFU/g 
våd vægt. Undersøgelse af kimtal efter neutraliseringen var 73.000 CFU/g våd vægt. 
 

3.2 Nedbrydningsforsøg 

3.2.1 Podevæske 

Kimtallet i podevæsken med bakterier fra grundvandet var overraskende lavt, < 
5.000 CFU/ml, mens det var højt, 850.000 CFU/ml, i podevæsken med bakterier 
fra Cheminovas renseanlæg. 
 
Resultatet af den kemiske analyse af podevæsken fra grundvandet er vist i Tabel 3-4. 
Det ses, at der er meget høje koncentrationer af især EP3, men også E-sulfotep og E-
amino-P3. Der foreligger ikke kemisk analyse af podevandet med bakterier fra 
Cheminovas renseanlæg. 
 
Tabel 3-4: Koncentration af fokusstoffer og nedbrydningsprodukter i podevandet med bakterier fra deooptet. 
 mg/l 
Triestre 210 
E-Sulfotep 150 

MP3 7 
E-amino-P3 550 
FYF <0,1 

EP3 4600 
PNF 0,43 
MP2-syre <0,2 

EP2-syre <0,2 
 
3.2.2 Nedbrydningskurver 

Resultaterne af nedbrydningsforsøget med det neutraliserede sediment fra DGE3 
fremgår af Figurer 3-3 til 3-6. Startkoncentrationerne i blind, kontrol og i forsøget 
der blev podet med bakterier fra Cheminovas rense anlæg stemmer fint overens med 
de koncentrationer, der er målt i sedimentet efter det blev taget ud fra kolonnerne. 
Derimod er koncentrationerne væsentlig højere i forsøget, hvor der er tilført 
bakterier fra grundvand ved depotet. Da resultaterne for de første 21 dage forelå, så 
det ud til, at koncentrationen var faldende i den serie, hvor der var blevet tilsat 
podevæske fra depotet. Da resultaterne fra dag 42 og dag 84 forelå, viste de indhold, 
der var højere end koncentrationerne ved start. For de øvrige serier ses der ikke 
signifikante ændringer i koncentrationen hen over forsøgsperioden. Alle 
analyseresultaterne kan ses i bilag 1. 
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Figur 3-3: Koncentration af EP3 i batchforsøg med basebehandlet og neutraliseret sediment der er tilsat vand 
med bakterier fra depotet eller fra Cheminovas renseanlæg, sterilt vand (blind) eller forsøg er hvor bakterierne er 
forgiftet med NaN3 (kontrol). 
 

 
Figur 3-4: Koncentration af MP3 i batchforsøg med basebehandlet og neutraliseret sediment der er tilsat vand 
med bakterier fra depotet eller fra Cheminovas renseanlæg, sterilt vand (blind) eller forsøg er hvor bakterierne er 
forgiftet med NaN3 (kontrol). 
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Figur 3-5: Koncentration af E-sulfotep i batchforsøg med basebehandlet og neutraliseret sediment der er tilsat 
vand med bakterier fra depotet. 
 

 
Figur 3-6: Koncentration af E-amino-P3 i batchforsøg med basebehandlet og neutraliseret sediment der er tilsat 
vand med bakterier fra depotet eller fra Cheminovas renseanlæg, sterilt vand (blind) eller forsøg er hvor 
bakterierne er forgiftet med NaN3 (kontrol). 
 
Resultaterne af kimtalsbestemmelserne fra nedbrydningsforsøget fremgår at Tabel 
3-5. Der er gennemført dobbelt bestemmelse i udvalgte prøver for at give et indtryk 
af den analytiske variation. Der ses god overensstemmelse mellem 
dobbeltbestemmelserne. Kimtallet er højest i forsøgene, der er podet med slam fra 
Cheminovas renseanlæg og lavest i forsøgene, der er podet med vand fra depotet. 
Der ses en vækst af bakterier i løbet af de første 21 dage. Denne vækst fortsætter i 
forsøgene, der er podet med slam fra renseanlægget. 
 
Tabel 3-5: Kimtal målt i sediment ved nedbrydningsforsøgets start, efter 24 dage og ved forsøgets afslutning. 
 Dag 0 Dag 21 Dag 84  
Podning med vand fra depot(A) 28.000 390.000 23.000 CFU/g 
Podning med vand fra depot(B) 32.000   CFU/g 
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Podning med slam fra CN (A) 200.000 22.000.000 52.000.000 CFU/g 
Podning med slam fra CN (B)  17.000.000  CFU/g 
Podning med sterilfiltreret 
postevand (A) 

73.000 3.600.000 710.000 
CFU/g 

Podning med sterilfiltreret 
postevand (B) 

  700.000 
CFU/g 

Kontrol 1 g/kg NaN3 32.000 < 270 65 CFU/g 

 
Udviklingen i pH under nedbrydningsforsøget blev moniteret i separate glas. 
Resultatet af pH målingerne, der fremgår af Tabel 3-6. pH lå i hele perioden mellem 
7,4 og 7,9.  
 
