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Sammenfatning og 
konklusioner 

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. I starten af 2007 blev DGE, Watertech (senere 
ALECTIA) og DHI anmodet om at indlede et samarbejde med 
henblik på at udføre en demonstration i pilotskala af 
en afværgeforanstaltning bestående af en kombination af 
basisk hydrolyse og biologisk nedbrydning. Projektet 
var opdelt i 11 hovedaktiviteter, som var delt op i tre 
faser.  
 
Dette notat omhandler aktiviteten ”batch tests” af 
projektets fase 1. Batch testene er udført som pH-
statiske. Fra batch testene er der udtaget prøver til 
undersøgelse af respiration og bestemmelse af kimtal. 
Formålet med forsøgene var at belyse sammenhængen 
mellem pH (og dermed hydrolysehastigheden) og de 
efterfølgende muligheder for at gennemføre biologisk 
nedbrydning af hydrolyseprodukterne. Til dette formål 
blev der udtaget sedimentprøver fra Høfde 42. Kun 
prøven fra boring DGE 3 var anvendelig til undersøgelse 
af hydrolyse, da forureningskoncentrationen i DGE 1 var 
for lav. 
 
Resultaterne fra de pH-statiske tests viste, at 
koncentrationen af EP3 faldt i løbet af forsøgene og 
med op til 53%, og at der for prøve DGE 3 var 
nedbrydningsprodukter til stede. Dette indikerer 
hydrolyseaktivitet, biologisk nedbrydning eller 
fotolyse. Dannelsen af hydrolyseproduktet er ikke i 
støkiometrisk forhold til fjernelsen af parathion. 
Beregnet på baggrund af dannelse af hydrolyseprodukter 
er der fjernet mellem 2% og 6% af EP3 som resultat af 
hydrolyse. Analyseresultaterne for EP2-syre tyder på, 
at der dannes mere ved pH 11 end ved pH 10.  
 
Sammenspillet af de forskellige bidrag til basebehov 
har påvirket resultatet af de pH-statiske tests, og det 
har derfor ikke været muligt at fastlægge en 
hydrolyserate. Der er tilsat mellem 0,6 og 3,2 mmol 
NaOH i forsøgene, som blev brugt på pH-skift, 
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hydrolyse, sedimentets bufferkapacitet og CO2. 
Resultaterne fra neutralisering med HNO3 har vist, at 
der ved neutralisering skal tilsættes mellem 0,68 kg 
HNO3/ton sediment og 1,43 kg HNO3/ton sediment på grund 
af sedimentets kalkindhold og buffervirkning.  
 
Resultater fra de biologiske forsøg viser, at der er et 
højt indhold af bakterier i sedimenterne, hvilket 
betyder, at det er sandsynligt, at der er bakterier til 
stede, som kan nedbryde forureningen. Når pH hæves, 
sker der et markant fald i kimtallet, hvilket betyder, 
at der er risiko for, at alle bakterier vil inaktiveres 
ved ludbehandlingen. Ved højere pH vil denne risiko 
være større. Bakteriernes overlevelse vil dog 
formentlig være højere in situ end i sediment slurries. 
Der er isoleret en Pseudomonas flourescens, som kunne 
være kandidat til podning. Resultaterne for DGE 1 tyder 
på, at der stadig vil være muligheder for at gennemføre 
biologisk nedbrydning, når pH har været hævet til 11.  
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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. Dette 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 
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1.4 Formål med den aktuelle aktivitet 

Dette notat omhandler alene aktiviteten ”batch tests” 
af projektets fase 1. Batch testene er udført som pH-
statiske forsøg med henblik på at kunne optimere 
hydrolyseprocessen samt vurdere dennes indvirkning på 
nedbrydningspotentialet.  
Formålet med denne aktivitet var at belyse sammenhængen 
mellem pH (og dermed hydrolysehastigheden) og de 
efterfølgende muligheder for at gennemføre biologisk 
nedbrydning af hydrolyseprodukterne. De specifikke 
formål af denne aktivitet i fase 1 var at: 
 
 undersøge hydrolysekinetikken under kontrollerede 

forhold ved pH-statiske forsøg 
 bestemme den optimale pH for hydrolyseprocessen 
 bestemme, hvilke hydrolyseprodukter der dannes 
 bestemme, hvor meget syre der kræves til 

neutralisering 
 bestemme indflydelsen af pH på den mikrobielle 

aktivitet 
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2 Aktiviteter og metoder 

I forbindelse med hovedaktivitet ”Optimering af 
hydrolyseprocessen samt vurdering af dennes indvirken 
af nedbrydningspotentialet” blev følgende 
delaktiviteter udført: 
 
 Udtagning af forurenede sedimentprøver fra Høfde 42 
 Forbehandling af sedimentprøver og gennemførelse af 

pH-statiske forsøg 
 Analyse af faststofprøver og prøver fra pH-statiske 

forsøg 
 Bestemmelse af kimtal og respiration for eluat fra 

pH-statiske forsøg 
 
Det praktiske laboratoriearbejde samt testene blev 
udført af DHI, og analyserne er gennemført af 
Cheminovas laboratorium og ALS Analytica AB, Sverige. 

2.1 Udtagning af sedimentprøver fra Høfde 42 

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. Der blev anvendt to 
sedimentprøver til laboratorieforsøg (se Tabel 2.1). 
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Figur 2.1 
Placering af boringer ved Høfde 42. 
Tabel 2.1 
Boringsnummer og intern DHI prøve-ID. 
 
Boringsnummer (Høfde 42) DHI prøve-ID 
DGE 1, ca. 5 kg, 5-7 m R-087-07 
DGE 3, ca. 5 kg, 6-8,2 m R-088-07 
 
Prøverne blev transporteret til DHI i tætlukkede 
rilsanposer, som var lagt i en lukket beholder. Indtil 
prøveforbehandling blev beholderen inkl. prøverne 
opbevaret ved mindre end 4°C. 

2.2 Prøveforbehandling 

Prøvematerialet blev homogeniseret i rilsanposerne, og 
store sten og andet inert materiale blev frasorteret. 
Prøverne blev neddelt repræsentativt, homogeniseret, og 
der blev udtaget delprøver til pH-statiske forsøg og 
faststofanalyse (se Figur 2.2). Delprøverne blev 
opbevaret i rilsanposer i en tætlukket beholder og ved 
mindre end 4°C indtil test og analyse. 
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Figur 2.2 
Homogenisering og neddeling af sedimentprøverne. 

2.3 Kemiske analyser 

Der er udført kemiske analyser på både sedimentprøver 
og prøver fra opslæmningen i de pH-statiske forsøg. 
Alle prøver er analyseret for indhold af fokusstoffer 
og nedbrydningsprodukter, derudover er enkelte prøver 
fra opslæmningen analyseret for indholdet af uorganiske 
komponenter. 
 
Sediment: Tørstofbestemmelse af sedimentprøverne samt 
analyse af faststofprøver for indholdet af fokusstoffer 
og nedbrydningsprodukter blev udført af Cheminova. 
 
Opslæmning fra de pH-statiske forsøg: Prøverne, som 
blev udtaget direkte fra opslæmningen i de pH-statiske 
tests blev opbevaret i fryser og sendt på køletaske til 
Cheminova, hvor analysen af indhold af fokusstoffer og 
nedbrydningsprodukter er gennemført. 
 
Analyse for indhold af metaller og sporeelementer blev 
gennemført af ALS Analytica AB i Sverige. Prøverne, som 
blev udtaget direkte fra opslæmningen i de pH-statiske 
tests, blev filtreret og konserveret med salpetersyre 
inden efterfølgende analyse hos ALS.  

2.4 pH-statiske forsøg 

For at undersøge hydrolysekinetikken under 
kontrollerede forhold blev der gennemført pH-statiske 
forsøg. Formålet med forsøgene var at bestemme: 
 
 den optimale pH til hydrolysen 
 baseforbruget ved hydrolysen 
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 hvilke hydrolyseprodukter, der dannes 
 hvor meget syre, der kræves til neutralisering 
 
Testen blev udført ved et væske-faststofforhold (L/S-
forhold) på ca. L/S= 10 l/kg og i fem batch tests for 
hver sedimentprøve (se Tabel 2.2 og Figur 2.3). Hver 
batch indeholdt ca. 80-100 g prøvemateriale og 0,8 -1 L 
demineraliseret vand. Forsøget blev udført ved 
rumtemperatur under konstant omrøring af væske-jord-
opslæmningen. Der blev løbende tilsat titreringsvæske, 
indtil det ønskede pH-slutpunkt var opnået. Base-
/syretilsætningen foregik med computerstyret feedback-
kontrol, og nøgleparametre (tid, pH, dosering af 
titreringsvæske) blev registreret kontinuerligt af 
computeren. For at minimere nedbrydning af fokusstoffer 
ved fotolyse blev forsøgene gennemført i et mørklagt 
stinkskab. Prøvebeholderne var forsynet (dog ikke tæt 
lukket) med et låg under forsøget.  
 
Tabel 2.2 
pH-statiske tests – forsøgsdesign. 
 
