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Sammendrag
I forbindelse med grundvandsafdræningen af testcellerne TC1, TC2 og TC3 i giftdepotet ved Høfde 42,
Harboøre Tange, Danmark, er der målt tidsserier af det hydrauliske trykniveau i piezometre filtersat
indenfor cellerne. I dette notat anvendes det sene sænkningsforløb til at vurdere den specifikke
ydelse/drænbare porøsitet og den hydrauliske ledningsevne af sedimentet i testcellerne. Den specifikke
ydelse vurderes til at ligge i intervallet 0.25-0.30 i TC1 og TC2 og 0.14-0.16 i TC3. Den hydrauliske
ledningsevne er vurderet til 2.9-3.1x10-4 m/s, 2.8-3.0x10-4 m/s og 1.6-1.9x10-4 m/s i henholdsvis TC1, TC2 og
TC3. Den lavere specifikke ydelse og hydrauliske ledningsevne af sedimentet i TC3 indikerer, at
tilstedeværelsen af forurening i fri fase sandsynligvis er større i TC3 end i TC1 og TC2.

Indledning
Som led i oprensningen af forureningen ved Høfde 42, Harboøre Tange, Danmark er tre testceller
(volumener af forurenet sediment) indspunset på stranden i det tidligere giftdepot (Figur 1).

Figur 1: Venstre: Høfde 42, Harboøre Tange, Danmark. Højre: Det indspunsede giftdepot (rød linje) og placeringen af de tre
testceller TC1, TC2 og TC3 (tre mindre sorte firkanter). Fra COWI (2011).
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Figur 2: De tre testceller TC1, TC2 og TC3 og installerede piezometre og pumpeboringer. Fra COWI (2011).

I hver celle er der installeret ni eller flere piezometre og én pumpeboring (Figur 2). Cellerne har
dimensionerne 10mx10mx10m. Som et led i oprensningsproceduren skal der injiceres en ludopløsning i
testcellerne. Grundvandet i cellerne skal derfor oppumpes indledningsvis for at gøre plads til
ludopløsningen men også for at teste om indspunsningen er tæt. Under afdræningen blev der registreret
trykniveauer i piezometre og de anvendte pumperater blev kontrolleret løbende. Sådanne feltdata
indeholder information om de hydrauliske parametre, herunder den horisontale og vertikale hydrauliske
ledningsevne, den specifikke ydelse og det elastiske magasintal, samt parametre, der relaterer sig til
vandafgivelsen i den kapillære zone. I dette notat estimeres den specifikke ydelse Sy ved lineær
regressionsanalyse af det sene, kvasi-stationære sænkningsforløb. Herefter vurderes den hydrauliske
ledningsevne af sedimentet i de tre testceller ved anvendelse af en numerisk grundvandsmodel.
Kalibreringen af den hydrauliske ledningsevne er foretaget manuelt.

3

Metoder
Specifik ydelse
Drænes et volumen grundvand Vd fra et volumen sediment Vt defineres den specifikke ydelse Sy formelt
som:

Sy =

Vd
Vt

(1)

Ved dræning af testcellerne kan den specifikke ydelse vurderes når formen af sænkningskeglen har
stabiliseret sig. Denne situation er karakteriseret ved et støt faldende vandspejl, der afspejler ændringen i
magasinering som følge af oppumpningen af et kendt volumen grundvand per tidsenhed. Der gælder
følgende sammenhæng mellem Sy, arealet af testcellen A, den vertikale hastighed af grundvandspejlet vz og
oppumpningsraten Q i denne tilstand:

Sy =

Q
A ⋅ vz

(2)