Tabel 3-6: variation af pH i sedimentet i forsøgsperioden. pH er blevet målt i separate glas 
Dag 0 7 14 21 35 84 
pH 7,37 7,78 7,86 7,82 7,94 7,44 

3.3 Henstandsforsøg 

De gennemførte henstandsforsøg er resultatet af et indledende forsøg, som skulle 
vise, at pH kunne holdes konstant. I den indledende undersøgelse indgik endvidere 
en undersøgelse af pH´s påvirkning af kimtallet. De første resultater af 
undersøgelsen blev præsenteret ved styregruppemødet den 7. maj 2008. Da 
feltforsøget viste lovende resultater, og kimtalsundersøgelserne viste entydige 
resultater, blev det besluttet, at der ikke skulle sættes yderligere 
henstandsundersøgelser op. For at få det optimale ud af dette indledende forsøg blev 
der udtaget prøver til kemisk analyse, og der blev lavet en undersøgelse af 
neutralisering. Endvidere er der lavet en undersøgelse af pH-elektrodernes 
anvendelighed ved højt pH. 
 
3.3.1 Sammenligning af elektroder 

 

Figur 3-7: Resultater af sammenligning af 3 pH elektroder og to metoder til bestemmelse af aktivitet. 
 

 
 

23



Resultatet af undersøgelsen fremgår af Figur 3-7. Den målte pH er afbildet mod 
koncentrationen af NaOH og sammenlignet med to beregninger af NaOH 
aktiviteten. 
 
3.3.2 pH i sediment som funktion af NaOH koncentration 

 

 
 
Figur 3-8: Udviklingen i pH over 68 dage i 25 g sediment tilsat 10 ml NaOH opløsning med koncentrationer 
mellem 0,001 M og 1 M. 
 
Udviklingen af pH i 25 g sediment efter tilsætning af NaOH opløsninger med forskellige NaOH koncentrationer 
(0,001 M til 1 M) er vist i  
Figur 3-8. Der ses en klar sammenhæng mellem koncentration af NaOH i den 
tilsatte opløsning og den målte pH. Tilsætning af 0,001 M NaOH medfører en 
mindre stigning, der efter 14 dage er faldet til samme niveau som kontrollerne. 
Tilsætning af 0,01 M giver en stigning i pH, der er signifikant højere end pH i 
kontrollerne, men der ses et initielt fald i pH. Tilsætning af 0,1 M NaOH medfører 
en pH på 12,5 som holder nogenlunde konstant over hele forsøgsperioden. Ved 
tilsætning af 1 M NaOH ses en initiel måling på 14,7, herefter et fald til 12,5, 
efterfulgt af en stigning og stabilt niveau på 13,3. Da 13,3 er den forventede pH 
formodes det, at målingerne til og med dag 25 er behæftet med fejl. 
 
3.3.3 Basisk hydrolyse som funktion af pH 

Tabel 3-7: Kemisk analyse af sediment fra DGE 3 i henstandsforsøg ved forskellig pH i 56 dage. Enhed mg/kg. 

 E-
Sulfotep 

MP3 E-amino-
P3 

FYF EP3 

Egen pH, 25 g sediment NaN3 (A) 0,5 3 0,2 0,8 27 
Egen pH, 25 g sediment NaN3 (B) 0,3 2 0,2 0,6 13 
Egen pH, 1 g sediment NaN3  <0,1 1 0,1 <0,1 10 
Egen pH, 1 g sediment  0,1 1 <0,1 0,1 7 
pH 11, 1 g sediment 0,1 1 <0,1 <0,1 7 
pH 12, 1 g sediment <0,1 0,2 0,2 <0,1 4 
pH 13, 25 g sediment (A) <0,1 <0,1 0,8 <0,1 41 
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pH 13, 25 g sediment (B)  <0,1 <0,1 0,7 <0,1 13 
pH 13, 1 g sediment <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 
pH 14, 25 g sediment (A)  <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 
pH 14, 25 g sediment (B)   <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 
pH 14, 1 g sediment <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 
 
Tabel 3-7 viser resultatet af de kemiske analyser, der er udført på udvalgte 
sedimentprøver, som har stået ved forskellig pH i 56 dage. Der foreligger ikke 
resultater for hydrolyseprodukterne. For alle serierne gælder det, at koncentrationen 
formentlig er meget lavere end udgangskoncentrationen, som forventes at være 
omkring 360 mg/kg. (se Tabel 3-3). Det ses, at der ikke genfindes EP3 eller MP3 i 
prøver, der har stået ved pH 14. Det samme gør sig gældende i forsøget med pH 13 
og anvendelse af 1 g sediment. Derimod ses der ikke effekt af pH 13 i forsøgene med 
25 g. Ved pH 11 og pH 12 er koncentrationen lavere end i kontrollerne. 
 
3.3.4 Neutralisering 

 

 
Figur 3-9: Undersøgelse af neutralisering af basebehandlet sediment med postevand. Pile indikerer tidspunkt for 
neutralisering. 
 