 DGE 1 (R-087-07) DGE 3 (R-088-07) 

basetitrering til pH 
10 og 
tilbagetitrering til 
pH 7 

basetitrering til pH 10 
og tilbagetitrering til 
pH 7 

Batch 1 
(duplikat 
A) 

basetitrering til pH 
10 og 
tilbagetitrering til 
pH 7 

basetitrering til pH 10 
og tilbagetitrering til 
pH 7 

Batch 2 
(duplikat 
B) 

basetitrering til pH 
11 og 
tilbagetitrering til 
pH 7 

basetitrering til pH 11 
og tilbagetitrering til 
pH 7 

Batch 3 
(duplikat 
A) 

basetitrering til pH 
11 og 
tilbagetitrering til 
pH 7 

basetitrering til pH 11 
og tilbagetitrering til 
pH 7 

Batch 4 
(duplikat 
B) 

Egen pH (uden base- 
eller syretilsætning)
  

Egen pH (uden base- eller 
syretilsætning) 

Batch 5 

 
Som det ses af Tabel 2.2, er testen udført i to trin: 
 
1. Basisk hydrolyse: For at simulere 

hydrolyseprocessen blev der over en tidsperiode på 
ca. 20 timer kontinuerligt tilsat 0,05 M NaOH for at 
holde pH-værdien i sedimentopslæmningen på hhv. 10 og 
11.  

2. Neutralisering: Efterfølgende blev 
sedimentopslæmningen neutraliseret. Til 
neutraliseringen blev der anvendt 0,05 M HNO3.  

 
Den relativt korte forsøgsperiode blev valgt på 
baggrund af halveringstider på 1,2 dage ved pH 10 og 
0,12 dage ved pH 11 ifølge Aktor /10/. 
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Forsøgsopsætningen tillader kun fem batchprøver ad 
gangen. Efter gennemførelse af pH-statiske tests med 
sedimentopslæmningen (som beskrevet i Tabel 2.2) blev 
der gennemført tests med blindprøver for at bestemme 
pH-ændringer, der skyldes andet end sedimentet (se 
Figur 2.4). 
 

 
Figur 2.3 
Forsøgsdesign af pH-statiske tests: Stinkskabet er 
under forsøget mørklagt for at undgå fotolyse. 
 
 

 
Figur 2.4 
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Test af blindprøver – opsætningen svarende til pH-
statiske forsøg med sedimentopslæmning: På billedet ses 
bægerglassene med omrører og låg, elektrode til 
kontinuerligt pH-måling samt teflonslange til 
tilsætning af titreringsvæske.  
 
2.4.1 Prøvetagning fra pH-statiske forsøg 

Ved starten og slutningen af hydrolysen samt efter 
neutraliseringen af sedimentopslæmningen blev der 
udtaget prøver på ca. 50 ml til diverse analyser: 

 Start af forsøg (dvs. inden pH-hævning): 
bestemmelse af kimtal og respiration, analyse af 
fokusstoffer og nedbrydningsprodukter (tre prøver) 

 Slut hydrolyse: bestemmelse af kimtal og 
respiration, analyse af fokusstoffer og 
nedbrydningsprodukter, samt analyse af eluat 
(filtrerede væskeprøver fra forsøg) for indhold af 
metaller og sporeelementer (fire prøver) 

 Efter neutralisering: bestemmelse af kimtal og 
respiration, eluatanalyse for indhold af metaller 
og sporeelementer (tre prøver) 

 
Prøverne blev udtaget direkte fra opslæmningen, dvs. 
både væske og prøvemateriale blev fjernet. Det blev 
estimeret, at der gennemsnitligt blev fjernet ca. 50 ml 
væske og ca. 1 g prøvemateriale pr. prøvetagning.  
 
Tabel 2.3 
Bestemmelse af, hvor meget væske og sediment der 
fjernes pr. prøvetagning fra sedimentopslæmningen. Som 
beskrevet ovenfor er der i alt udtaget 10 prøver under 
forsøget.  
 
DGE 3 (R-088-07) Egen 

pH 
10 A 10 B 11 A 11 B Gennem-

snit 
for 10 
prøver  

Start 
prøvemængde g TS 

91 91 91 91 90  

Rest prøvemængde 
g TS 

81,45 84,96 85,05 79,28 83,42  

Prøvemængde 
fjernet g TS 

9,55 6,04 5,95 11,72 6,58 8,0 

       
Udvaskningsmedie 
tilsat ml 

900,7
6 

909,8
2 

896,8
7 

906,6 889,8
6 

 

NaOH tilsat ml 0 24,28 26,72 63,27 59,79  
HNO3 tilsat ml 0 21,32 26,82 50 49,35  
Rest væskemængde 
ml 

414,9
1 

453,1
8 

479,9
6 

512,4 509,6
9 

 

Væskemængde 
fjernet ml 

485,8
5 

502,2
4 

470,4
5 

507,4
7 

489,3
1 

491,1 
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2.5 Biologiske undersøgelser 

Formålet med de biologiske undersøgelser i fase 1 var 
at bestemme pH’s indflydelse på den mikrobielle 
aktivitet. 
 
For at bestemme pH’s indflydelse på den mikrobielle 
aktivitet blev der gennemført kimtalsbestemmelser og 
respiration i sedimentsuspensionerne før titrering, 
efter titrering til pH 10 eller pH 11, og efter 
titrering til neutral. 
 
Der er desuden gennemført kimtalsbestemmelser på 
sedimenterne. 
 
2.5.1 Kimtalsbestemmelser 

Formålet med kimtalsbestemmelserne er at give et mål 
for den bakterielle biomasse i prøven. Kimtal er et 
relativt biomassemål, da det afhænger af den anvendte 
agar, inkuberingstemperaturen og inkuberingstiden. Ved 
angivelse af resultatet af en kimtalsbestemmelse skal 
metoden derfor altid angives. 
 
Kimtalsbestemmelserne blev udført som overfladeudsæd på 
R2A agar med 14 dages inkubation ved 21°C under aerobe 
forhold. For sedimenterne blev der udtaget delprøver, 
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. 
 
Der er gennemført kimtalsbestemmelser på 
sedimentsuspensioner angivet i Tabel 2.2. 
 
2.5.2 Respirationsundersøgelser 

Formålet med respirationsundersøgelserne var at 
bestemme den aerobe mikrobielle aktivitet, forstået som 
omsætning af organisk stof til CO2 og vand under forbrug 
af ilt. Respirationsundersøgelserne blev udført i et 
respirometer (ESC, UK, model 033). I respirometret 
registreres prøvens iltforbrug over en periode. Prøven 
er placeret i et tætsluttende glas. I glasset findes en 
CO2 absorber og en trykmåler. Ved forbrug af ilt falder 
trykket i glasset, idet den producerede CO2 absorberes. 
Trykfaldet aktiverer en elektrolytisk proces, der 
producerer ilt, til trykket i glasset er udlignet. Den 
producerede iltmængde er proportional med den strøm, 
der er medgået til den elektrolytiske proces. 
Iltforbruget kan derfor bestemmes ved bestemmelse af 
den strøm.  
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Der er gennemført respirationsundersøgelser på 50 ml 
prøver fra de pH-statiske tests angivet i Tabel 2.2. 
Respirationen er registreret i en periode på 14 dage. 
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3 Resultater 

3.1 Kemiske analyser af sedimentprøver 

Forureningsindholdet i de to undersøgte sedimentprøver 
fremgår af Tabel 3.1. Som det ses, er 
forureningsniveauet for prøve DGE 3 noget højere end 
for prøve DGE 1. I tidligere undersøgelser /1/ er der 
til sammenligning målt EP3-koncentrationer på ca. 600 
til 2.000 mg/kg. 
 
Tabel 3.1 
Forureningsindhold i to undersøgte sedimentprøver fra 
Høfde 42. 
 
Kode/ 
Synonym 

Stofnavn CAS 
nummer 

Bruttoforme
l 

DGE 1  
(R-087-
07) 
mg/kg 

DGE 3 
(R-088-
07) 
mg/kg 

O,O-diethyl 
O-(4-
nitrophenyl)
ester 

56-38-2 C10H14NO5PS 0,33 420EP3 / 
Parathion 

MP3 Methylparath
ion 

298-00-0 C8H10NO5PS < 0,01 21

Malathion 
(fyfanon) 

O,O-dimethyl 
dithiophosph
ate 

121-75-5 C10H19O6PS2 0,01 4,3

E-sulfotep O,O,O,O-
tetraethyl-
dithiopyrofo
sfat 

3689-24-
5 

C8H20O5P2S2 < 0,01 8,8

E-amino-P3 Ethyl-amino-
parathion 

3735-01-
0 

 0,05 3,6

EP1 O,O-diethyl-
dithiofosfor
syre 

298-06-6 C4H11O2PS2 < 0,2 0,37

MP1 O,O-
dimethyl-
dithiofosfor
syre 

756-80-9 C2H7O2PS2 < 0,2 0,4

EP2-Syre O,O-diethyl-
thiofosforsy
re 

5871-17-
0 

C4H11O3PS 1,79 5,13

MP2-Syre O,O-
dimethyl-
thiofosforsy
re 

112-77-8 C2H7O3PS 0,26 1,36

MOOOPS O,O,O-
trimethyl-
thiofosforsy
re 

152-18-1 C3H9O3PS < 0,01 0,01

EEMOOOPS O,O-diethyl-
O-methyl-
thiofosforsy
re 

15959-
01-0 

 < 0,01 0,41

EOOOPS O,O,O-
triethyl-
thiofosforsy
re 

126-68-1 C6H15O3PS 0,01 4,8
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MOOSPS O,O,S-
trimethyl-
dithiofosfor
syre 

2953-29-
9 

C3H9O2PS2 0,03 3,8

EEMOOSPO O,O-diethyl-
S-methyl-
thiofosforsy
re 

2404-05-
9 

C5H13O3PS < 0,01 0,25

EOOSPO O,O,S-
triethyl-
thiofosforsy
re 

1186-09-
0 

C6H15O3PS < 0,01 0,48

EEMOOSPS O,O-diethyl-
S-methyl-
dithiofosfor
syre 

3288-58-
2 

C5H13O2PS2 0,02 4,8

EOOSPS O,O,S-
triethyl-
dithiofosfor
syre 

2524-09-
6 

C6H15O2PS2 < 0,01 4,1

3.2 pH-statiske forsøg 

Figur B 1 til Figur B 7 i bilagene viser resultater for 
de pH-statiske forsøg for sedimentprøverne DGE 1 og DGE 
3 samt blindprøvninger. Øvrige data fra de pH-statiske 
forsøg findes i Bilag 2. På figurerne ses pH-kurven for 
duplikat A og B, samt den akkumulerede tilsætning af 
base og syre over forsøgsperioden. Som det ses af 
figurerne, er kurven for basetilsætningen kendetegnet 
ved en høj tilsætning over relativ kort tid i starten 
af forsøget efterfulgt af en lavere og kontinuerlig 
tilsætningsrate for resten af forsøget.  
 
