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Sammenfatning  
 
Det aktuelle notat indgår i et projekt, der har til formål at demonstrere 
afværgeforanstaltningerne basisk hydrolyse og biologisk nedbrydning. 
Demonstrationen foregår i pilotskala under realistiske feltforhold på lokaliteten 
med henblik på at danne grundlaget for projektering af fuldskala 
afværgeforanstaltninger og at vurdere anlægsøkonomien.  
 
Demonstrationsprojektet omfatter en række hovedaktiviteter, opdelt i 3 faser. Det 
aktuelle notat omhandler alene aktiviteten ”vandrensning”.  Formålet med denne 
aktivitet er at eftervise muligheden for biologisk rensning af hydrolyseprodukter. 
Aktiviteten skal desuden etablere nogle procesparametre der kan benyttes til 
design af et fuldskala-anlæg til neutralisering og rensning af grundvandet. 
 
I forbindelse med hovedaktivitet ”Vandrensning” blev følgende delaktiviteter 
udført: 
 

• Opstilling af pilotanlæg med processtyring 
• Oppumpning og neutralisering af basisk grundvand 
• Opbygning af biomasse på plastmedie i pilotanlæg – akklimatisering og 

biofilmopbygning. Kontinuert delforsøg. 
• Afdækning af procesparametre for nedbrydning af hydrolyseprodukter i 

pilotanlæg 
 
Undersøgelserne viste at  
 

1. Neutralisering af ludbehandlet grundvand i forsøgsfeltet kræver mellem 
1,25 og 2 liter svovlsyre (37,5%) pr. m3. 

2. Hydrolyseproduktet EP2-syre kan nedbrydes umiddelbart i aktiv slam 
podet fra Cheminovas renseanlæg 

3. Der kræves ikke en særlig opvarmning af bioreaktoren for at sikre en god 
omsætning.  

4. Der dannes en del kemisk slam i processen. Det betyder at en rensning 
baseret på biofilm ikke er hensigtsmæssig, da mikroorganismer sætter sig 
i det kemiske slam og danner en suspenderet kultur. 

5. Det er ikke nødvendigt, at anvende ekstra kulstof for at sikre en 
omsætning af hydrolyseprodukterne. 

6. Det vil være nødvendigt at installere anlæg for skumdæmpning i 
fuldskala anlæg. 

7. Der er ikke væsentlige lugtgener fra afgasning i det aktive slam, når dette 
er kørt ind. 

8. Der vil kunne fjernes en væsentlig mængde kemisk slam ved udfældning 
af neutraliseret hydrolysevand. 

9. Der er mulighed for at anvende det biologisk rensede vand som 
fortyndingsvand til opblanding af lud ved de gentagne hydrolyse-
opfyldninger, under forudsætning af at den samlede saltkoncentration 
ikke bliver for høj. 

 
Uafklarede spørgsmål 
 

1. Der er ikke klarhed over om kviksølv opfanges og tilbageholdes i 
biologisk/kemisk slam ved vandrensningen. 

2. En minimumtemperatur for biologisk nedbrydning er ikke fundet. Det må 
dog forventes at højere temperatur sikrer en hurtigere omsætning.  

3. Den præcise omsætningshastighed for hydrolysestofferne er ikke fastlagt.  
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4. Omsætningen af PNF er ikke dokumenteret da analysen af dette 
hydrolyseprodukt ved en fejl ikke er gennemført. 

5. Bundfældning af aktiv slam i fuldskala kan vise sig at være anderledes end 
fundet ved pilotforsøget. Der blev konstateret en del skumdannelse ved 
stressning af biomassen, men en det er ikke klart om dette skyldes uens 
belastning, skift i temperatur eller en generelt højere slamkoncentration 
ved slutningen af forsøget. 

6. Udfældning af silikat fra hydrolysevand ved forfælding kan være 
nødvendigt for at undgå for meget kemisk slam i den biologiske rensning. 
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1 Indledning 

1.1 Baggrund 

I 2006 gennemførte Ringkjøbing Amt og Miljøstyrelsen en systematisk vurdering 
af 6 forskellige afværgeteknologier overfor 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 og 
Region Midtjylland udvalgte firmaer til et møde den 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 er 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 arbejdet blev fastlagt via en række skrivelser og 
møder. Oplægget blev til via en opfordringsskrivelse /3/, to møder /4/ & /5/, 
separate oplæg fra hhv. DGE/Watertech & DHI, et fællesoplæg, og et revideret 
fællesoplæg /6/. Dette reviderede fællesoplæg blev præciseret via opfølgende 
skrivelser /7/, /8/ & /9/). Opgaven blev senere udvidet med flere aktiviteter 
/10/. Dette resulterede i følgende hovedaktiviteter: 
 
Fase 1 Fase 2 
- Borearbejde/hydrologiske tests - Kolonne tests 
- Batch tests - Ludinfiltration 
- Robusthed af materialer - Biologisk vandrensning  
- Påvirkning af geokemi - Vandretension  
- Bufferkapacitet  
- Infiltration tests Fase 3  
- Vurdering af redoxforhold - Skitseprojekt 
 

1.4 formål med den aktuelle aktivitet 

Dette notat omhandler alene aktiviteten ”Vandrensning”.  
 
Formålet med denne aktivitet er at eftervise muligheden for biologisk rensning af 
hydrolyseprodukter. Aktiviteten skal desuden afdække nogle procesparametre der 
kan benyttes til design af et fuldskala-anlæg til neutralisering og rensning af 
grundvandet. 
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2 Aktiviteter og metoder 

I forbindelse med hovedaktivitet ”Vandrensning” er følgende delaktiviteter udført: 
 

• Opstilling af pilotanlæg med opgradering af processtyring 
• Oppumpning og neutralisering af basisk grundvand 
• Opbygning af biomasse i pilotanlæg – akklimatisering og biofilm-

opbygning. Kontinuert delforsøg. 
• Afdækning af procesparametre for nedbrydning af hydrolyseprodukter i 

pilotanlæg 
 

2.1 Opstilling af pilotanlæg 

Der er opstillet et pilotanlæg ved Kulhuset. 
 