Arealet af testcellerne er kendt og kan ved beregning vises at være meget tæt på 10m x 10m = 100 m2. Den
vertikale hastighed af vandspejlet vz kan estimeres ved lineær regression af det sene sænkningsforløb.
Hældningen af regressionslinjen angiver således hastigheden, hvormed vandspejlet falder i testcellen.
Hydraulisk ledningsevne
Grundet indspunsningen af testcellerne og filtersætningen af pumpeboringerne i forhold til vandspejlet
under afdræningen kompliceres analysen af sænkningsdata væsentligt. Ved brug af analytiske modeller
forudsættes en filtersætning af pumpeboringen, der befinder sig under vandspejlet under hele
pumpningsforløbet. Denne forudsætning er ikke opfyldt. Ydermere er vandspejlet frit, hvilket betyder, at
simple analytiske beregninger af den hydrauliske gradient i forskellige afstande fra pumpeboringen ikke kan
foretages. Indledende simuleringer har vist, at 3D modellering af et faldende vandspejl langs filteret er
uhyre kompliceret og i praksis umuligt med nuværende modelværktøjer. I prøvepumpningsfortolkningen
anvendes derfor en horisontal 2D grundvandsmodel med frit vandspejl (FEFLOW, Diersch 2005). Dermed
ignoreres vertikale gradienter i trykniveauet. Sidstnævnte antagelse er i tilstrækkelig grad opfyldt i det sene
forløb, hvor sænkningstragtens form er stabil og hvor dens bevægelse mod cellebunden foregår med
konstant hastighed. Modellen vil ikke være i stand til at simulere det tidlige forløb, hvor sænkningerne kun i
ringe grad er påvirket af dræningen ved vandspejlet. Et brugbart kriterium for en korrekt kalibrering af
modellen er sammenligning af observerede og simulerede forskelle i trykniveau mellem piezometre
placeret i forskellig afstand til pumpeboringen til sene tider.
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Ikke-kalibrerede parametre
I alle simulationer anvendes et specifikt magasintal Ss på 10-4 m-1. Udgangsvandspejlet i TC1, TC2 og TC3
befinder sig i henholdsvis kote 0.26 m, 0.00 m og 0.02 m. Grundvandsmagasinets bund antages placeret i
kote -3.0 m, -2.7 m og -2.6 m i henholdsvis TC1, TC2 og TC3 jævnfør borerapporter. I kalibreringen af den
hydrauliske ledningsevne fastholdes den specifikke ydelse på de værdier, der er bestemt ved analyse af det
sene sænkningsforløb (0.28, 0.28 og 0.16 for henholdsvis TC1, TC2 og TC3). Den gennemsnitlige pumperate
vides at være 3.23, 2.48 og 3.00 m3/time for henholdsvis TC1, TC2 og TC3.

Resultater
Specifik ydelse
I Figur 3 er sænkningsforløbene i det tre testceller og tilhørende regressionslinjer plottet.

Figur 3: Sænkningsforløb målt i de tre testceller TC1, TC2 og TC3 og tilhørende regressionslinjer (sort linje) for de sene
sænkningsforløb.

For alle kurver kan det observeres, at sænkningskeglens udvikling mod et stationært faldende forløb
fuldbyrdes i alle tre testceller. På den baggrund er den specifikke ydelse af sedimentet ved og under
vandspejlet i de tre celler vurderet (Tabel 1).
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Test celle

TC1-

TC2-

TC3-

Piezometer

1-1

1-3

5-1

6-1

2-1

5-1

7-1

7-2

1-1

1-2

1-3

3-1

5-1

Sy

0.28

0.27

0.39

0.28

0.26

0.25

0.29

0.30

0.16 0.16 0.15 0.15 0.14

Tabel 1: Estimeret specifik ydelse.