Dette gælder dog ikke for de pH-statiske forsøg med 
prøve DGE 3 ved pH 11 (se Figur 3.1), hvor der ses en 
yderligere stigning i basetilsætning ca. halvvejs 
igennem forsøget. Et tilsvarende kurveforløb er 
observeret i to af blindprøverne. Der ingen umiddelbar 
forklaring for dette. 
 
Tabel 3.2 viser resultaterne af pH-måling i de pH-
statiske forsøg ved start og slut af hhv. 
basetilsætning og neutralisering af 
sedimentopslæmningerne samt forbruget af base og syre i 
forsøget. Derudover ses de opnåede pH-værdier samt 
forbrug af titreringsvæske i blindprøverne.  
 
Tabel 3.2 
pH-måling ved start og slut af pH-statiske forsøg samt 
samlet base- og syreforbrug pr. prøve. 

Prøvebetegnelse pH 
start 

pH 
slut 

Base-
forbru

g 

Base-
forbru

g 

pH 
start 

pH 
slut 

Syre-
forbru

g 

Syre-
forbru

g 
   ml, 

0,05 M 
NaOH 

mmol 
NaOH 

  ml, 
0,05 M 
HNO3 

mmol 
HNO3 

DGE 1 (R-087-07)  
pH 10A/pH 7A 

9,4 10,0 12,41 0,62 9,8 7,0 18,81 0,94 

DGE 1 (R-087-07)  
pH 10B/pH 7B 

9,2 10,1 15,01 0,75 9,9 7,0 18,97 0,95 

DGE 1 (R-087-07)  9,4 11,1 40,36 2,02 11,1 7,1 38,34 1,92 
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pH 11A/pH 7A 
DGE 1 (R-087-07)  
pH 11B/pH 7B 

9,4 11,1 44,76 2,24 11,1 7,0 40,51 2,03 

DGE 1 (R-087-07)  
Egen pH 

9,4 8,4 - - 8,2 8,2 -- - 

         
DGE 3 (R-088-07)  
pH 10A/pH 7A 

8,7 10,1 24,28 1,21 9,9 7,0 21,32 1,07 

DGE 3 (R-088-07)  
pH 10B/pH 7B 

8,7 10,1 26,72 1,34 10,1 7,0 26,82 1,34 

DGE 3 (R-088-07)  
pH 11A/pH 7A 

8,8 11,1 63,27 3,16 11,0 7,1 50 2,5 

DGE 3 (R-088-07)  
pH 11B/pH 7B 

8,8 11,1 59,79 2,99 11,0 7,1 49,35 2,47 

DGE 3 (R-088-07)  
Egen pH 

8,7 7,8 - - 7,8 6,8 - - 

         
Blind pH 10 (1) 6,09 10,08 6,89 0,34 10,08 6,76 5,24 0,26 
Blind pH 10 (2) 6,02 10,06 6,34 0,32 - - - - 
Blind pH 11 (1) 5,96 11,09 21,48 1,07 11,08 7,02 20,80 1,04 
Blind pH 11 (2) 5,82 11,06 29,5 1,48 - - - - 

 
For hver jordprøve er der desuden gennemført et pH-
statisk forsøg uden tilsætning af base/syre (kaldet 
”egen pH”). Prøven henstår under omrøring i samme 
periode som prøverne med base-/syretilsætning. 
Resultaterne for begge jordprøver viser et fald i pH-
værdien i forsøgsperioden. Figur 3.2 viser pH-kurvens 
forløb for prøve DGE 3. For prøve DGE 3 falder pH fra 
8,7 til 6,8 i forsøgsperioden, mens den falder fra pH 
9,4 til pH 8,2 for prøve DGE 1.
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Figur 3.1 
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Eksempler for forløbet af pH-kurven samt kurven for 
basetilsætning. 
 

 
 
Figur 3.2 
Prøve DGE 3 – egen pH: pH-forløb under forsøg uden 
basetilsætning. (På grund af tekniske problemer er pH-
logning afbrudt mod slutningen af forsøget, og pH er 
aflæst, da forsøget var afsluttet). 
 
3.2.1 Beregning af basebehov 

Tabel 3.3 viser en oversigt over beregninger for 
basebehov for blindprøverne og de pH-statiske forsøg. 
Blindforsøgene blev gennemført med demineraliseret 
vand, mens de pH-statiske forsøg blev gennemført med en 
opslæmning af sediment og demineraliseret vand. 
Tabellen viser, hvor meget sediment der er anvendt i de 
pH-statiske forsøg. Derudover ses resultaterne af pH-
målingen i de enkelte forsøg, som er opnået ved en pH-
måling i opslæmningen. Endvidere ses startmængden af 
demineraliseret vand og det samlede volumen i 
slutningen af forsøget. I starten af de pH-statiske 
forsøg blev der udtaget tre prøver fra opslæmningen. 
Derfor er mængden af sediment pr. batch reduceret med 
omtrent 3 g TS, og voluminet er formindsket med omkring 
150 ml. Voluminet i slutningen af forsøget estimeres 
derfor ud fra startmængden, minus ca. 150 ml væske, som 
er fjernet ved prøvetagning, plus den tilsatte mængde 
base. Den tilsatte mængde base er opgivet i hhv. ml og 
mmol NaOH. Som det ses af Tabel 3.3, er der i 
blindforsøgene tilsat mellem ca. 0,3 og 1,5 mmol NaOH 
pr. prøve, mens baseforbruget i de pH-statiske forsøg 
varierede mellem 0,6 og 3,2 mmol NaOH pr. prøve. 
 
På baggrund af pH-målingerne og væskevolumen i 
slutningen og starten af forsøget kan mængden af OH- pr. 
bægerglas beregnes. I slutningen af det første 
blindforsøg var pH-værdien 10,08 og voluminet i 
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bægerglasset 874,42 ml. Mængden af OH- [mmol] i 
bægerglasset beregnes på følgende måde:  
 

pOH = 14 - pH = 14 - 10,08 = 3,92 
- log c (OH-) = 3,92  
c (OH-) = 10-3,92 = 1,2 x 10-4 mmol/ml 

 

 
Mængden af OH- i starten af forsøget estimeres på 
tilsvarende måde. 
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Tabel 3.3 
Oversigt over beregninger af basebehov for blindprøver og sedimentopslæmning, forsøgene er gennemført med 
0,05 M NaOH. 
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Prøvebetegnelse
pH 

start
pH 
slut

OH- 
start

OH- 
slut

NaOH 
tilsat

NaOH 
tilsat

start
efter prøve-

tagning

Demin. 
vand 
start

efter 
prøve-
tagning

Demin. 
vand og 
NaOH

0,05 M 0,05 M pH-skift
ved 100% 
hydrolyse 

af EP3

buffer-
kapacitet 

ved pH 12, 
0,3 kg 

NaOH/ t 

CO2

andre, 
ukendte 
bidrag

g TS ml ml ml mmol mmol ml mmol mmol mmol mmol mmol mmol

Blind pH 10 (1) - - 6,09 10,08 864,5 - 871,42 1,1E-05 0,105 6,89 0,345 0,105 - - 0,240 -

Blind pH 10 (2) - - 6,02 10,06 899,8 - 906,09 9,4E-06 0,104 6,34 0,317 0,104 - - 0,213 -

Blind pH 11 (1) - - 5,96 11,09 866,5 - 888,02 7,9E-06 1,093 21,48 1,074 1,092 - - -0,018 -

Blind pH 11 (2) - - 5,82 11,06 899,6 - 929,14 5,9E-06 1,067 29,5 1,475 1,067 - - 0,408 -

DGE1 (R-087-07) pH 10A/pH 7A 91 88 9,40 10,00 910,3 760,3 772,67 0,019 0,077 12,41 0,621 0,058 0,0002 0,7 0,4 -0,5

DGE1 (R-087-07) pH 10B/pH 7B 90 87 9,20 10,10 894,9 744,9 759,92 0,012 0,096 15,01 0,751 0,084 0,0002 0,7 0,4 -0,4

DGE1 (R-087-07) pH 11A/pH 7A 90 87 9,40 11,10 896,0 746,0 786,40 0,019 0,990 40,36 2,018 0,971 0,0002 0,7 0,4 0,0

DGE1 (R-087-07) pH 11B/pH 7B 90 87 9,40 11,10 896,5 746,5 791,27 0,019 0,996 44,76 2,238 0,977 0,0002 0,7 0,4 0,2

DGE 3 (R-088-07) pH 10A/pH 7A 91 88 8,70 10,10 909,8 759,8 784,08 0,004 0,099 24,28 1,214 0,095 0,3 0,7 0,4 -0,2

DGE 3 (R-088-07) pH 10B/pH 7B 91 88 8,70 10,10 896,9 746,9 773,62 0,004 0,097 26,72 1,336 0,094 0,3 0,7 0,4 -0,1

DGE 3 (R-088-07) pH 11A/pH 7A 91 88 8,80 11,10 906,6 756,6 819,87 0,005 1,032 63,27 3,164 1,027 0,3 0,7 0,4 0,8

DGE 3 (R-088-07) pH 11B/pH 7B 90 87 8,80 11,10 889,9 739,9 799,69 0,005 1,007 59,79 2,990 1,002 0,3 0,7 0,4 0,7

Sediment Volumen Basebehov 

 



1) Basebehov til pH-skift 
Ud fra differencen mellem mængden af mmol OH- i 
slutningen og i starten af forsøget, kan det estimeres, 
hvor meget base der er blevet tilsat for at hæve pH’en 
i væskefasen. For at hæve pH-værdien i en liter vand 
til pH 10 (pOH 4), skal der tilsættes 10-4 mol NaOH 
eller 0,1 mmol. Skal pH-værdien hæves til pH 11 (pOH 
3), skal der tilsættes 10-3 mol NaOH eller 1 mmol NaOH. 
Dette svarer i størrelsesorden til, hvad der er 
estimeret for de forskellige blindforsøg. Resultaterne 
for de pH-statiske forsøg er lidt lavere, da voluminet 
er reduceret med ca. 150 ml, som er fjernet ved 
prøvetagning (se Tabel 3.3).  
 