Anlægget er opbygget af 2 palletanke á 1000 liter. En palletank, der fungerer som 
buffertank og neutraliseringstank, og en tank, der fungerer som bioreaktor. 
I bioreaktoreren er monteret omrører og diffusor til lufttilsætning. Diffusor 
forsynes af lamelpumpe, der styres af iltmåler. Derudover er der iltmåler, 
temperaturmåler og elvarmelegeme med termostat. 
I bioreaktoreren er ca. 400 liter plastfyldlegemer ca. 2 cm i diameter med en 
specifik overflade på ca. 300 m2/m3. 
Pilotanlægget er udstyret med 2 stk. membranpumper, der kan føde 
pilotanlægget med neutraliseret grundvand hhv. forskellige næringsstoffer til 
bakterierne i anlægget. 
 

2.2 Oppumpning og neutralisering af basisk grundvand 

Udtagning af basisk grundvand sker fra testområdet med de monterede 12-volt 
pumper i boringerne. Der udtages fra alle boringerne for at få en god blandprøve. 
Ud fra en visuel vurdering af det oppumpede vand er indholdet af hydrolysestoffer 
meget forskelligt i de enkelte boringer (se i øvrigt delrapport om ludinfiltration). 
 
Grundvandet opsamles i en palletank, der transporteres til Kulhuset for senere 
neutralisering med syre. Der benyttes 37,5% svovlsyre. 

2.3 Opbygning af biomasse 

Opbygning af biomasse sker som en naturlig følge af omsætningen af organisk 
stof vha. heterotrofe bakterier.  
 
Den procesmæssige omsætning af organisk stof er i dette tilfælde omsætning af 
hydroplyseprodukter og andet organisk stof under forbrug af ilt og dannelse af 
hovedsageligt CO2, vand og næringssalte af kvælstof og fosfor. 
 
Arbejdsgangen og ventetiden for analyser af hydrolyseprodukter er så lang, at det 
i pilotforsøget er mere formålstjenligt at følge iltforbruget som en direkte 
funktion af omsætningen og dermed væksten af biomasse. 
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Iltforbruget er registreret simpelt ved en registrering af tid for fald i iltkoncen-
trationen i perioder, hvor lufttilførslen er afbrudt. (typisk ved et fald fra 4 til 3 
mg/l) 
  
Ved beregning af respiration skal desuden medregnes, at der også diffunderer ilt 
via overfladen til reaktoren i perioder uden luftindblæsning. Et estimat af 
iltoverførsel (KLa) ved omrøring uden beluftning er sat til ca. 10 d-1.  
 
Derved kan der skønnes en aktivitet af slammet både i perioder med og uden 
lufttilførsel. 
 
Ved forsøgets afslutning er målt bioreaktorens indhold af slam og andelen af 
organisk materiale i slammet målt som glødetab.  

2.4 Kemiske analyser 

Der er udtaget prøver af det urensede og det rensede vand. Alle analyser er udført 
på Cheminovas laboratorium. 
Der er analyseret for en række pesticider og nedbrydningsprodukter, bl.a. EP2-
syre.  
 
Ved en fejl blev der ikke analyseret for PNF. 

2.5 Model for omsætning 

I en model er nedbrydningen af EP2 forsøgt efterlignet ud fra en Monod kínetik.  
Her forudsættes omsætningen at være proportional med substrat-
koncentrationen (f.eks. EP2-syre) ved lav substrat-koncentration og med 
slamkoncentrationen (målt som glødetab), og korrigeret for tilførsel af nyt stof, 
afløb, temperatur og henfald af biomasse. 
 
Omsætningen kan beskrives vedfølgende massebalance: 

uuii CQCQXk
dt
dCV **** −+=  

Da Qi og Qu er ens i pilotanlægget og C= Cu kan denne ligning omformes til  

)(** CC
V
Q

X
V
k

dt
dC

i
i −+=  

Den specifikke omsætningshastighed temperaturkorrigeres via et 
Arrheniusudtryk og omsætningen gøres afhængig af substratkoncentrationen via 
et Monodudtryk: 

)20(exp(**max Ctemp
KC

Ckk o

c

−Κ
+

= ) 

Der skal også tages hensyn til henfald af mikroorganismerne og udløb af disse i 
afløbet, hvilket betyder, at udtrykket for X ændres til: 
 

X
V
QiXb

dt
dCY

dt
dX *** −−⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ −=  

 
 
hvor: 
dC/dt:  ændringshastighed for substrat 
K:   temperaturkonstant =0,067 for de fleste biologiske processer 
Qi:  flow ind (=flow ud) 
μ:  omsætningshastighed ved 20 oC 
Xb:  koncentration af biomasse (målt som glødetab) 
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temp: procestemperatur i celcius 
Y:   udbyttefaktor for omsætning af substrat 
V:  reaktor-volumen 
k:  den specifikke omsætningshastighed 
Kc:  halvmætningskonstant i monod-udtryk 
 
 
I forsøget er benyttet forskellige temperaturer. Det forudsættes at 
omsætningshastigheden skal korrigeres ved et Arrhenius-udtryk af typen 
 
μ=μmax*exp(K*(temp-20oC)) 
 
K-værdien sættes normalt (dvs. for biologisk omsætning i temperatur-området 
10-35 oC) til 0,046 svarende til en fordobling af omsætningshastigheden ved en 
temperaturstigning på 10 oC. 
 
Erfaringen fra Cheminova siger at tilstrækkelig nedbrydning af 
hydrolyseprodukter først sker ved en temperatur over ca. 30 oC. Dette indikerer, 
at korrektionen bør være kraftigere. I modellen er indsat både K-værdier på 0,065 
og 0,2 som sammenligning. Der anvendes i modellen K=0,065. 