Effekt af neutralisering ses i Figur 3-9. Hver pil angiver tilsætning at 10 ml 
postevand. Det ses at pH som ventet falder ved hver tilsætning. Endvidere kan det 
konstateres at pH holder sig stabil efter hver neutraliseringsrunde. 
 
3.3.5 Kimtal i sediment som funktion af pH i sediment 

Tabel 3-8: Kimtal i sediment ved forsøgsstart og efter 7 dages inkubation. Enhed CFU/g 

NaOH (M) 
Målt pH 
(dag 0) 

Målt pH 
(dag 7) 14-02-2008 21-02-2008

0 8,2 7,7 - 990.000
0 (NaN3) 8,2 8,1  91.000 64
0,001 9,0 8,4 86.000 510.000
0,01 11,2 10,2 240 < 64
0,1 12,5 12,5 64 < 64
1 (14,7) 13,2 < 64 < 64
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Antallet af bakterier i sedimentet og den målte pH er angivet i Tabel 3-8. Det ses at 
pH nedsætter kimtallet i sedimentet allerede ved forsøgets start. Tilsætning af 0,001 
M NaOH (pH 11) efterlader et højt kimtal, mens tilsætning af 0,01 M NaOH 
reducerer kimtallet meget. Efter 1 uge ses der ikke er bakterier i sediment ved 
tilsætning 0,01 M. 
 

3.4 Undersøgelse af kimtal i sedimenter udtaget i forbindelse med in-situ 
injektionsforsøget. 

Resultaterne af kimtalsbestemmelerne på prøver udtaget ved afslutningen af in-situ 
injektionsforsøget fremgår af Tabel 3-9. Der blev konstateret kim i alle prøverne. Der 
ses tendens til at kimtallet falder med dybden. 
 
Tabel 3-9: Resultat af bestemmelse af kimtal i prøver udtaget ved afslutningen af in-situ injektionsforsøget. 
 Kimtal på 

R2A 21 °C 
(CFU/g) 

DGE 16, 6 -7 m 78.000 
DGE 16, 7-8 m 1.900 
DGE 17, 7-8 m 500 

DGE 18, 6-7 m 4.200 
DGE 18, 7-8 m 420 
DGE 19, 6-7 m 76.000 

DGE 19, 7-8 m 29.000 
DGE 20, 6-7 m 2.600.000 
DGE 20, 7-8 m 5.700 
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4 Diskussion & Konklusioner 

4.1 Sammenligning af elektroder 

Resultatet af elektrodesammenligningen fremgår af Figur 3-7. Resultatet af 
målingerne er ikke (log)-lineært. Det skyldes dels, at aktiviteten af NaOH og 
koncentrationen af NaOH afviger ved høje koncentrationer, og dels, at elektroderne 
ikke måler korrekt ved højt pH. Aktiviteten af NaOH er beregnet med 2 modeller. 
Modellerne viser, at aktivitet (angivet som pH enheder) og koncentration ikke afviger 
meget ved 0,001 M, som skulle give pH 11, og ved 0,01 M, som skulle give pH 12. 
Det ses også, at WTW340i og pH stat system 6 stort set måler pH korrekt, mens 
SebTix H måler pH omkring 0,1 pH enhed for lavt ved 0,001 M. Ved 0,1 M ses en 
nogen forskel mellem koncentration og aktivitet idet modellerne beregner aktiviteten 
til cirka 0,15 pH enheder lavere end forventet ud fra koncentrationen. Elektroderne 
måler pH rimeligt inden for en margen på 0,1 pH enheder. Ved 1 M NaOH bliver 
forskellene større. Modellerne beregner aktiviteten til at være cirka 13,7 pH enheder 
mens elektroderne måler pH til mellem 13,2 og 13,5, med WTW-elektroden som 
den ringeste og SenTix elektroden som den bedste. 
 
På baggrund af undersøgelsen er det blevet besluttet, at anvende SinTix elektroden 
til undersøgelserne, da den måler bedst ved høj pH. Det konkluderes endvidere, at 
tilsætning af 1 M NaOH til sedimentet skal give en målt pH 13,5 eller lavere og 
tilsætning af 0,001 molær skal give en måling på 10,9 eller lavere afhængig af 
sedimentets bufferkapacitet. 

4.2 Identifikation af sediment til søjleforsøg 

DGE14 viste sig at have et lavt indhold af forurening og kunne derfor ikke anvendes 
tul undersøgelsen. DHI havde prøver fra DGE 3 liggende, som var udtaget i 
september 2007. Genanalysen af DGE 3 viste, at den stadig indeholdte en anseelig 
koncentration af forurening. Det blev besluttet at anvende DGE 3, for at have en 
bedre mulighed for at påvise hydrolyse og nedbrydning. Det vurderedes ikke at have 
betydning, at prøven havde ligget 8 måneder på køl, da det må formodes, at den 
basiske hydrolyse ikke påvirkes væsentlig af opbevaringstiden. 
 
4.2.1 pH i sediment som funktion af NaOH koncentration og indtrængen af CO2. 