2) Basebehov til hydrolyse af EP3  
Prøverne DGE 1 og DGE 3 indeholder hhv. 0,33 mg/kg og 
420 mg/kg EP 3. Nedenstående beregninger viser, hvor 
meget base der skal tilsættes for at hydrolysere al 
parathion i løbet af forsøget. Beregningerne er vist 
for to af prøverne: 
 
DGE 1 (R-087-07)pH 10A/pH7A 

 
 
DGE 3 (R-088-07)pH 10A/pH7A 

 
 
For at hydrolysere al EP3 i de pH-statiske forsøg skal 
der tilsættes hhv. 0,0002 mmol NaOH i forsøg med prøve 
DGE 1 og 0,3 mmol NaOH i forsøg med prøve DGE 3. 
 
3) Sedimentets bufferkapacitet 
Bufferkapaciteten af uforurenet sediment fra Høfde 44 
er estimeret til 0,3 kg NaOH pr. ton sediment /13/.  
 

 
 
Antages det, at sedimentets naturlige bufferkapacitet 
er på samme niveau ved Høfde 42, skal der således 
tilsættes ca. 0,7 mmol NaOH for at modvirke sedimentets 
bufferkapacitet.  
 
Bufferkapaciteten er bestemt ved pH 12. Da de pH-
statiske forsøg er kørt ved lavere pH, må det antages, 
at anvendelse af estimatet for bufferkapaciteten på 0,3 
kg NaOH pr. ton sediment må være en overvurdering af 
basebehovet. 
 
4) Laboratorieluftens CO  2
For blindprøverne viser sammenligningen af ”NaOH 
tilsat” pr. prøve med det baseforbrug, som er 
nødvendigt for at hæve pH til hhv. 10 og 11, at det 
totale baseforbrug er højere i alle prøver, dog med én 
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undtagelse – Blind pH 11(1) – hvor den tilsatte mængde 
base stort set svarer til den mængde, der skal bruges 
for at hæve pH til 11. Den afvigelse, som ses på 
resultaterne fra blindforsøgene (f.eks. mmol NaOH 
tilsat), afspejler både tekniske og forsøgsmæssige 
usikkerheder. Derudover giver resultaterne en 
indikation af dag-til-dag variationerne og afvigelserne 
indenfor samme forsøgsdag. En tilsvarende afvigelse af 
resultaterne forventes i de pH-statiske forsøg. 
 
Der burde imidlertid i alle blindprøver være relativ 
god overensstemmelse mellem den tilsatte mængde base og 
basebehovet for pH-skift, da der ikke er andre forhold 
– såsom hydrolysereaktionen eller sedimentets 
bufferkapacitet – som bidrager til det samlede 
baseforbrug. Resultaterne kunne således tyde på, at 
laboratorieluftens CO2 er blevet opløst, og at der 
derfor er tilsat op til 0,4 mmol NaOH for at modvirke 
CO2-buffervirkingen. 
 
For de efterfølgende beregninger er det derfor antaget, 
at bidraget har været af samme størrelsesorden i de pH-
statiske forsøg, og at der er tilsat omtrent 0,4 mmol 
NaOH i hver batch for at modvirke CO2-buffervirkningen. 
 
5) Andre bidrag til basebehov 
Ved bestemmelsen af sedimentets bufferkapacitet /11/ er 
der observeret et betydeligt baseforbrug på grund af 
andre bidrag end f.eks. hydrolyseprodukter og 
sedimentets bufferkapacitet. Sammenlignes den samlede 
tilsatte mængde base med de kendte bidrag til basebehov 
i forsøgene (pH-skift, hydrolyse, sedimentets 
bufferkapacitet og laboratorieluftens CO2), ses det, at 
der kun for en prøve - DGE 1 (R-087-07) pH 11A/pH 7A er 
overensstemmelse mellem den tilsatte mængde base og de 
kendte bidrag til basebehov (se sidste kolonne i Tabel 
3.3). Generelt ser det ud til, at der er bedre 
overensstemmelse mellem den tilsatte mængde base og det 
teoretiske basebehov, jo højere pH’en i forsøget er og 
jo højere forureningsniveauet er af prøven. For forsøg 
med prøve DGE 3 ved pH 11 er der tilsyneladende tilsat 
tilstrækkelig meget base for at kunne dække de kendte 
bidrag til basebehov samt andre, ukendte bidrag (Der 
opnås et ”positivt” resultat for andre, ukendte 
bidrag.)  
 
Det må formodes, at afvigelserne i resultaterne er 
behæftet med både tekniske og forsøgsmæssige 
usikkerheder og usikkerheder relateret til antagelserne 
omkring f.eks. sedimentets bufferkapacitet. På dette 
datagrundlag er det derfor ikke muligt at konkludere, 
om der for de pH-statiske forsøg rent faktisk er tale 
om et baseforbrug på grund af ukendte buffersystemer. 
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3.2.2 Beregning af syrebehov 

De pH-statiske forsøg er udført i to trin, hvor 
prøverne – efter tilsætning af base for at opnå 
hydrolyse – er neutraliseret. Tabel 3.4 viser 
resultaterne af beregningerne. Beregningsmåden for OH-- 
mængden pr. prøve svarer til beregningerne i afsnit 
3.2.1 Beregning af basebehov. 
 
Som det ses af resultaterne for blindprøverne, er der 
god overensstemmelse mellem tilsætning af syre for at 
sænke pH fra 11 til 7 og det faktiske syreforbrug. 
Dette er forventet, da der ikke er andre bidrag til 
syreforbrug i systemet. Der er imidlertid ingen 
umiddelbar forklaring på den dårlige overensstemmelse 
for blindprøven ”Blind pH 10 (1)”.  



Tabel 3.4 
Oversigt over beregninger af syrebehov for blindprøver og sedimentopslæmning, forsøgene er gennemført med 
0,05 M HNO3. 
 

Prøvebetegnelse
pH 

start
pH 
slut

OH- 
start

OH- 
slut

HNO3 

t ilsat
HNO3 

t ilsat

start
efter 2 
prøve-

tagninger

Demin. 
vand 
start

første 
prøve-
tagning

efter base-
t ilsætning

anden 
prøve-
tagning

efter syre-
tilsætning

0,05 M 0,05 M pH-skift
andre 
bidrag

g TS g TS ml ml ml ml ml mmol mmol ml mmol mmol mmol

Blind pH 10 (1) - - 10,08 6,76 864,5 - 871,42 - 876,66 0,10477 0,00005 5,24 0,262 0,105 0,157

Blind pH 11 (1) - - 11,08 7,02 866,5 - 888,02 - 908,82 1,06763 0,00010 20,8 1,040 1,068 -0,028

DGE1 (R-087-07) pH 10A/pH 7A 91 84 9,80 7,00 910,3 760,3 772,67 572,67 591,48 0,03613 0,00006 18,81 0,941 0,036 0,904

DGE1 (R-087-07) pH 10B/pH 7B 90 83 9,90 7,00 894,9 744,9 759,92 559,92 578,89 0,04448 0,00006 18,97 0,949 0,044 0,904

DGE1 (R-087-07) pH 11A/pH 7A 90 83 11,10 7,10 896,0 746,0 786,40 586,40 624,74 0,73823 0,00008 38,34 1,917 0,738 1,179

DGE1 (R-087-07) pH 11B/pH 7B 90 83 11,10 7,00 896,5 746,5 791,27 591,27 631,78 0,74436 0,00006 40,51 2,026 0,744 1,281

DGE 3 (R-088-07) pH 10A/pH 7A 91 84 9,90 7,00 909,8 759,8 784,08 584,08 605,40 0,0464 0,00006 21,32 1,066 0,046 1,020

DGE 3 (R-088-07) pH 10B/pH 7B 91 84 10,10 7,00 896,9 746,9 773,62 573,62 600,44 0,07221 0,00006 26,82 1,341 0,072 1,269

DGE 3 (R-088-07) pH 11A/pH 7A 91 84 11,00 7,10 906,6 756,6 819,87 619,87 669,87 0,61987 0,00008 50 2,500 0,620 1,880

DGE 3 (R-088-07) pH 11B/pH 7B 90 83 11,00 7,10 889,9 739,9 799,69 599,69 649,04 0,59969 0,00008 49,35 2,468 0,600 1,868

Sediment Volumen Syrebehov
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Resultaterne for de pH-statiske tests viser, at der 
skal tilsættes mellem 0,04 og 0,7 mmol HNO3 for at sænke 
pH-værdien fra hhv. 10 og 11 til pH 7. Sammenlignet med 
den tilsatte mængde syre giver det mellem 0,9 og 1,9 
mmol HNO3, som er gået til andre bidrag. Resultater fra 
de kemiske analyser for uorganiske stoffer viser en 
stigning i Ca-koncentrationen, når der sammenlignes med 
koncentrationen i starten og slutningen af 
neutraliseringen. Det formodes derfor, at der er tale 
om opløsning af kalken i sedimentet, som kræver syre. 
 