2.6 Afdækning af procesparametre 

Efter opbygningen af biomasse anses for gennemført er der udført forsøg med 
omsætning af hydrolyseprodukter ved en belastning og temperatur som ligger på 
grænsen af kapaciteten. Dette muliggør en foreløbig bestemmelse af 
proceshastigheden relateret til biomassens størrelse (specifik 
omsætningshastighed). 
 
Derudover er der opbygget erfaring med andre relevante procesparametre såsom 
temperatur, iltforbrug, bundfældningsegenskaber, lugt, pH-styring. 
 

10 
 



3 Resultater 

 

3.1 Opbygning af pilotanlæg 

Anlægget er opbygget af 2 palletanke á 1000 liter. En palletank, der fungerer som 
buffertank og neutraliseringstank, og en tank der fungerer som bioreaktor. 
I bioreaktoreren er monteret omrører og diffusor til lufttilsætning. Derudover er 
der iltmåler, temperaturmåler og elvarmelegeme med termostat. 
I bioreaktoreren er ca. 400 liter plastfyldlegemer ca. 2 cm i diameter med en 
specifik overflade på ca. 300 m2/m3. 
 
Begge palletanke har forbindelse til luft i top gennem en åbning ca. 15 cm i 
diameter.  
 
3.1.1 Pilotanlæg 

 
Figur 1. Top af pilotanlæg med pumper, omrører, iltmåler, termostat og luftpumpe 
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Figur 2. Principdiagram for pilotanlæg. 

3.2 Neutralisering af hydrolyseret grundvand 

Neutraliseringen er gennemført i 2 liter bægerglas inden resultaterne herfra 
overføres til palletanken.  
Neutraliseringen blev udført med svovlsyre til neutralt pH (7). 
 

 

pH 10 

pH 7 pH 3 

Figur 3. Neutralisering og udfældning i bægerglas 
 
Det oppumpede hydrolysevand blev målt til en pH-værdi på ca. 10 og har en 
kraftig lugt. Væsken har en brunlig farve næsten uden partikler eller kolloider. 
Ved neutralisering af væsken ses en tydelig udfældning af gråhvidt kolloid 
materiale, hvor syren tilsættes. Dette bliver dog umiddelbart 
genopløst/fortyndet. Ved yderligere sænkning af pH til en værdi omkring 3 ses 
en tydelig udfældning indtil væsken er helt gråhvid og der begynder en dannelse 
af små flokke, der lægger sig på bunden og i overfladen (se Figur 4). 
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Figur 4. Flydestoffer og bundfald efter udfældning, pH 3. 
 
Det ser ud som der kun bliver udfældet en mindre mængde materiale ved 
neutralisering til pH 7. 
 
For at sikre en hurtig vækst af biomasse i anlægget til omsætning af 
hydrolyseprodukter er der neutraliseret til pH 7. Det må dog forventes, at der kan 
benyttes en højere værdi i fuldskala, da biomassen producerer en del CO2 ved 
nedbrydningen, ligesom der normalt er en effektiv buffervirkning i biologisk slam. 
Ved neutralisering af de 2 batch, der er oppumpet, blev der anvendt hhv. 1,25 og 2 
liter svovlsyre pr. m3.  
 
Det skal bemærkes at syretilsætningen svarer støkiometrisk til ca. 1/10 af den 
oprindelige ludkoncentration i forsøgsfeltet. 

3.3 Akklimatisering/Opbygning af biomasse 

Forsøget med biologisk rensning af hydrolysevand er gennemført med udtagning 
af en række prøver til analyse. Resultaterne heraf forelå op til 5 uger senere, 
hvilket har betydet at den løbende opfølgning af forsøgsresultater alene er baseret 
på visuelle observationer og registrering af iltkoncentration/beluftningsaktivitet. 
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3.3.1 Analyseresultater 

Vandprøver  pH T-
P 

O-
P 

E-
sulfotep MP3 

E-
amino-
P3 

FYF EP3 MP1 MP2-
Syre EP1 EP2-

Syre 

Tilløb             
Batch 1, 
10-07-2008* 7            

DGE4A - - - <0,1 <0,1 0,3 <0,1 <0,1 2,4 5,5 0,6 64 
DGE4B - - - <0,1 <0,1 1 <0,1 <0,1 0,2 0,2 0,5 3,3 
DGE7 7,5-8m - - - 1,6 <0,1 14 <0,1 71 1 270 8,3 740 
Batch 2, 
14-08-2008 7 - - <0,1 <0,1 1,1 <0,1 <0,1 1 <0,1 <0,1 40 

Afløb**             
14-08-2008 - - - <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 
04-09-2008 7,5 9,3 7,8 0,01 <0,002 0,01 <0,002 0,01 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 
10-09-2008 7,2 111 101 0,01 <0,002 0,02 <0,002 <0,002 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 
03-10-2008 7,5 44 20 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 0,7 0,6 0,6 20 
16-10-2008 7,5 73 48 0,012 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 0,8 0,5 0,4 25 

Ad *: Batch 1 udtaget prøve er ikke analyseret af Cheminova. Det antages at 
koncentrationen er svarende til en middelværdi af prøver fra boringer i 
forsøgsfeltet. (f.eks. EP2-syre mellem 64 og 740 mg/l).  
Ad **: Afløbsprøver er udtaget som dekanterede prøver i bio-reaktoren. 
 
3.3.2 Respiration og iltmålinger 

Iltstyringen på pilotanlægget har benyttet et iltsetpunkt med hysterese mellem 
værdier 3 og 4 mg/l. Derved er iltkoncentrationen konstant tilstrækkelig høj til 
at der kan foregå aerob omsætning uanset tilførslen af iltforbrugende stoffer. 
Iltforbruget kan ved denne styreform løbende registreres ved at måle tiden for 
fald af iltkoncentration mellem 4 og 3 mg/l. 
 