Sediment (25 g) blev tilsat 10 ml af NaOH opløsninger (0,001 M til 1 M). Resultaterne er vist i  
Figur 3-8. Tilsætningen af 0,001 M NaOH giver kun en midlertidig stigning i pH til 
lidt over 9.  Anvendelse af 0,01 M NaOH giver derimod en blivende stigning. 
Umiddelbart efter tilsætningen observeres et fald på 1 pH enhed, som skyldes buffer 
og hydrolyse i sedimentet. Herefter ses et muligt lineært fald som standser efter de 
54 dage. Det lineære fald de første 54 dage indikerer indtrængning af CO2, men 
faldet modsvares af en nogenlunde tilsvarende stigning på dag 68. Resultatet 
indikerer derfor, at der ikke trænger CO2 ind. Dette bekræftes af forsøgene med 
tilsætning af 0,1 M og 1 M NaOH. 
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4.2.2 Basisk hydrolyse som funktion af pH 

Indholdet af færdigvarer i DGE3 efter at have stået i 56 dage ved forskellig pH 
fremgår af Tabel 3-7. I kontrollerne, hvor pH har været sedimentets egen pH (cirka 
7,5 til 8), lå koncentrationen af EP3 på mellem 7 og 27 mg/kg. Der er ingen 
bestemmelser af koncentrationen ved undersøgelsens start, da undersøgelsens formål 
oprindeligt var at kontrollere indtrængning af CO2, men der findes normalt mellem 
350 mg/kg og 420 mg/kg EP3 i DGE3. Det er derfor overraskende at finde så lave 
koncentrationer i kontrollen. Der foreligger desværre ikke analyseresultater for 
nedbrydningsprodukterne, som ville kunne vise om der var foregået en hydrolyse. 
Der er ikke nogen forklaring på resultatet ud over, at der kan være sket fejl i 
forbindelse med analysen. Ved pH 11 og 12 er de målte koncentrationer relativt 
lave, 4 til 7 mg/kg, hvilket indikerer en effekt af hydrolysen. Ved pH 14 og i et at 
glassene ved pH 13 kan der, som forventet, ikke spores EP3. I 2 af glassene ved pH 
13 findes 13 og 41 mg/kg. Der er ikke en god forklaring på, at disse ligger på højde 
med eller er højere end kontrollerne, ud over at der kan være tale om analytiske fejl. 
Alt i alt kan der ikke uddrages entydige konklusioner fra henstandsforsøget med 
hensyn til hydrolysen. 
 
4.2.3 Neutralisering 

Undersøgelse af neutralisering af sedimentet blev udført for at vurdere mulighederne 
for neutralisering efter den basiske hydrolyse. Effekten af at skifte vandet ud ses i 
Figur 3-9. Det fremgår af figuren, at en udskiftning af porevandet medfører en 
blivende sænkning af pH. Resultatet stemmer over ens med resultatet fra 
kolonneforsøget, der ligeledes viste at pH forblev lavt efter neutraliseringen. Det 
vurderes derfor, at der er gode muligheder for at kunne neutralisere sedimentet efter 
ludbehandlingen. 

4.3 Basisk hydrolyse og neutralisering i søjleforsøg 

Den basiske hydrolyse i søjleforsøget blev sat i gang ved først langsomt at mætte 
sedimentet med base. Herefter blev der pumpet base igennem sedimentet, indtil pH 
havde nået den ønskede pH på 13. Udviklingen af pH i udløbet viser, at basen 
bevæger sig gennem sedimentet som en skarp front. Den første base, der kommer 
ind i kolonnen, neutraliseres af sedimentet. Vandet transporteres herefter igennem 
sedimentet i pH-mæssig ligevægt. Efterhånden som sedimentets bufferkapacitet 
opbruges stiger pH til godt 13, som er den forventede pH, når man tager pH 
elektrodens fejl og NaOH aktiviteten i betragtning. Gennembruddets stejle stigning 
indikerer endvidere, at flowet foregår jævnt over hele kolonnen, og ikke kun i dele af 
kolonnen. Det konkluderes derfor at pakningen af kolonnen og den hydrauliske 
egenskaber er tilfredsstillende. Der er anvendt cirka 2 porevolumener base på at 
opnå fuldt gennembrud af basen, et porevolumen blev anvendt til den initielle 
mætning, og efterfølgende cirka 1 porevolumen til at opnå pH 13.  
 
Efter de 10 dages henstand var pH ikke faldet målbart i det første vand (ca 400 ml), 
der kom ud af søjlen. Det viser, at pH har været højt i hele perioden. Ved den 
efterfølgende neutralisering med postevand faldt pH jævnt og nåede 8,6 efter der var 
skyllet med 5 porevolumener og 8,4 efter 6 porevolumener. For at få pH yderligere 
ned til 8,2 krævede det yderligere 3 porer volumener, hvilket er et udtryk for, at pH 
nærmer sig postevandets pH på 7,4. 
 
Resultatet antyder, at man med fordel vil kunne neutralisere med drikkevand i 
starten tilsætte en syre senere for at nedsætte vandforbruget til den sidste sænkning. 
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4.3.1 Basisk hydrolyse og neutralisering: Færdigvarer og nedbrydningsprodukter i 
udløb af kolonne. 