Derudover ses det for de pH-statiske tests, at 
syrebehov for andre bidrag end pH-skift er højere, jo 
højere forureningsindholdet er i prøven (behovet er 
større for DGE 3 end for DGE 1) og jo større pH-
interval (behovet er større ved titrering fra pH 11 til 
7 end ved pH 10 til 7). Det formodes derfor, at en del 
af syreforbruget er gået til buffersystemer, som er 
relateret til sedimentets forurening. 
 
Beregningerne viser, at der ved neutralisering skal 
tilsættes mellem 0,68 kg HNO3/ton sediment og 1,43 kg 
HNO3/ton sediment på grund af sedimentets kalkindhold og 
buffervirkning.  
 

 
 

3.3 Kemiske analyser af prøver fra pH-statiske forsøg 

3.3.1 Fokusstoffer og nedbrydningsprodukter 

Resultater af de kemiske analyser af prøverne fra de 
pH-statiske forsøg for indholdet af fokusstoffer og 
nedbrydningsprodukter fremgår af Tabel 3.5. Tabellen 
viser koncentrationen af fokusstoffer og 
nedbrydningsprodukter inden basetilsætning til 
opslæmning (”start”) og efter basetitrering til hhv. 10 
og 11 (”end point”). Derudover ses koncentration af 
fokusstoffer og nedbrydningsprodukter i prøverne uden 
basetilsætning (kaldet ”egen pH”). Som beskrevet 
tidligere, er prøverne udtaget direkte fra opslæmningen 
og består af ca. 1 g sediment og 50 ml væske.  
 
Det ses, at prøverne fra de pH-statiske tests med 
sedimentprøve DGE 1, har et meget lavt indhold af både 
fokusstoffer og nedbrydningsprodukter. Dette kunne 
forventes, da forureningsindholdet af sedimentet for 
denne prøve var relativt lavt.  
 
Startkoncentrationerne for prøve DGE 3 viser god 
overensstemmelse, hvilket indikerer, at 
homogeniseringen af prøvematerialet efter neddelingen 
har været god. For prøve DGE 3 ses et fald i EP3-
koncentrationen som følge af basetilsætning. Der ses 
dog også et fald i EP3-koncentrationen i testen med 
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egen pH, dvs. uden tilsætning af base. Dannelse af 
hydrolyseprodukter ses primært ved pH 11. 



Tabel 3.5 
Resultater af kemisk analyse af prøverne fra pH-statiske forsøg – koncentration af fokusstoffer og 
nedbrydningsprodukter i opslæmningen før og efter basetitrering. 
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DGE 1
R-087-07 Start Egen pH mg/l 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 1 < 0,2 < 0,2 0,2 < 0,01 < 0,01 0,01 0,01 < 0,01 < 0,01 0,01 < 0,01 0,01
R-087-07 Endpoint Egen pH mg/l 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 1,1 < 0,2 < 0,2 < 0,2 < 0,01 < 0,01 0,01 0,01 < 0,01 < 0,01 0,01 < 0,01 0,01

R-087-07 Start pH 10A mg/l 0,02 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 1,2 < 0,2 < 0,2 < 0,2 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 0,01 < 0,01 0,01
R-087-07 Endpoint pH 10A mg/l 0,03 < 0,01 < 0,01 < 0,01 0,01 1,1 < 0,2 < 0,2 < 0,2 < 0,01 < 0,01 < 0,01 0,01 < 0,01 < 0,01 0,01 < 0,01 0,01

R-087-07 Start pH 10B mg/l < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 1,1 < 0,2 < 0,2 < 0,2 < 0,01 < 0,01 < 0,01 0,01 < 0,01 < 0,01 0,01 < 0,01 0,01
R-087-07 Endpoint pH 10B mg/l 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 0,01 1,1 < 0,2 < 0,2 < 0,2 < 0,01 < 0,01 0,01 0,01 < 0,01 < 0,01 0,01 < 0,01 0,01

R-087-07 Start pH 11A mg/l 0,27 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 1,2 < 0,2 < 0,2 < 0,2 < 0,01 < 0,01 0,01 0,01 < 0,01 < 0,01 0,01 < 0,01 0,01
R-087-07 Endpoint pH 11A mg/l 0,37 < 0,01 < 0,01 < 0,01 0,02 1,1 < 0,2 < 0,2 < 0,2 < 0,01 < 0,01 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 0,01 < 0,01 0,01

R-087-07 Start pH 11B mg/l 0,64 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 1,1 < 0,2 < 0,2 < 0,2 < 0,01 < 0,01 0,01 0,01 < 0,01 < 0,01 0,01 < 0,01 0,01
R-087-07 Endpoint pH 11B mg/l 0,63 < 0,01 < 0,01 < 0,01 0,02 1,1 < 0,2 < 0,2 < 0,2 < 0,01 < 0,01 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 0,01

DGE 3
R-088-07 Start Egen pH mg/l 51 3,6 0,72 1,1 0,23 0,3 < 0,2 < 0,2 < 0,2 < 0,01 0,04 0,78 0,74 0,01 0,04 1,1 0,68 0,01
R-088-07 Endpoint Egen pH mg/l 33 2,8 0,57 0,62 0,18 1,3 < 0,2 < 0,2 < 0,2 < 0,01 0,04 0,75 0,74 0,01 0,04 1,1 0,60 0,01

R-088-07 Start pH10A mg/l 41 3,2 0,66 0,85 0,20 1,1 < 0,2 < 0,2 < 0,2 < 0,01 0,04 0,78 0,74 0,01 0,04 1,0 0,64 0,01
R-088-07 Endpoint pH10A mg/l 29 2,5 < 0,01 0,53 0,15 0,7 0,2 < 0,2 0,2 < 0,01 0,04 0,71 0,62 0,02 0,04 0,93 0,55 0,01

R-088-07 Start pH 10B mg/l 41 3,0 0,68 0,86 0,21 1,2 < 0,2 < 0,2 < 0,2 < 0,01 0,04 0,76 0,74 0,01 0,04 1,1 0,63 0,01
R-088-07 Endpoint pH 10B mg/l 24 2,4 < 0,01 0,48 0,15 0,3 0,3 0,7 0,2 < 0,01 0,04 0,70 0,62 0,02 0,04 0,92 0,54 0,01

R-088-07 Start pH 11A mg/l 37 2,7 0,60 0,78 0,20 1,1 < 0,2 < 0,2 < 0,2 < 0,01 0,04 0,81 0,78 0,01 0,04 1,1 0,61 0,01
R-088-07 Endpoint pH 11A mg/l 20 1,9 < 0,01 0,27 0,22 1,1 0,3 1,5 0,8 < 0,01 0,04 0,70 0,31 < 0,01 < 0,01 0,75 0,47 0,01

R-088-07 Start pH 11B mg/l 59 3,9 0,76 1,2 0,25 0,3 < 0,2 < 0,2 < 0,2 < 0,01 0,04 0,75 0,75 0,01 0,04 1,1 0,71 0,01
R-088-07 Endpoint pH 11B mg/l 34 2,3 < 0,01 0,42 0,23 1,2 0,3 1,6 0,8 < 0,01 0,04 0,71 0,32 < 0,01 < 0,01 0,82 0,60 0,01
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3.3.2 Beregninger - nedbrydning af EP3 

Tabel 3.6 viser analyseresultatet for EP3-
koncentrationen i sediment for DGE 3 samt EP3-
koncentrationen i sedimentopslæmningen i starten og 
slutningen af de pH-statiske forsøg. Derudover ses 
koncentrationen af EP2-syre i sedimentopslæmningen i 
starten og slutningen af forsøget.  
 
Både reduktion i EP3-koncentrationen i systemet og 
stigning i koncentrationen af EP2-syre kan anvendes som 
indikator for nedbrydning af EP3. Mængden af EP3 pr. 
batch i starten af forsøget kan estimeres på to måder: 
1) baseret på faststofkoncentration i sedimentet og den 
anvendte mængde sediment pr. batch, 2) baseret på den 
målte EP3-koncentration i opslæmningen. Som det ses af 
resultaterne i tabellen, er der meget fin 
overensstemmelse mellem de to beregningsmåder.  
 
Tabel 3.6 
Beregning af hydrolyseeffektiviteten baseret på EP3-
koncentrationen og koncentrationen af EP2-syre i 
sedimentopslæmningerne fra de pH-statiske forsøg, prøve 
DGE 3. 
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mg/kg mmol mmol mmol % %

DGE 3

R-088-07 Start  Egen pH 420 51 < 0,2 0,13 0,16 -

R-088-07 Endpoint Egen pH 33 < 0,2 0,09 - 46,1 -

R-088-07 Start  pH10A 420 41 < 0,2 0,13 0,13 -

R-088-07 Endpoint pH10A 29 < 0,2 0,08 - 39,1 -

R-088-07 Start  pH 10B 420 41 < 0,2 0,13 0,13 -

R-088-07 Endpoint pH 10B 24 0,7 0,06 0,003 51,3 2,4

R-088-07 Start  pH 11A 420 37 < 0,2 0,13 0,12 -

R-088-07 Endpoint pH 11A 20 1,5 0,05 0,007 52,7 6,1

R-088-07 Start  pH 11B 420 59 < 0,2 0,13 0,18 -

R-088-07 Endpoint pH 11B 34 1,6 0,09 0,007 50,8 4,0

mg/l mg/l
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Sammenlignes mængden af EP3 i starten af forsøget med 
mængden af EP3 i slutningen af de pH-statiske forsøg, 
ser det ud til, at op til 53% af EP3 er blevet fjernet. 
Sammenlignes derimod mængden af EP3 i starten med 
dannelsen af EP2-syre, er kun mellem 2% og 6% af EP3 
blevet hydrolyseret.  
 