Respirationen er et indirekte udtryk for den aerobe omsætning af iltforbrugende 
stoffer – herunder hydrolyseprodukterne. Udvalgte resultater af disse 
respirationsberegninger er anført under de enkelte forsøg. 
 
 
3.3.3 Første forsøg med biomasse fra Cheminova 

Forsøgsplan for delaktivitet 1: neutralisering og opbygning af biomasse. 
 

- Hydrolyseret grundvand pumpes til palletank og transporteres til kulhus 
- Grundvand neutraliseres med 37,5% svovlsyre 
- Pilotanlæg der indledningsvist er fyldt med rent vand podes med slam fra 

Cheminovas renseanlæg.  
- Der pumpes neutraliseret grundvand - ca. 1 liter i timen til pilotanlæg 

indtil der er en tydelige biofilm/biologisk aktivitet og en målbar 
respiration (iltforbrug) der modsvarer den tilsatte mængde af 
hydrolyseprodukter. 

- Hvis der ikke opnås en tilfredsstillende nedbrydning forsøges dernæst 
med tilsætning af letomsætteligt stof til at hjælpe med opbygning af 
biofilm og etablering af mulig co-metabolisme. 

- Når der er etableret en god omsætning forsøges med en batch-omsætning 
af hydrolyseret og neutraliseret grundvand 

 
 
Der startes forsøg med følgende driftsparametre: 

Periode: 10/7-25/7 
Tilløbsflow 1 liter/time 
Temperatur 18-19 oC 
pH=7,0 
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biomasse tilført: 50 liter á 1% TSG (tørstof-glødetab oplyst af Cheminova) 
 
Det biologiske slam fra Cheminova er ret tykt (ca 5 % TS) med meget kemisk 
slam (ca. 80 % kemisk slam oplyst af Cheminova) farven er lyst gråligt sikkert 
pga. det høje indhold af kemisk slam. Lugten er svagt humusagtig og let kemisk. 
 
En vurdering af respirationen blev i denne fase alene baseret på måling af 
iltkoncentrationen i bioreaktoren. 
 
Respirationen er i starten skønnet til ca. 1 mg/l/h dvs. at der er en omsætning, 
som er noget mindre end den teoretiske målt som iltforbrug. Forsøget forsatte i 
ca. en uge, hvor respirationen langsomt falder mod 0,0 mg/l/h. 
Det blev herudfra skønnet, at der ikke bliver omsat noget, og at der ikke bliver 
opbygget biomasse.  
 
En manglende respiration kan skyldes, at et eller flere af følgende forhold gælder:  

- forgiftning 
- for lav temperatur  
- manglende næringsstoffer.  

 
Efterkontrol af den opløste iltmængde (fra vandoverfladen) ved omrøring viser 
dog at respirationen i denne fase er større end 0,0 mg/l/h. Anslået værdi er ca. 
2,5 mg/l/h. 
 
Der er kørt uden temperaturregulering, hvilket resulterer i en reaktortemperatur 
på 18-19 oC. pH er målt til 7,0 i reaktoren. Slammet ser ud til at være uændret, 
som da det blev startet med biomassen fra Cheminovas renseanlæg. 
 
3.3.3.1 Lugtgener 
Slammet der blev modtaget fra Cheminovas renseanlæg har kun ganske svag lugt. 
Reaktoren i pilotanlægget har tilsvarende kun en lugt af vådt papir/jord og en 
ganske svag kemisk lugt. Der skønnes ikke nødvendigt af hensyn til lugtgener at 
overdække denne del af renseanlægget. 
 
3.3.3.2 pH-regulering 
Der er under hele pilotforsøget jævnligt målt pH i bioreaktoren. Der forventes en 
mindre sænkning af pH-værdien som resultat af nedbrydningen af organisk stof 
til CO2 og nitrifikation af kvælstofforbindelser. Dette blev dog ikke konstateret, da 
pH var meget konstant omkring 7 under hele forsøget. Der er således ikke behov 
for yderligere justering af pH i forbindelse med den biologiske omsætning. 
Der blev ikke gennemført forsøg, der kunne afklare om pH-værdien i tilløbet evt. 
kunne sættes højere så man derved kunne spare syre til neutraliseringen. 
 
3.3.4 Andet forsøg med biomasse fra Cheminova – opvarmning – ammonium 

Ammonium bliver tilsat spildevandet på Cheminovas renseanlæg for at sikre en 
fuldstændig biologisk nedbrydning af hydrolyseprodukter og især den store 
mængde letomsætteligt COD. Erfaringerne fra Cheminova er at rensningen ikke 
er effektiv uden tilsætning af ammonium. Der er gennemført en test på N-mangel 
både i den uopvarmede del af forsøget og i den efterfølgende opvarmede del.  
 

 iltfald Tid ændr.hast Kla temp diffusion Respira
-tion 

dato kl mg/l Min mg/l/h d-1 grC mg/l/h mg/l/h 
  

15-aug 15:14 0,43 11 2,35 9 19 2,14 4,49
15-aug 15:25 0,96 35 1,65 9 19 2,14 3,79

tilsat NH4   
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15-aug 16:10 0,47 16 1,76 9 19 2,14 3,90
15-aug 16:29 0,08 3 1,6 9 19 2,14 3,74

 
 
Med udgangspunkt i driftsbetingelserne på Cheminovas renseanlæg gennemføres 
en efterfølgende en fase med opvarmning og tilsætning af ammonium. På 
Cheminovas anlæg ses at temperaturen stiger ved respirationens overskudsvarme 
til 35-37 oC eller højere. Køling er derfor nødvendig i perioder.  
 