Figur 4-1viser, at pH har en kraftig påvirkning af farven. Allerede i den tredje prøve, 
hvor pH er stedet til cirka 9, er der en tydelig mørkfarvning, og ved pH 13 er farven 
mørk brun. Farveskiftet kan skyldes mobilisering af f.eks. humusstoffer fra 
sedimentet eller skyldes dannelse af PNF. Der foreligger desværre ikke analyser, der 
kan bekræfte, at det er PNF.  
 
Koncentrationen af EP3, MP3, E-sulfotep og E-amino-P3 fremgår af figur 3-2. Ved 
indpumpningen af base observeres både EP3og MP3 i udløbsvand i den første halve  
 

 
Figur 4-1: Foto af prøver udtaget ved indpumpning af base. Prøven yderst til højre er udtaget ved cirka 0,5 
porevolumener. 
 
porevolumen, hvor pH stadig er relativt lavt. Det skyldes opløsning af de to stoffer 
fra sedimentet. Herefter falder koncentrationen af både EP3 og MP3 samtidig med 
at pH stiger til 13. Dette fald kan enten skyldes, at hydrolysen allerede er gået i gang 
eller, at koncentrationen er begrænset af opløsningshastigheden i sedimentet. Der er 
kun sparsomme data for EP2-syre og MP2-syre, som kunne, vise om hydrolysen er 
gået i gang på dette tidlige tidspunkt. Efter 0,9 porevolumener ses der en tydelig 
stigning i koncentrationen af MP3fra cirka 7 mg/l til 26 mg/l. Derimod ses der ikke 
en stigning i EP2-syre, der ligger på cirka 30 mg/l. Efter de 10 dages henstand ses 
derimod en kraftig stigning i EP2-syre til 82 mg/l, hvorimod MP2-syre kun er steget 
marginalt. Resultaterne kan tolkes som, at MP3 hydrolyseres hurtigere under de 
givne forhold. 
 
Samtidig med pH-stigningen ses også dannelse eller opløsning af E-amino-P3, som er 
den reducerede form af EP3. E-amino-P3forsvinder fra vandfasen i løbet af hydrolyse 
perioden, men viser sig igen tidligt i neutraliseringsfasen sammen med EP3. 
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Efter gennemskyldning med 10 porevolumener eller 6 liter, observeres stadig et 
signifikant indhold af EP3 på cirka 10 mg/l og spor af E-amino-P3 og PNF. Derimod 
er koncentrationen af EP2-syre og MP2-syre under detektionsgrænsen. Den fortsatte 
tilstedeværelse af E-amino-P3 indikerer, at den dannes under de givne forhold, idet 
der oprindelig kun var et lavt indhold i sedimentet (0,8 mg/kg), og at det stadig 
kunne detekteres i sedimentet efter afslutningen af kolonneforsøget. 
Tilstedeværelsen af PNF, viser at hydrolysen har fundet sted. Der er dog tale om lave 
PNF koncentrationer.  
 
4.3.2 Basisk hydrolyse og neutralisering: Færdigvarer, nedbrydningsprodukter og 
kimtal i sediment. 

Analyseresultaterne af sedimentet før basetilsætninger og efter neutraliseringen 
fremgår af tabel 3.3. Det kan observeres en reduktion af EP3 til en 1/3 efter 
behandlingen. E-sulfotep og MP3 fjernes næsten helt, mens der kan ses rester af PNF 
og EP2-syre. Den mængde, der er fjernet ved hydrolyseprocessen og neutraliseringen, 
er beregnet på baggrund af koncentrationerne i sedimentet og fremgår af Tabel 4-1.  
 
Tabel 4-1: Beregnet fjernelse af fokusstoffer ved hydrolyse og neutralisering.  
 E-Sulfotep MP3 E-amino-P3 FYF EP3  
Middel 20 53 1,6 11 630 mg 
Std. afv. 0,7 3 0,14 0,5 30 mg 
 
Dannelsen af PNF og EP2-syre viser, at en væsentlig del af EP3 reduktionen skyldes 
hydrolysen, især den høje koncentration af EP2-syre, der blev observeret i starten af 
neutraliseringen. Der foreligger dog ikke tilstrækkelige data for udvaskningen af EP2 
eller andre hydrolyseprodukter til, at der kan laves en massebalance på baggrund af 
produkterne. En del af fjernelsen af EP3 skyldes udvaskning. Både ved forsøgets start 
og slutning var der en EP3 koncentration på knap 10 mg/l. Tages det som et udtryk 
for den gennemsnitlige koncentration i udløbet, er der udvasket i omegnen af 100 
mg EP3, svarende til 15 % af den mængde, der er fjernet. Da EP3s vandopløselighed 
er omkring 11 mg/l, må det formodes, at de 15 % er højt sat. 
 
For MP3og E-sulfotep er der kun observeret lave koncentrationer i udløbet i 
forbindelse med indpumpning af basen ved forsøgets start, hvilket indikerer, at langt 
størstedelen af disse stoffer er fjernet ved hydrolyse. 
 