3.3.3 Uorganiske parametre 

Tabel 3.7 viser resultaterne af analysen af uorganiske 
stoffer ved slut af hydrolysen (hhv. pH 10 og 11) og 
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efter neutralisering af sedimentopslæmning. Til 
sammenligning er typiske koncentrationer i 
husspildevand angivet for enkelte parametre. Som det 
ses, er koncentrationen af udvalgte uorganiske 
komponenter sammenligneligt med typiske koncentrationer 
i husspildevand, dog med undtagelse af arsen og 
kviksølv, hvor koncentrationerne er noget højere. 
 



Tabel 3.7 
Resultater af kemisk analyse af filtrerede eluatprøver fra pH-statiske forsøg (koncentration af uorganiske 
stoffer efter basetitrering til hhv. pH 10 og 11 og efter neutralisering). Resultaterne er for enkelte 
parametre sammenholdt med typisk indhold i husspildevand /12/.  
 

R-088-07-10A R-088-07-10B R-088-07-11A R-088-07-11B Typisk indhold
enhed pH 10A pH 7A pH 10B pH 7B pH 11A pH 7A pH 11B pH 7B i husspildevand

Ca mg/l 4,25 22,8 4,17 25,6 1,45 25,9 1,4 24,2
Fe mg/l 0,176 0,13 0,204 0,101 0,237 0,0788 0,224 0,0769 0,6 - 1,5
K mg/l 1,89 2,11 1,8 1,95 1,82 2,04 1,65 1,93
Mg mg/l 1,13 2,5 1,06 2,57 < 0,09 2,04 < 0,09 2,01
Na mg/l 45,6 47,7 51,3 50,9 88,9 87,9 89,5 88,4
S mg/l 16,5 13,8 16,9 17,2 19,9 24,9 25,9 24,6
Al mg/l 0,121 0,0742 0,127 0,0597 0,235 0,0428 0,241 0,0445 0,4 - 1
As mg/l 0,0312 0,0234 0,0266 0,0262 0,046 0,0312 0,0379 0,0252 0,002 - 0,005
Ba mg/l 0,00115 0,00261 0,00159 0,00284 0,000931 0,00398 0,00108 0,00264
Cd mg/l < 0,00005 < 0,00005 < 0,00005 < 0,00005 < 0,00005 < 0,00005 < 0,00005 < 0,00005 0,002 - 0,004
Co mg/l 0,000194 0,000427 0,000253 0,000457 0,000312 0,000491 0,000328 0,000398 0,001 - 0,002
Cr mg/l 0,00287 0,0027 0,00443 0,00318 0,00697 0,00578 0,00589 0,00413 0,015 - 0,040
Cu mg/l 0,0059 0,00245 0,00387 0,00185 0,00479 0,00289 0,00528 0,0026 0,04 - 0,1
Hg mg/l 0,0105 0,00914 0,00603 0,00436 0,0117 0,00333 0,0105 0,00224 0,001 - 0,003
Mn mg/l 0,00282 0,0375 0,00314 0,0469 0,00308 0,0419 0,00291 0,0346 0,06 - 0,15
Ni mg/l 0,00347 0,006 0,00362 0,00871 0,00315 0,00839 0,00245 0,00581 0,015 - 0,04
Pb mg/l 0,00117 0,00107 0,0012 0,000901 0,00109 0,00148 0,00224 0,00138 0,03 - 0,08
Zn mg/l 0,0113 0,0182 0,00755 0,012 0,0104 0,0169 0,0187 0,0123 0,13 - 0,3  
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Resultaterne viser en voldsom stigning i Ca-
koncentrationen ved neutralisering med HNO3, hvilket 
kunne tyde på, at kalken i sedimentet er blevet opløst. 
Derudover ses ved neutraliseringen en mindre stigning i 
Mn-koncentrationen og et fald i hhv. Fe- og Al-
koncentrationen. Resultaterne indgår i vurdering af 
redox-forhold og frigivelse/udfældning af disse 
parametre, som kan påvirke driften af oprensningen, 
samt eventuel efterbehandling af oppumpet 
overskudsvand. En mere uddybende vurdering af de 
forventede ændringer i de geokemiske forhold findes i 
notatet omkring ”Påvirkning af geokemi” /13/. 
 

3.4 Biologiske undersøgelser 

3.4.1 Kimtalsbestemmelser 

Der blev fundet 8,8 · 105 kim pr. g våd vægt i DGE 1 og 
2,0 · 106 kim pr. g våd vægt i sediment fra DGE 3. 
Resultaterne af kimtalsbestemmelserne på 
sedimentsuspensionerne er angivet i Tabel 3.8.  
 
Tabel 3.8 
Kimtal i sedimenterne. Enheden er antal kim pr. g våd 
vægt.  
 
 Kim på R2A14 dage pr. ml 
 DGE 1, 5 - 7 

m 
DGE 3, 6 - 
8,2 m 

Suspensioner før 
titrering 

160.000 250.000 

   
pH 10 19.000 120 
pH 11 2.400 120 
   
pH 7 efter pH 10 21.000 100 
pH 7 efter pH 11 1.900 230 
 
Kimtalsundersøgelserne viser, at der findes mange 
bakterier i de anvendte sedimentopslæmninger inden 
titreringen. Som forventet havde titreringen til pH 10 
en klar negativ effekt på koncentrationen af bakterier, 
idet den blev reduceret til omkring 10% i DGE 1 og 0,1% 
i DGE 3 ved pH 10. For DGE 1 blev 
bakteriekoncentrationen sænket yderligere til omkring 
1% ved titrering til pH 11. 
 
3.4.2 Respirationsundersøgelser 

Respirationsundersøgelserne gennemføres på 
sedimentsuspensionerne inden basetilsætning, efter 
basetilsætning og efter tilbagetitrering. 
 
Resultaterne af undersøgelsen af sedimentsuspension fra 
DGE 1 er vist i Figur 3.3. På figuren ses seks kurver, 
to der viser respirationen i sedimentsuspension før 
titrering (start), to mens sedimentsuspensionen er på 
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pH 10 (midt) og to ved pH 7, efter tilbagetitrering 
(slut). Den ene af de to kurver viser resultatet af 
blindforsøg, hvor den mikrobielle aktivitet er slået ud 
ved hjælp af natriumazid. Det ses, at de tre 
blindforsøg ligger lavt og er lang tid om at komme i 
gang. Iltforbruget i blindforsøgene skyldes et 
apparatspecifikt egetforbrug. De tre andre kurver viser 
overraskende, at den højeste respiration opnås ved pH 
10, og at respirationen bibeholdes efter 
neutraliseringen. 
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Figur 3.3 
Respirationsundersøgelse på sedimentsuspensioner af 
prøve DGE 1. pH hæves til 10. De tre nederste kurver er 
blindtest, hvor bakterier er slået ihjel. 
 
Resultaterne for prøve DGE 1, hvor pH var kørt op til 
pH 11, er vist i Figur 3.4. Her ses det, at 
respirationen ved pH 11 ikke er forskellig fra de døde 
kontroller, mens der ses respiration inden titreringen 
og efter tilbagetitrering. Forsøgene viste, at der var 
rimelig overensstemmelse mellem replikaterne. 
Resultaterne fra sediment DGE 3 er derimod ikke 
entydige. Alle resultaterne er vist i Bilag 3. 
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Figur 3.4 
Respirationsundersøgelse på sedimentsuspensioner af 
prøve DGE 1. pH hæves til 11. De tre nederste kurver er 
to blindtest, hvor bakterier er slået ihjel og 
respiration ved pH 11. 
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4 Diskussion og 
Konklusioner 

4.1 Diskussion 

4.1.1 Kemisk analyse af sedimentprøver 

Forureningsindholdet i de to undersøgte sedimentprøver 
fremgår af Tabel 3.1. Forureningsniveauet for prøve DGE 
3 er højere end for prøve DGE 1. I forhold til 
tidligere undersøgte sedimentprøver fra Høfde 42 /1/, 
hvor der eksempelvis er påvist et forureningsniveau af 
EP3 på op til 2.000 mg/kg, er forureningsniveauet af de 
to undersøgte prøver – DGE 1 og DGE 3 – forholdsvis 
lavt. I DGE 3 ses en række nedbrydningsprodukter – 
herunder EP2-syre – som er nedbrydningsprodukt af 
parathion. Analysen viser, at der enten er foregået en 
nedbrydning i sedimentet eller at EP2 udgør en del af 
det oprindeligt deponerede materiale Imidlertid kan det 
ikke umiddelbart siges, om det er resultatet af 
abiotisk og/eller biotisk nedbrydning. Tilstedeværelsen 
af mikroorganismerne (se resultater fra 
kimtalsbestemmelsen) og den relativt høje pH i 
sedimentopslæmningerne tyder på, at begge dele er 
muligt.  
 