Der startes forsøg med følgende driftsparametre: 

Periode: 25/7-28/8 
Tilløbsflow 0,75 liter/time 
Temperatur 30-33 oC 
pH=7,0 
biomasse tilført (d. 15/8): 70 liter á 1% TSG (oplyst af Cheminova) 
Ammonium tilføres i form af ammoniakvand til ca. 3 mg/l i reaktor. 

 
Respirationen (målt ved ilt-fald) stiger umiddelbart til ca. 4 mg/l/h efter 
forøgelse af temperaturen. Ved medregning af omrøringsbidrag skal dette 
korrigeres til ca. 5,5 mg/l/h. 
 
Tilførsel af ammonium ser ikke ud til at ændre respirationen. Dette tolkes som at 
der ikke er mangel på kvælstof i processen. Analyser af vandet i depotet har 
tidligere vist, at der er et indhold af total-kvælstof på ca. 7 mg/l. Hvor meget af 
dette der er tilgængeligt for mikroorganismer – evt. efter mineralisering – (f.eks.  
til ammonium), er dog ikke klart. 
 
Efter 3 uger falder respirationen til 0,0 (iltindhold konstant ca. 3,5 mg/l) 
 
Efter ca. 3 uger tilsættes nyt slam og ammonium, for at se om det er lav 
temperatur/ gammelt slam og/eller N-mangel, der er problemet. 
Respirationen falder dog igen til 0,0 d. 28/8. 
 
3.3.5 Tredje forsøg med biomasse fra Cheminova – opvarmning – sprit 

Der igangsættes en dosering af letomsætteligt kulstof til anlægget.  
Periode: 28/8-16/9 
Tilløbsflow 0,75 liter/time 
Temperatur 30-33 oC 
pH=7,0 
 

Der anvendes samme sprit, som er anvendt i mobiliseringsforsøget (se delrapport 
om ludinfriltration). Sprit tilsættes direkte til reaktoren i en fortynding med vand 
svarende til ca. 333 ml/l og et flow på 75 ml/h. Tilsætningen svarer til en 
organisk belastning på ca. 1 kg COD/d eller ca. 0,25 kgCOD/kgSS/d. 
Hydrolyseprodukterne udgør tilsvarende ca. 9 g/d (500 mg/l x 750 ml/h). 
 
Efter start af sprittilførsel øges respirationen umiddelbart til ca. 15 mg/l/h (d. 
4/9) og senere til ca. 45 mg/l/h (d. 10/9). Der er således god aktivitet i anlægget, 
og respirationen svarer godt til den mængde COD, der tilføres.  
 
Dette forsøg er mislykket, da det sent blev konstateret, at fødepumpen for 
hydrolysevand er stoppet. Der er således kun tilført sprit i denne periode. 
 
3.3.6 Fjerde forsøg med biomasse fra Cheminova – sprit. 

Der testes om anlægget kan udføre en nedbrydning med den etablerede biomasse 
når temperaturen sænkes. 
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Mængden af sprit sænkes, da det forventes at omsætningskapaciteten reduceres 
ved den lavere temperatur. 
Et par døgn efter genstart af den afbrudte pumpe med hydrolysevandet blev der 
observeret en kraftig skumdannelse. Denne skumdannelse fortsætter så længe der 
tilsættes hydrolysevand. 
 
Dannelse af skum kan skyldes en række forhold: 

- stresset biomasse pga. ændringen i fødetilførslen  
- stresset biomasse pga. ændringen i temperatur 
- skumdannelsen kan skyldes at overfladespændingen er ændret væsentlig 

pga. en højere slamkoncentration i den sidste del af forsøget. 
 
Analyser af afløbet i denne periode viser, at EP2 kun nedbrydes delvist. 
 
Det er ikke muligt - under ens forudsætninger - at finde de samme 
procesparametre for omsætning i starten og slutningen af pilotforsøget. 
Proceshastigheden er væsentligt lavere i sidste del af forsøget. 
 
Mængden af slam i bioreaktoren er målt vha. slamvolumen-bestemmelse til 
næsten 1000 ml/l og tørstof er målt til 1,3 % = 13 g/liter. Heraf er glødetabet ca. 
3g/l  (23%).  
Mængden af slam i reaktoren ved forsøgets afslutning er således ret højt - 
sammenlignet med normalt aktivt slam. 
 
Bundfældningsegenskaber målt som SVI (slamvolumenindex) svarer til 
udmærkede bundfældningsegenskaber (SVI=1000/13 = 77 ml/g tørstof).  
 
På dette tidspunkt er der ikke mere hydrolysevand til rådighed. Det er ikke 
muligt på nuværende tidspunkt at fortsætte forsøget, da en forsøgsrække med 
airsparging er iværksat, og da den tilførte sprit i forsøgsfeltet har ændret 
frigørelsen af moderstof og hydrolyseprodukter. Desuden kan det konstateres, at 
den tilførte lud på dette tidspunkt har flyttet sig væsentligt ud til siderne i 
forsøgsfeltet, og det er derfor ikke muligt at udtage den nødvendige 
forsøgsmængde af samme sammensætning som ved forsøgets start. 
 
3.3.7 Fældningsforsøg med hydrolysevand fra forsøgsfelt. 

Ikke gennemført. 
 
3.3.8 Anvendelse af renset hydrolysevand som fortyndingsvand 

Når hydrolysevandet er renset i den biologiske proces forudsættes dette anvendt 
som fortyndingsvand for efterfølgende ludtilsætning. Når hydrolysen er afsluttet 
pumpes der igen til renseanlægget efter en neutralisering. Denne procedure 
betyder at der efterhånden kommer en forøgelse i koncentrationen af natrium og 
sulfat. Det er ikke testet, hvorledes dette påvirker omsætningshastigheden for den 
biologiske rensning. 
 