Kimtallet i sedimentet ved kolonneforsøgets start blev bestemt til 160.000 CFU/g 
våd vægt. Undersøgelse af kimtal efter neutraliseringen var 73.000 CFU/g våd vægt. 
Resultatet viser overraskende, at der stadig er bakterier tilstede i jorden. Dog kan en 
del af de organismer, der er detekteret, skyldes, at de er tilført med 
neutraliseringsvandet. Det er et højt kimtal, der er observeret, det er derfor 
sandsynligt, at en væsentlig del af sedimentets oprindelige bakterier har overlevet.  

4.4 Nedbrydningsforsøg 

4.4.1 Podevæske 

Kimtallet i podevæsken med bakterier fra grundvandet var overraskende lavt, < 
5.000 CFU/ml. Desuden blev der målt meget høje koncentrationer af EP3 (4,6 g/l) 
hvilket er lang over vandopløseligheden. Den høje koncentration må skyldes, at EP3 
er tungere end vand og er adsorberet til partikler, og derfor er blevet opkoncentreret 
i vaskeprocessen ved centrifugeringen. Den høje koncentration kan også være 
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forklaringen på at bakteriekoncentrationen er meget lav (eller 0) på grund af toksiske 
effekter.  
 
Podevæsken med bakterier fra Cheminovas renseanlæg indehold 850.000 CFU/ml 
hvilket vurderes at være rigeligt til at igangsætte en nedbrydning, hvis bakterierne har 
de rette egenskaber. 
 
4.4.2 Nedbrydning, podning og bakterievækst 

Kolonnen blev skilt ad efter neutraliseringen, drænet og anvendt til batch 
nedbrydningsstudier. Der blev opsat 4 serier: en med bakterier fra grundvandet på 
Høfden, en med bakterier fra Cheminovas renseanlæg, en død kontrol (NaN3) for at 
identificere evt. abiotisk fjernelse, og en blind uden bakterier for at identificere et 
evt. nedbrydningspotentiale i sedimentet. 
 
Resultaterne af nedbrydningsforsøget med det neutraliserede sediment fra DGE3 
fremgår af Figurerne 3-3 til 3-6. Endvidere ses indholdet af bakterier i Tabel 3-5. 
 
Startkoncentrationerne af færdigvarer i blind, kontrol og i forsøget, der blev podet 
med bakterier fra Cheminovas renseanlæg stemmer fint overens med de 
koncentrationer, der blev målt i sedimentet, efter det blev taget ud fra kolonnerne. 
Derimod er koncentrationerne væsentlig højere i forsøget, hvor der er tilført 
bakterier fra depotet. Forklaringen på den høje startkoncentration er den høje 
koncentration i podevandet. Der er blevet tilsat cirka 4,6 mg EP3/25 g sediment 
svarende til tilsætning på 185 mg/kg, hvilket svarer nogenlunde til den observerede 
forøgelse i koncentrationen. Det samme gør sig gældende for MP3 og E-sulfotep, 
mens forøgelsen i E-amino-P3 ikke er så høj forventet ud fra koncentratinen i 
podevæsken. 
 
Tilsætningen af de høje koncentrationer har givet et utilsigtet tjek af kvaliteten af 
sedimentanalysen, der synes at levere rimelige resultater. 
 
Det første sæt af prøver, der blev sendt til analyse på Cheminova, viste et fald i 
koncentrationen af EP3 over de første 21 dage flaskerne med podevæske fra 
Depotet. De efterfølgende analyser viste derimod, at der stadig var en høj 
koncentration indtil afslutningen af forsøget. Der ses parallelle resultater for MP3, E-
sulfotep og E-amino-P3. Umiddelbart synes resultaterne at vise, at der ikke sker en 
nedbrydning, og at der er stor variation i koncentrationen af færdigvarer i prøverne. 
Eftersom resultaterne stammer fra to forskellige analyserunder, kunne der være tale 
om en analytisk fejl, f.eks. en ti-folds fortyndingsfejl. I givet fald ville der være tale 
om et fortsat fald i koncentrationen også efter dag 21. Der er taget kontakt til 
laboratoriet, som dog ikke kunne bekræfte, at der er tale om en fejl. Endvidere er der 
sendt et ekstra sæt B-prøver til analyse hos Cheminova for at få afgjort om der er tale 
om tilfældig variation, analytisk fejl eller om der foregår nedbrydning i forsøgsserien 
podet med bakterier fra Depotet. Resultatet fra B-prøverne forelå ikke på tidspunktet 
for fremsendelse af denne rapport. 
 
I kontrolforsøget, blindforsøget og i forsøget der er podet med bakterier fra 
Cheminovas renseanlæg kan der ikke observeres nedbryning. 
 