4.1.2 pH-statiske forsøg 

Figur B 1 til Figur B 7 i bilagene viser resultaterne 
fra de pH-statiske forsøg (basetilsætning og 
neutralisering). Den relativt høje tilsætning af hhv. 
base og syre i starten af forsøgene skyldes den 
initiale fortynding af den tilsatte titreringsvæske i 
vandfasen.  
 
Den efterfølgende langsommere tilsætning af base tolkes 
som resultat af flere reaktioner – sedimentets 
bufferkapacitet, modvirkning af CO2-buffervirkningen, 
samt hydrolysen. Der er tilsat mellem 0,6 og 3,2 mmol 
NaOH i forsøgene, som blev brugt på pH-skift, 
hydrolyse, sedimentets bufferkapacitet og CO2. Forbrug 
af base på grund sedimentets bufferkapacitet må antages 
at foregå over relativ kort tid, da det også er 
observeret i titreringsforsøg, som er udført over ca. 
10 minutter /11/. Indtrængen af CO2 er diffusionsstyret 
og må antages at foregå noget langsommere.  
 
Resultaterne fra neutralisering med HNO3 har vist, at 
der ved neutralisering skal tilsættes mellem 0,68 kg 
HNO3/ton sediment og 1,43 kg HNO3/ton sediment på grund 
af sedimentets kalkindhold og buffervirkning. 
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Undersøgelsen af vandretention /14/ har vist, at det 
kan forventes, at der efter afdræning af depotet er 
omkring 12.400 m3 vand tilbage i Høfde 42 depotet. Der 
skal således tilsættes tilstrækkelig syre for at kunne 
modvirke fortyndingen på grund af den resterende mængde 
vand/base i depotet.  
 
4.1.3 Kemiske analyser af eluat fra pH-statiske forsøg 

4.1.3.1 Fokusstoffer og nedbrydningsprodukter 
For DGE 1 er størstedelen af resultaterne mindre end 
den analytiske detektionsgrænse. Prøven har ikke været 
anvendelig til at undersøge skæbnen af fokusstofferne. 
 
Analyseresultaterne af prøver udtaget i slutningen af 
de pH-statiske forsøg tyder på, at basetilsætningen har 
haft den ønskede effekt, og at der er sket en 
nedbrydning af fokusstoffer. Der ses en reduktion i 
EP3-koncentrationen på 39% til 53% for prøve DGE 3. Der 
ses dog også et fald i EP3-koncentrationen i prøven 
uden basetilsætning, hvilket kunne tyde på 
mikrobiologisk nedbrydning eller nedbrydning som 
resultat af fotolyse.  
 
For tre af prøverne ses en stigning i EP2-syre-
koncentrationen. Sammenlignet med startkoncentrationen 
af EP3 i opslæmningen tyder det på, at mellem 2% og 6% 
af EP3 er blevet hydrolyseret. Derudover tyder 
resultaterne på, at der er blevet hydrolyseret mere EP3 
ved pH 11 end ved pH 10.  
 
Misforholdet mellem dannelsen af EP2-syre og fjernelsen 
af EP3 kan skyldes forskellige ting. På den ene side 
kan det ikke udelukkes, at EP3 er blevet nedbrudt på 
grund af fotolyse, hvor der dannes paraoxon /10/. På 
den anden side kan det ikke udelukkes, at EP2-syre er 
blevet nedbrudt under forsøget /15/ og derfor ikke ses 
i analysen. Derudover kan det ikke udelukkes, at der 
kan være tale om sorption af EP3 til udstyret. Der 
foreligger ikke analysedata for p-nitrofenol, som ud 
over EP2-syre er det andet hydrolyseprodukt for EP3.  
 
I prøverne uden basetilsætning er der observeret et 
fald i pH over forsøgsperioden, og det tolkes dels som 
resultat af CO2-indtrængen, dels som resultat af aerob 
nedbrydning, da der også ses et fald i EP3-
koncentrationen.  
 
4.1.3.2 Uorganiske parametre 
Tolkning af resultaterne vil indgå i hovedaktivitet, 
fase 1 ”Påvirkning af geokemi”. 
 
4.1.4 Biologiske undersøgelser 

4.1.4.1 Kimtalsbestemmelser 
Bestemmelse af kimtal i sedimenter viste, at der er et 
højt indhold af bakterier i sedimenterne, hvilket 
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Kimtalsundersøgelserne viste endvidere, at der findes 
mange bakterier i de anvendte sedimentsuspensioner 
inden titreringen. Som forventet havde titreringen til 
pH 10 en klar negativ effekt på koncentrationen af 
bakterier, idet den blev reduceret til omkring 10% i 
DGE 1 og 0,1% i DGE 3 ved pH10. For DGE 1 blev 
bakteriekoncentrationen sænket yderligere til omkring 
1% ved titrering til pH 11. Det kunne frygtes, at pH-
stigningen ville inaktivere eller slå alle bakterier 
ihjel, men undersøgelsen viser, at det ikke er 
tilfældet i DGE 1. Resultatet fra DGE 3 viser dog, at 
der er en vis risiko for, at alle bakterier slås ihjel 
– ikke mindst hvis pH kommer højere op. In situ vil 
bakterierne formentlig være mere beskyttet end i en 
suspension, som undersøges her. Det må derfor 
forventes, at overlevelsen in situ vil være bedre end 
her. De bakterier, der overlevede fra DGE 3, var 
tilsyneladende samme art. Den er fænotypisk bestemt til 
at være en Pseudomonas flourescens. Hvis Pseudomonas 
flourescens kan nedbryde forureningen og klare de høje 
pH-værdier, kan den være en mulig kandidat til podning 
af ludbehandlet jord. 
 
Da det forventes, at der vil blive behov for, at pH 
skal hæves til 14, bør der laves overlevelsesforsøg 
under mere realistiske forhold og ved højere pH. 
 
4.1.4.2 Respirationsundersøgelser 
Respirationsundersøgelserne er gennemført på 
sedimentsuspensionen inden basetilsætning, efter 
basetilsætning og efter tilbagetitrering. Udvalgte 
resultater er vist i Figur 3.3 og Figur 3.4. Alle 
resultater er vist i Bilag 3. Generelt viser 
resultaterne, at der kan registreres et lavt iltforbrug 
i de døde kontroller. Dette forbrug skyldes 
respirometrets specifikke egetforbrug. En 
kimtalsbestemmelse viste endvidere, at der ikke er 
levende bakterier i blindforsøgene.  
 
Resultaterne for sedimentsuspensionen af DGE 1 viser 
overraskende, at den højeste respiration opnås ved pH 
10, og at respirationen bibeholdes efter 
neutraliseringen. Det kan skyldes, at den høje pH har 
frigjort nedbrydelige stoffer, eventuelt 
hydrolyseprodukter fra hydrolysen. Resultaterne viser, 
at sedimentet fra DGE 1 formentlig ville være velegnet 
til ludbehandling og efterfølgende biologisk 
nedbrydning. Når pH hæves til pH 11, ser det ud til, at 
respirationen går i stå, men at den går i gang igen, 
når pH sænkes igen.  
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Resultaterne for DGE 1 tyder på, at der stadig vil være 
muligheder for at gennemføre biologisk nedbrydning, når 
pH har været hævet til 11. 
 
Resultaterne fra sediment DGE 3 er ikke helt så 
entydige og kan ikke fortolkes. Det kan skyldes, at den 
målte respiration er meget lav og tæt på respirometrets 
detektionsgrænse. 

4.2 Konklusioner 

Kun prøven fra DGE 3 var anvendelig til undersøgelse af 
hydrolyse, da forureningskoncentrationen i DGE 1 var 
for lav. 
 
Koncentrationen af EP3 faldt i løbet af de pH-statiske 
forsøg og med op til 53%. Den kemiske analyse af DGE 3 
viste, at der er nedbrydningsprodukter til stede. Dette 
indikerer hydrolyseaktivitet, biologisk nedbrydning 
eller fotolyse. Det vurderes, at der er fjernet mellem 
2% og 6% af EP3 som resultat af hydrolyse. 
 
Analyseresultaterne for EP2-syre tyder på, at der 
dannes mere ved pH 11 end ved pH 10. Dannelsen af 
hydrolyseproduktet er dog ikke i støkiometrisk forhold 
til fjernelsen af parathion.  
 
Sammenspillet af de forskellige bidrag til basebehov 
har påvirket resultatet af de pH-statiske tests. 
Designet af de pH-statiske forsøg gør det ikke muligt 
at fastlægge en hydrolyserate, da andre faktorer har 
større indflydelse på pH og basetilsætning. Der er 
behov for at undersøge, hvilken effekt en højere slut-
pH, f.eks. pH 12 eller pH 13, vil have på 
hydrolysekinetikken, og hvor meget basetilsætningen 
skal øges for at opnå en større reduktion af 
fokusstoffernes koncentration på eksempelvis 90%.  
 
Resultaterne fra neutralisering med HNO3 har vist, at 
der ved neutralisering skal tilsættes mellem 0,68 kg 
HNO3/ton sediment og 1,43 kg HNO3/ton sediment på grund 
af sedimentets kalkindhold og buffervirkning.  
 
Der er et højt indhold af bakterier i sedimenterne, 
hvilket betyder, at det er sandsynligt, at der er 
bakterier til stede, som kan nedbryde nogle 
forureningskomponenter. Når pH hæves, sker der et 
markant fald i kimtallet, hvilket betyder, at der er 
risiko for, at alle bakterier vil inaktiveres ved 
ludbehandlingen. Ved højere pH vil denne risiko være 
større. 
 