3.3.9 Kviksølv 

I løbet af ludinfiltrationsforsøget er det konstateret, at der frigøres en stor 
mængde kviksølv fra depotet ved ludbehandlingen. Der er således målt værdier på 
mellem 1 og 10 mg/l (se delrapport om ludinfiltration). Denne koncentration er 
en faktor 10-100 over tidligere målte værdier. Der er ikke foretaget en nærmere 
undersøgelse af, i hvilken form kviksølv forefindes i depotet og i det 
hydrolyserede depot. Det kan antages, at kviksølv for en stor dels vedkommende 
er bundet til organisk materiale i depotet, og da en stor del af dette materiale 
bliver opløst kan det forklare, hvorfor kviksølv følger med og koncentrationen 
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derved øges. Ved den senere neutralisering af vandet og den biologiske 
behandling vil kviksølv igen i et omfang binde sig til den opbyggede slammængde 
og/eller udfælde kemisk. 
 
Der er ikke foretaget undersøgelser til afdækning af dette forhold. 
 
Der er d. 22/10 udtaget en prøve af slammet (omrørt, ufiltreret prøve) fra 
pilotanlægget for at bestemme slammængden og om muligt at kunne bestemme 
om kviksølv opsamles i det kemisk/biologiske slam eller om det fortsætter i 
opløst form til afløbet. 
 
Analysen viser et total indhold på 61 mg/kg TS svarende til 0,8 mg/l. 
Analyser på vand fra boringerne i forsøgsfeltet ligger i området 2 – 6 mg/l med 
en middelværdi omkring 4 mg/l. Den mængde hydrolysevand som er anvendt i 
forsøget må have haft en væsentlig lavere koncentration – formentlig ca. 1 mg/l. 
Der er således ikke tegn på at kviksølv akkumuleres i slammet under forsøget. 
Det skal bemærkes, at der ikke er lavet analyser af hverken det indfødte 
grundvand eller af det afklarede vand fra afløbet. Hvis koncentrationen af tilløb er 
1,0 mg/l og alt kviksølv omsamles i slammet vil man forvente en koncentration 
på ca. 0,79 mg/l i reaktoren. Tilsvarende vil koncentrationen i reaktoren være 
0,77 mg/l, hvis der ikke sker en akkumulering. Grunden til at der ikke er nogen 
væsentlig forskel, er at det volumen, der er behandlet under forsøget er ca. 1,5 x 
reaktorens volumen, og det er derfor ikke muligt at foretage en målbar 
akkumulering herved. 
 
Det er altså fortsat uafklaret, hvorledes kviksølv fordeler sig i væske og slam ved 
den biologiske behandling. 
 
Der kan overvejes forskellige teknologier til fjernelse af kviksølv fra 
væskefraktionen (det rensede vand). Her forudsættes det, at kviksølv forefindes 
som ioner (Hg+ og Hg2+). 
 

- Fældning med sulfid 
- Ionbytning (svag anion) 
- Fældning med fosfat  

 
Metallisk kviksølv fjernes enten ved aktiv kul, eller ved oxidering og 
efterfølgende fældning (som ovenfor). 
 
Postulat: 
Kviksølv kan forventes at være hovedsageligt bundet til organisk materiale som 
metylkviksølv eller lignende forbindelser. Ved nedbrydning af det biologiske materiale 
frigøres en stor del af dette (det hele) til ionformigt kviksølv. Dette kan udfældes med 
forskellige uorganiske salte (sulfid, fosfat, hydroxid, karbonat), når det biologiske 
materiale er fraskilt. Fældning og flokkulering kan ske i en separat reaktor med 
efterfølgende bundfælding. Alternativt kan fældningen ske simultant sammen med det 
biologiske slam, hvorved alt slammet vil indeholde kviksølv. 

3.4 Designparametre for fuldskalaanlæg 

Det er ikke på forhånd givet hvilken nedbrydning, der kan forventes i en biologisk 
rensning. Samtidigt er de gældende krav til afløbskoncentrationer af både 
moderstoffer (parathion) og nedbrydningstoffer (paranitrophenol og EP2-syre) 
meget lave, så det kan forventes at et biologisk renseanlæg skal suppleres med en 
slutpolering i f.eks. aktivt kul. 
Det forventes, at der kan findes en reduktionsfaktor eller omsætningshastighed til 
brug ved dimensionering af et fuldskalaanlæg med en operationel drift. 
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Der er desuden indsamlet vigtige procesparametre, som skal indgå ved design af 
fuldskalaanlægget. 
 
Ved første fase af forsøget er fundet en fuldstændig nedbrydning af EP2-syre ved 
en belastning på ca.  60 mg/l ved 1 l/h til en biologisk slammængde på ca. 1 
kg/m3.  
 
Foruden den biologisk aktive slammængde er der dannet en betydelig mængde 
kemisk slam i bioreaktoren. Denne slammængde begrænser i et vist omfang den 
mængde biologisk aktivt biomasse, der kan være til stede, når der skal ske en 
effektiv separation ved bundfældning. 
 
Ved fuldskala forventes følgende belastningstal: 
 
Flow:  44 m3/d (=4000 m3/3 mdr.) 
 
Proceshastigheden er fundet til at ligge på minimum ca. 10 mg/g/d. 
Da der i forsøget er fundet at koncentrationen er under detektionsgrænsen for 
EP2-syre (0,2 mg/l) i reaktoren vil proceshastigheden kunne være væsentlig 
højere. 
 
Dette betyder at en mængde på 4000 m3 pr. 3 måneder kræver et volumen på 
maksimalt ca. 2000 m3.  
En omsætningshastighed på 20 mg/g/d giver under tilsvarende forudsætninger 
et volumen på 1000 m3. 
 
Dette gælder under den forudsætning af biologisk slam har en koncentration på 
ca. 1 kg/m3 og at temperaturen ligger på 19 oC. 
 
En højere temperatur og en højere slamkoncentration (af biologisk aktivt slam) 
kan mindske dette volumen væsentlig. Højere slamkoncentration kræver dog at 
udfældning af kemisk slam i en forklaring eller en membranbaseret 
slamadskillelse i stedet for bundfældning. 
 