Tilsætning af bakterier fra Cheminova medførte en stigning i koncentrationen af 
bakterier i jorden sammenlignet med blindforsøget. Der blev observeret en tidobling 
i antallet af bakterier efter 21 dage og en 25-dobling efter 84 dage. Den bakterielle 
vækst viser, at der er gode forhold for bakterier i sedimentet efter basebehandlingen 
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og neutraliseringen. Den observerede vækst skyldes vækst på organisk materiale, der 
er frigivet i forbindelse med ludbehandlingen eller organisk materiale, der er overført 
sammen med bakterierne. En lignende men ikke så markant vækst ses i blinden. 
Undersøgelsens resultat viser, at der er gode forhold for bakterier, der tilsættes det 
ludbehandlede og neutraliserede sediment. De gode vækstforhold skyldes en række 
sammenfaldende faktorer. Dels har ludbehandlingen og den efterfølgende 
neutralisering sikret, at der ikke er toksiske forhold, dels har ludbehandlingen 
reduceret den naturlige bakterielle flora, så konkurrencen om næringsstoffer er 
gunstig for de tilsatte bakterier, endelig formodes det, at bakteriernes naturlige 
fjender, som er forskellige encellede prædatorer, ciliater og amøber, er fjernet ved 
ludbehandlingen.  
 
Tilsætning af ”bakterier” fra grundvandet i depotet havde en negativ effekt på 
koncentrationen af bakterier i sedimentet. Der synes at være en halvering i 
koncentrationen sammenlignet med blinden. Desuden ses det, at der ikke foregår 
den samme markante bakterievækst i forsøgsperioden som i blinden, idet 
bakteriekoncentrationen ikke er lige så høj ved dag 21 og ender på startniveauet ved 
forsøgets slutning. Både det lave antal bakterier, som blev målt i podevæsken fra 
Høfden, og det lave antal bakterier efter podning af sedimentet tyder på, at 
vaskeprocessen, som blev indført for at vaske toksiske komponenter, som f.eks. 
kviksølv, væk, har haft den modsatte effekt. 
 
pH i sedimentet lå mellem 7,4 og 7,9 igennem hele forsøgsperioden. pH i dette 
område er optimalt for de fleste bakterier. 
 
Gennemgang af litteraturen har tydelig vist, at fokusstofferne er nedbrydelige. /2/. 
Da vækstforholdene i det ludbehandlede og neutraliserede sediment er gode, 
vurderes det derfor, at den manglende nedbrydning skyldes, at de valgte 
podematerialer, ikke har haft de rette egenskaber. For bakterierne fra Cheminovas 
renseanlæg kan en forklaring være, at de har været vant til højere temperaturer (37 
°C) temperaturer, og har muligvis ikke haft tilstrækkelig tid til at tilpasse sig den 
lavere temperatur (15 °), som har været anvendt i dette forsøg. Podevæsken fra 
Høfden tydeligvis været toksisk, og kunne ikke bidrage til nedbrydningen. 
 
Kimtalsbestemmelserne i sedimentet efter neutraliseringen tyder på, at bakterierne er 
i stand til at overleve i det komplekse miljø, der er i søjlen. Det stemmer over ens 
med, at der er blevet fundet relativt høje kimtal i de sedimentprøver, der er udtaget 
efter ludinfiltrationforsøget, men er dog i modstrid med batch forsøgene, der viste at 
pH 11 ville fjerne bakterierne. Da in-situ testen og kolonneforsøget er mere realistisk 
end batch forsøget vurderes det, at der er en god chance for, at der vil være 
overlevende bakterier in-situ efter en ludbehandling. Nedbrydningsundersøgelserne 
viser imidlertid, at nedbrydningen efter ludbehandling og neutralisering ikke vil gå i 
gang med det samme af sig selv, og at podning vil kræve en indsats for at finde de 
rigtige bakterier. 
 
Samlet set har ludbehandlingen og neutraliseringen opfyldt ønsket om af fjerne 
fokusstoffer og nedbrydningsprodukter. Undersøgelsen har ikke kunnet 
dokumentere en efterfølgende nedbrydning, men det er sandsynliggjort at 
forholdene for nedbrydning vil være gunstige efter en neutralisering. 
 
 

32 
 



4.5 Konklusioner 

Der er gennemført henstandsforsøg, søjleforsøg og nedbrydningsforsøg til simulering 
af oprensningen på Høfde 42. Henstandsforsøget blev reduceret til det indledende 
forsøg på baggrund af de indledende resultater og de øvrige resultater, som blev 
opnået i projektet. Endvidere er der udført analyser af indholdet af bakterier i 
sedimentet efter in-situ injektionsforsøget, og der er gennemført tests af pH 
elektroder ved høj pH. 
 
Sammenligningen af pH elektroderne viste, at bestemmelse af pH afviger fra det 
forventede ud fra koncentrationen af NaOH, på grund af et relativt fald i aktiviteten 
ved høje koncentrationer og på grund af unøjagtighed ved elektroderne. Den 
anvendte elektrode måler cirka 0,1 pH enhed for lavt ved pH 11, korrekt ved pH 12 
og 13, og 0,25 pH enheder for lavt ved pH 14. 
 
Forsøgsopstillinger der blev anvendt til henstandsforsøget viste, at der ikke trænger 
CO2 ind. Opstillingen er derfor acceptabel. 
 