Bakteriernes overlevelse vil formentlig være højere in 
situ end i sediment slurries, da bakterierne er mindre 
eksponeret til basen. Overlevelsen in-situ kan dog også 
blive påvirket af, at bakterierne vil blive udsat for 
høj pH igennem meget længere tid. Der er behov for mere 
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realistiske forsøg ved højere pH for at vurdere 
bakteriernes overlevelse. 
 
Der er isoleret en Pseudomonas flourescens, som kunne 
være kandidat til podning. 
 
Kimtalsresultaterne for DGE 1 tyder på, at der stadig 
vil være muligheder for at gennemføre biologisk 
nedbrydning uden podning, når pH har været hævet til 
11. 

4.3 Uafklarede spørgsmål 

Dette notat har belyst mange af de væsentlige forhold 
omkring hydrolyseprocessen og nedbrydningspotentialet. 
Der findes dog stadig nogle uafklarede spørgsmål: 
 
 De kemiske analyser af eluat fra de pH-statiske 

forsøg viste et misforhold mellem dannelsen af EP2-
syre og fjernelsen af EP3  

 Resultaterne tyder på, at der dannes mere EP2-syre 
ved pH 11 end ved pH 10. Der er dog behov for at 
undersøge, hvor meget basetilsætningen skal øges for 
at opnå en større reduktion af fokusstoffernes 
koncentration 

 Ved neutraliseringen med HNO3 er der observeret et 
syreforbrug, som er relateret til sedimentets 
forureningsindhold. Det er dog ikke afklaret, hvad 
årsagen er 

 De pH-statiske forsøg er udført i sedimentopslæmning, 
og bakteriernes overlevelse vil formentlig være 
højere in situ. Der er derfor behov for mere 
realistiske forsøg ved højere pH for at vurdere 
bakteriernes overlevelse 
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Bilag 

Bilag 1 Resultater fra pH-statiske forsøg  
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Figur B 1 
Basetilsætning til pH 10 og efterfølgende 
neutralisering, prøve DGE 1, duplikat A og B. 
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Figur B 2 
Basetilsætning til pH 11 og efterfølgende 
neutralisering, prøve DGE 1, duplikat A og B. 
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Figur B 3 
Basetilsætning til pH 10 og efterfølgende 
neutralisering, prøve DGE 3, duplikat A og B. 
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Figur B 4 
Basetilsætning til pH 11 og efterfølgende 
neutralisering, prøve DGE 3, duplikat A og B. 
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Figur B 5 
Blindprøvning - basetilsætning til pH 10.  
 

 
 
Figur B 6 
Blindprøvning – basetilsætning til pH 11. 
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Figur B 7 
Blindprøvning – basetilsætning til pH 11. 
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Bilag 2 Laboratoriedata pH-statiske forsøg 

 
 
DGE 1 – R-087-07 
 

End-point, pH 10,00 A 10,00 B 11,00 A 11,00 B Egen pH

Tørstof i prøve, gTS/kg 889 889 889 889 889

Tilsigtet tørstofmængde, g TS 90 90 90 90 90

Prøvemængde beregnet g 101 101 101 101 101

Prøvemængde anvendt, g 101,97 101,11 101,56 101,48 101,32

Egentlig tørstofmængde, g TS 91 90 90 90 90

Udvaskningsmedie

Udvaskningsmedie beregnet, g 895 888 892 891 889

Udvaskningsmedie tilsat, g 910,26 894,91 896,04 896,51 885,03

Dato for test 05-11-2007 05-11-2007 05-11-2007 05-11-2007 05-11-2007

Systemnr. 4 5 6 7 8

Titreringsvæske (HNO3/NaOH/andet) NaOH NaOH NaOH NaOH -

Titreringsvæske koncentration, N 0,05 0,05 0,05 0,05 -

Start-pH 9,4 9,2 9,4 9,4 9,4

Klokken start 15:45 15:45 15:45 15:45 15:45

Klokken Endpoint nået 06-11-2007 09:30 06-11-07 09:30 06-11-2007 09:30 06-11-07 09:30 06-11-2007 09:30

ml titrervæske forbrugt 12,41 15,01 40,36 44,76 0

Slut-pH 10,0 10,1 11,1 11,1 8,4

pH før tilbagetitrering 9,8 9,9 11,1 11,1 8,2

Titreringsvæske tilbagetitrering 7,00 0,05 M HNO3 0,05 M HNO3 0,05 M HNO3 0,05 M HNO3 -

Klokken start 06-11-2007 11:05 06-11-2007 11:05 06-11-2007 11:05 06-11-2007 11:05 06-11-2007 11:05

pH Slut 7,0 7,0 7,1 7,0 8,2

Klokken slut 13:36 13:36 13:36 13:36 13:36

Forbrugt tit.væske, ml 18,81 18,97 38,34 40,51 0

Demineraliseret vand

 
 
DGE 3 – R-088-07 
 

End-point, pH 10,00 A 10,00 B 11,00 A 11,00 B Egen pH

Tørstof i prøve, gTS/kg 867 867 867 867 867

Tilsigtet tørstofmængde, g TS 90 90 90 90 90

Prøvemængde beregnet g 104 104 104 104 104

Prøvemængde anvendt, g 104,71 104,45 104,67 104,25 104,73

Egentlig tørstofmængde, g TS 91 91 91 90 91

Udvaskningsmedie

Udvaskningsmedie beregnet, g 894 892 894 890 894

Udvaskningsmedie tilsat, g 909,82 896,87 906,6 889,86 900,76

Dato for test 19-11-2007 19-11-2007 19-11-2007 19-11-2007 19-11-2007

Systemnr. 4 5 6 7 8

Titreringsvæske (HNO3/NaOH/andet) NaOH NaOH NaOH NaOH -

Titreringsvæske koncentration, N 0,05 0,05 0,05 0,05 -

Start-pH 8,7 8,7 8,8 8,8 8,7

Klokken start 15:05 15:10 15:15 15:15 15:05

Klokken Endpoint nået 20-11-2007 08:45 20-11-2007 08:45 20-11-2007 08:45 20-11-2007 08:45 20-11-2007 08:45

ml titrervæske forbrugt 24,28 26,72 63,27 59,79 0

Slut-pH 10,1 10,1 11,1 11,1 7,8

pH før tilbagetitrering SYS 5  pH 9,91 SYS 6 pH 10,05 SYS 7 pH 10,95 SYS 8 pH 11,03 SYS 4 pH 7,76

Titreringsvæske tilbagetitrering 7,00 HNO3 0,05 N HNO3 0,05 N HNO3 0,05 N HNO3 0,05 N -

Klokken start 20-11-2007 11:00 20-11-2007 11:00 20-11-2007 11:00 20-11-2007 11:00 20-11-2007 11:00

pH Slut 7,04 7,04 7,06 7,06 6,76

Klokken slut 14:14 14:22 14:32 14:45 14:55

Forbrugt tit.væske, ml 21,32 26,82 50 49,35 0

Demineraliseret vand

 
 

 56 



 
 
Blindprøvning 
 

End-point, pH 10,0 11,0 10,0 11,0

Tørstof i prøve, gTS/kg - - -

Tilsigtet tørstofmængde, g TS - - -

Prøvemængde beregnet g - - -

Prøvemængde anvendt, g - - -

Egentlig tørstofmængde, g TS - - -

Udvaskningsmedie

Udvaskningsmedie beregnet, g - - -

Udvaskningsmedie tilsat, g 864,53 866,54 899,75 899,64

Dato for test 20-02-2008 20-02-2008 13-03-2008 13-03-2008

Systemnr. 6 8 6 8

Titreringsvæske (HNO3/NaOH/andet) NaOH NaOH NaOH NaOH

Titreringsvæske koncentration, N 0,05 0,05 0,05 0,05

Start-pH 6,09 5,96 6,02 5,82

Klokken start 14:00 14:00 18:06 18:06

Klokken Endpoint nået 21-02-2008 08:35 21-02-2008 08:35 14-03-08 12:04 14-03-08 12:04

ml titrervæske forbrugt 6,89 21,48 6,34 29,52

Slut-pH 10,06 11,10 10,06 11,06

pH før tilbagetitrering 10,08 11,08

Titreringsvæske tilbagetitrering 7,00 0,05 M HNO3 0,05 M HNO3

Klokken start 21-02-2008 09:00 21-02-2008 09:00

pH Slut 6,76 7,02

Klokken slut 21-02-2008 12:10 21-02-2008 12:10

Forbrugt tit.væske, ml 5,24 20,80

Demineraliseret vand

-

-

-

-

-

-
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Bilag 3 Resultater fra respirometriske forsøg  

 
Figur B 8 
Respirationsundersøgelser på sedimentopslæmning af 
prøve DGE 1, replikat A. 

 
Figur B 9 
Respirationsundersøgelser på sedimentopslæmning af 
prøve DGE 1, replikat B. 
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Figur B 10 
Respirationsundersøgelser på sedimentopslæmning af 
prøve DGE 1, replikat A. 

 
Figur B 11 
Respirationsundersøgelser på sedimentopslæmning af 
prøve DGE 1, replikat B. 
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Figur B 12 
Respirationsundersøgelser på sedimentopslæmning af 
prøve DGE 1. 
 

 
Figur B 13 
Respirationsundersøgelser på sedimentopslæmning af 
prøve DGE 3, replikat A. 

 
Figur B 14 
Respirationsundersøgelser på sedimentopslæmning af 
prøve DGE 3, replikat B. 
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Figur B 15 
Respirationsundersøgelser på sedimentopslæmning af 
prøve DGE 3, replikat A. 

 
Figur B 16 
Respirationsundersøgelser på sedimentopslæmning af 
prøve DGE 3, replikat B. 
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Figur B 17 
Respirationsundersøgelser på sedimentopslæmning af 
prøve DGE 3. 
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