For afklaring af dette skal der dog udføres flere undersøgelse af 
fældningsegenskaber og/eller temperatur-afhængighed. 
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4 Diskussion & Konklusioner 

4.1 Diskussion 

 
4.1.1 Omsætning af hydrolyseprodukter ved biologisk rensning i aktiv slam 

På figur 5 er vist forløbet af en række procesparametre gennem hele pilotforsøget 
med vandrensning. 
For at kunne afklare nødvendige designparametre er en række procesbetingelser 
blevet ændret gennem forsøgets forløb. Pga. den korte tidsramme har forsøget 
nødvendigvis måttet gennemføres uden løbende mellemresultater af analyser på 
hydrolysestofferne. 
Efterfølgende er det forsøgt at eftervise procesbetingelser ved at benytte kendte 
modelbetragtninger om biologisk vækst, proceshastigheder og nedbrydning. 
 
Det viste sig i løbet af forsøget ikke muligt at opbygge en biofilm-kultur i 
reaktoren, da der hurtigt blev dannet en stor mængde suspenderet slam i 
anlægget. Anlægget har derfor været drevet med en suspenderet biomasse mens 
mængden af fastsiddende slam var meget begrænset (ikke synlig). 
Den fastsiddende biomasse må anses for mere simpel at benytte, selv om der kan 
være problemer med efterfølgende adskillelse af slam og renset vand ved 
bundfældning. Der er dog en større risiko for ustabil drift ved aktiv slam i tilfælde 
af forgiftning og/eller uens belastning, hvor biomassen kan ændre 
bundfældningsegenskaber eller danne skum. 
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Figur 5. Procesparametre under pilotforsøg. Rød pil angiver tilførsel af ny batch 
 
Reaktorkoncentration for EP2-syre på Figur 5 (blå rudersignatur) er vist under 
forudsætning af at der ikke sker nedbrydning – kun fortynding. 
Bemærk at kurven for EP2-syre (blå rudersignatur) er nulstillet efter, at det er 
konstateret at der ikke er EP2-syre i reaktoren d. 14/8. Reaktoren er ikke tømt 
for slam og renset vand i hele perioden. 
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Der er brugt en simpel numerisk model for omsætningen af 
hydrolyseprodukterne i en reaktor med suspenderet kultur, og ved hjælp af en 
fitning af konstanterne for væksthastighed og henfald er der fundet et interval for 
omsætningshastigheden. Denne omsætningshastighed kan efterfølgende benyttes 
til at skønne et nødvendigt reaktorvolumen under forskellige procesbetingelser. 
 
På Figur 6 er forudsat en omsætningshastighed på 10 mg/gSS/d. Dette er 
nødvendigt for at eftervise at EP2-syre fjernes til under 1 mg/l den 14/8, hvor 
første prøve fra reaktoren er taget. Den samme hastighed kan ligeledes eftervise 
de fundne høje værdier i sidste periode af forsøget, hvor det tilførte flow er større 
samtidigt med at slammet er mindre aktivt.  
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Figur 6. Model for nedbrydning og sammenligning med analyseværdier. Specifik nedbrydningshastighed μ = 10 mg/g/d. 
 
 
Det er muligt at få overensstemmelse i begge perioder mellem model og målinger 
ved at indføre en nedbrydning af aktiv biomasse (henfald). Hvis dette henfald ikke 
er medtaget er det ikke muligt at få overensstemmelse i begge perioder mellem 
model og målinger.  
 
I modellen er Arrheniuskonstanten sat til en typisk værdi svarende til fordobling 
af proceshastigheden ved temperaturstigning på 10 oC. Denne 
temperaturafhængighed skal øges med en faktor 7, før der kan opnås en 
tilstrækkelig lav omsætning ved den lavere temperatur i sidste del af forsøget 
samtidigt med en høj omsætning i den første del af forsøget. Det er i stedet mere 
sandsynligt at aktiviteten af biomassen er blevet væsentlig lavere pga. den 
manglende tilførsel af føde i en måned, hvor der kun blev tilført sprit. Omsætning 
af sprit foregår let, men det er sandsynlig at bakterievæksten ved denne 
omsætning samtidigt har fortrængt de specialiserede bakterier, der omsætter 
hydrolyseprodukter. Der kan derfor ikke umiddelbart opnås en fordel ved co-
metabolisme, hvor de specifikke bakteriers vækst bliver stimuleret ved tilsætning 
af mere letomsætteligt COD. 
 
En endelig afklaring af temperaturens indflydelse kræver dog flere forsøg med 
kontrol af omsætningshastigheden i forskellige temperaturintervaller.  
At der ikke er overensstemmelse mellem model og måling for den første prøve 
udtaget d 15/8 (modellen forudsiger en koncentration på ca. 2,5 mg/l) kan tolkes 
som at der er en væsentlig biosorbtion under nedbrydningsprocessen. Hvor 
molekylerne absorberes på eller i slammet før det nedbrydes endeligt. Analyserne 
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er udført på dekanterede prøver, hvilket betyder, at stof ,der er adsorberet på 
slammet - men ikke er nedbrudt, bliver fjernet inden analyse. 
 
Det er også vigtigt at notere sig at et anlæg, der drives som en kontinuet reaktor 
altid skal have en målbar koncentration i væskefasen eller internt i slammets 
flokke, og der vil derfor ikke kunne opnås en 0-koncentration under drift. 
 
Proceshastigheden er fundet til at ligge på minimum ca. 3 mg/g/d. 
Proceshastigheden kan godt ligge væsentlig højere da analysen af EP2-syre i 
reaktoren viste værdier under detektionsgrænsen på 0,2 mg/l. 
 
For afklaring af dette skal der dog udføres flere undersøgelse af 
fældningsegenskaber og eller temperatur-afhængighed. 
 