Henstandsforsøget viste, at færdigvarerne blev fjernet i stor grad over en periode på 
56 dage. Startkoncentrationer på 3-400 mg/kg blev reduceret til under 50 mg/kg. 
Ved pH 14 blev alle færdigvarer fjernet. Ved lavere pH var der varierende resultater. 
Neutralisering med postevand (pH 7,4) medførte en blivende reduktion af pH. 
 
Undersøgelse af basegennembruddets form i søjleforsøget konkluderes det, at 
pakningen af kolonnen og den hydrauliske egenskaber er tilfredsstillende. pH blev 
holdt på 13 i hele 10 dages perioden, hvor søjlen henstod. Neutraliseringen krævede 
skylning med 5 porevolumener for at opnå pH på 8,6 og yderligere 5 porevolumener 
for at opnå 8,2. Resultatet antyder, at man med fordel vil kunne neutralisere med 
drikkevand vand i starten tilsætte en syre senere for at nedsætte vandforbruget til 
den sidste sænkning. 
 
Tilsætning af base til søjlen påvirkede farven af eluatet kraftigt. Farveskiftet kan 
skyldes mobilisering af f.eks. humusstoffer fra sedimentet eller skyldes dannelse af 
PNF.  
 
Ved ludbehandlingen reduceredes MP3 fra 20 mg/kg til et niveau, der er nær 
analysemetodens detektionsgrænse på 0,1 mg/kg. E-sulfotep reduceres fra 8 mg/kg 
til 0,1 mg/kg, mens EP3 reduceres fra 365 mg/kg til 120 mg/kg. Reduktionen af 
MP3 of E-sulfotep tilskrives næsten udelukkende hydrolyse, mens det vurderes, at op 
til 15 % af EP3 fjernes ved udvaskning. 
 
Det er sandsynligt, at en væsentlig del af sedimentets oprindelige bakterier har 
overlevet basetilsætningen. 
 
Den bakterielle vækst, der er observeret i nedbrydningsforsøget, viser, at der er gode 
forhold bakterierne efter ludbehandling og neutralisering. Sedimentet er ikke 
toksisk, og konkurrenter og bakteriernes naturlige fjender er reduceret til et lavt 
niveau, hvilket giver de tilsatte bakterier gode forhold. 
 
De valgte podematerialer har ikke haft den fornødne kvalitet til at påvise en 
nedbrydning efter ludbehandlingen og neutraliseringen. Der kan være analytiske 
forklaringer på at der ikke ses nedbrydning, når der anvendes podemateriale fra 
depotet. 
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Samlet set har ludbehandlingen og neutraliseringen opfyldt ønsket om af fjerne 
færdigvarer og nedbrydningsprodukter. Undersøgelsen har ikke kunnet 
dokumentere en efterfølgende nedbrydning, men det er sandsynliggjort, at 
forholdene for nedbrydning vil være gunstige efter en neutralisering. Stoffernes 
nedbrydelighed og de gunstige forhold, der er for bakterier i det ludbehandlede og 
neutraliserede sediment, viser, at der vil være optimale muligheder for en 
efterfølgende biologisk rensning, såfremt de rette podematerialer anvendes. 
 
 
 
 

34 
 



 
 

35

5 Referencer 

/1/ Watertech & DGE, 2006. Basis Hydrolyse – Indledende 
Laboratorieforsøg & Forslag til Demonstration i Pilotskala. Høfde 42, 
Harboøre Tange. December 2006. 

/2/ DHI, 2006. Biologisk nedbrydning. Høfde 42. 
/3/    Miljøstyrelsen, 2005. Opfordringsskrivelse vedr. fase 1: 

projektbeskrivelse og forundersøgelse, 7 sider. 
/4/ DGE, Watertech & DHI, 2007. Mødereferat af møde d. 30. januar 2007 

hos Miljøstyrelsen om demonstrationsforsøg i pilotskala på Høfde 42, 
Harboøre Tange. Fremsendt d. 2. februar 2007. 

/5/ Watertech, 2007. Mødereferat af møde d. 12. juni, 2007. Intern. Dateret 
13. juni 2007. 

/6/ DGE, Watertech & DHI, 2007. Oplæg: Basis hydrolyse/biologisk 
nedbrydning. Demonstration i laboratorie- og pilotskala. Høfde 42, 
Harboøre Tange, april 2007. 

/7/ Region Midtjylland, 2007. Kommentarer/forslag/spørgsmål til oplægget. 
Dateret 25. maj, 2007. 

/8/ DGE, Watertech & DHI, 2007. Svar på kommentarer/forslag/spørgsmål 
fra Region Midtjylland og Miljøstyrelsen vedr. oplægget. Dateret  

/9/ Ramsay, 2007. Brev vedr. Opfølgning af møde d.12. juni 2007. Dateret 
15. juni 2007. 

/10/ Lars Elkjærs rapport om prøvetagning xxx 
 
 



6 Bilag 

Analyseresultater vedlagt elektronisk i excelformat 
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