 
4.1.2 Temperaturens indvirkning på omsætningen 

Der er under forsøget benyttet forskellige temperaturer til afprøvning af 
omsætningens påvirkning af temperaturen. Cheminovas erfaring fra deres 
renseanlæg er, at der ikke kan opnås tilstrækkelig rensning ved temperaturer 
lavere end ca. 33 oC. Der er i forsøget fundet en god omsætning også ved lavere 
temperatur – i dette tilfælde ca. 19 oC. 
 
Der er dog væsentlige forskelle i procesbetingelserne mellem Cheminovas 
renseanlæg, og det anlæg der skal rense hydrolysevandet på høfde 42. 
Cheminovas renseanlæg skal rense meget store mængder organisk stof, som er 
biprodukter i produktionen. Derud over skal der udfældes store mængder fosfor. 
Den biologiske omsætning danner overskudsvarme, der uden opvarmning øger 
temperaturen i den biologiske proces til 35-37 oC. Den store mængde af fosfor 
fældes bl.a. med kalk, og der dannes som resultat heraf et højt indhold af kemisk 
slam blandet med biomassen. 
 
Der er ikke tilsvarende mængder af letomsætteligt organisk stof og fosfor i 
hydrolysevandet, og omsætningen af hydrolyseprodukter kan derfor få mere 
”plads” da der ikke dannes så meget uvedkommende biomasse.  
 
4.1.3 Co-metabolisme og omsætning af hydrolyseprodukter 

Pilotforsøget viser, at der kan omsættes EP2-syre uden tilsætning af 
letomsætteligt organisk stof. Ved tilsætning af organisk stof øges respirationen 
og ved den efterfølgende tilsætning af hydrolysevand dannes der store mængder 
af skum, og omsætningen af EP2-syre er nu faldet til ca. 1/10. Der ser ikke ud til 
at kunne opnås særlige fordele ved denne driftsform. 
 
4.1.4 Kviksølvs skæbne ved biologisk rensning af hydrolysevand i pilotanlæg. 

Det var ikke fra forsøgets start fokus på kviksølvs skæbne under omsætningen i 
renseanlægget. Der er udtaget en enkelt prøve af slammet ved forsøgets 
afslutning og der er målt et lavt indhold af kviksølv. Da den hydrauliske 
opholdstid i anlægget er ret lang – godt en måned – er der ikke mulighed for at 
eftervise en akkumulering af kviksølv i slammet. En forudsætning om fuldstændig 
opsamling i slammet kontra en fuldstændig opløsning i reaktorvoluminet vil 
forudsige en koncentration på hhv. 0,79 mg/l og 0,77 mg/l i prøven, hvilket er 
inden for usikkerheden på prøvetagningen/analysen. 
 
Der er flere muligheder for at fjerne kviksølv fra det biologisk rensede 
hydrolysevand. En del vil blive fjernet gennem slammet der dannes i 
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renseprocessen, og resten vil kunne fjernes ved fælding/sorption. Mulighederne 
herfor er ikke undersøgt. 
 
 

4.2 Konklusioner 

De væsentligste konklusioner angives nedenfor: 
 

1. Neutralisering af ludbehandlet grundvand i forsøgsfeltet kræver mellem 
1,25 og 2 liter svovlsyre (37,5%) pr. m3. 

2. Hydrolyseproduktet EP2-syre kan nedbrydes umiddelbart i aktiv slam 
podet fra Cheminovas renseanlæg 

3. Der kræves ikke en særlig opvarmning af bioreaktoren for at sikre en god 
omsætning.  

4. Der er fundet en omsætningshastighed på mindst 10 mg/g/d 
5. Der dannes en del kemisk slam i processen. Det betyder at en rensning 

baseret på biofilm ikke er hensigtsmæssig, da mikroorganismer sætter sig 
i det kemiske slam og danner en suspenderet kultur. 

6. Det er ikke nødvendigt, at anvende ekstra kulstof for at sikre en 
omsætning af hydrolyseprodukterne. 

7. Det vil være nødvendigt at installere anlæg for skumdæmpning i 
fuldskala anlæg. 

8. Der er ikke væsentlige lugtgener fra afgasning i det aktive slam, når dette 
er kørt ind. 

9. Der vil kunne fjernes en væsentlig mængde kemisk slam ved udfældning 
af neutraliseret hydrolysevand. 

10. Der er mulighed for at anvende det biologisk rensede vand som 
fortyndingsvand til opblanding af lud ved de gentagne hydrolyse-
opfyldninger, under forudsætning af at den samlede saltkoncentration 
ikke bliver for høj. 

 

4.3 Uafklarede spørgsmål 

Dette notat har belyst mange af de væsentlige forhold ved vandrensning af 
hydrolysevand. Der findes dog stadig en række uafklarede spørgsmål. Disse 
omfatter følgende: 
 

1. Der er ikke klarhed over om kviksølv opfanges og tilbageholdes i 
biologisk/kemisk slam ved vandrensningen. 

2. En minimumtemperatur for biologisk nedbrydning er ikke fundet. Det må 
dog forventes at højere temperatur sikrer en hurtigere omsætning.  

3. Den maksimale omsætningshastighed for hydrolysestofferne er ikke 
fastlagt.  

4. Omsætningen af PNF er ikke dokumenteret da analysen af dette 
hydrolyseprodukt ved en fejl ikke er gennemført. 

5. Bundfældning af aktiv slam i fuldskala kan vise sig at være anderledes end 
fundet ved pilotforsøget. Der blev konstateret en del skumdannelse ved 
stressning af biomassen, men det er ikke klart om dette skyldes uens 
belastning, skift i temperatur eller en generelt højere slamkoncentration 
ved slutningen af forsøget. 

6. Udfældning af silikat fra hydrolysevand ved forfælding kan være 
nødvendigt for at undgå for meget kemisk slam i den biologiske rensning. 
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