For TC1 vurderes den specifikke ydelse til ca. 0.28, hvilket kan forventes for mellemkornet sand. En enkelt
værdi er dog forholdsvis høj (T1-5-1). Det er muligt at afdræningen ved T1-5-1 er påvirket af lokal
heterogenitet i sedimentet. For de øvrige værdier (inklusiv TC2), er der god overensstemmelse med et
tidligere estimat af den specifikke ydelse på 0.27 som er baseret på feltdata indsamlet nær Høfde 44
(Poulsen et al. 2011). For TC3 vurderes den specifikke ydelse til at ligge i intervallet 0.14-0.16, hvilket må
betragtes som værende meget lavt (Morris & Johnson, 1967). I TC3 er der observeret fri fase ved
installation af T3-3 og T3-5 i kote -2.70 til -1.70 m. Kun i ét andet tilfælde er den fri fase observeret (TC2-2,
kote -2.75). Det er plausibelt, at den fri fase i TC3 i er til stede i det sediment, hvor vandspejlet falder.
Tilstedeværelsen af den fri fase reducerer porøsiteten og dermed den specifikke ydelse.
I den følgende kalibrering af den hydrauliske ledningsevne fastholdes den specifikke ydelse på værdierne
bestemt i dette afsnit.
Hydraulisk ledningsevne
Ved bestemmelse af den hydrauliske ledningsevne skal to kriterier opfyldes: 1) det simulerede vandspejl
må ikke falde under bunden af grundvandsmagasinet og 2) forskellen i trykniveau mellem piezometrene
skal reproduceres i simulationerne. Ved anvendelse af en for lav hydraulisk ledningsevne vil det simulerede
vandspejl sænkes under bunden af grundvandsmagasinet (tørpumpes). Når den hydrauliske ledningsevne
er for høj, bliver den simulerede forskel i trykniveau mellem piezometre placeret i forskellig afstand fra
pumpeboringen for lille i forhold til, hvad der kan observeres. Kalibreringen af den hydrauliske
ledningsevne er foretaget manuelt under hensyntagen til disse kriterier. Afvigelsen i vandbalancen er i alle
tre simuleringer mindre end 1 %.
TC1
For TC1 estimeres den hydrauliske ledningsevne til at ligge i intervallet 2.9-3.1x10-4 m/s. Ved anvendelse af
ledningsevner i dette interval simuleres der ikke tørpumpning og forskellen mellem den simulerede og
observerede indbyrdes forskel i trykniveau mellem piezometrene er mindre end 1 cm (Figur
4).
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Figur 4: Observeret og simuleret forskel i trykniveau mellem TC1-1, TC1-5 og TC1-6.

Det var ligeledes nødvendigt at indføre horisontal anisotropi således at den hydrauliske ledningsevne langs
y-aksen er reduceret med 40 % i forhold til ledningsevnen langs x-aksen (1.7-1.9x10-4 m/s).
TC2
Indspunsningen af TC2 vides at være utæt. Under afdræningen antages det dog, at indstrømning over
spunsvæggen er lille i forhold til pumperaten. Dermed kan analysen af det sene sænkningsforløb foretages
på samme måde som ved TC1. 1½ time inde i afdræningen stoppes oppumpningen i ca. 40 minutter og et
tilbagesving i sænkningerne kan observeres. Dette tilbagesving analyseres ikke her.
Ved anvendelse af hydrauliske ledningsevner i intervallet 2.8-3.0x10-4 m/s opnås en rimelig fornuftig
overensstemmelse mellem de simulerede og observerede forskelle i trykniveau mellem piezometrene TC22, TC2-5 og TC2-7 (Figur 5).

7

Figur 5: Observeret og simuleret forskel i trykniveau mellem TC2-2, TC2-5 og TC2-7.

TC3
Ved manuel kalibrering af den hydrauliske ledningsevne indtræffer tørpumpning ved anvendelse af
hydrauliske ledningsevner under 10-4 m/s. Den observerede forskel i trykniveau mellem TC3-1 og TC3-5 er
ca. 37.5 cm. En (rimeligvis) tilsvarende simuleret forskel opnås ved anvendelse af hydrauliske ledningsevner
i intervallet 1.5-1.8x10-4 m/s.

Figur 6: Observeret og simuleret forskel i trykniveau mellem TC3-1, TC3-3 og TC3-5.
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Trykniveauforskellen mellem TC3-1 og TC3-3 kan ikke reproduceres i simuleringerne. Dette antages at
skyldes horisontal anisotropi i den hydrauliske ledningsevne. Piezometrene er rimeligvis symmetrisk
placeret omkring pumpeboringen og det er derfor ikke trivielt (som det var tilfældet med TC1), hvorledes
denne anisotropi skal fordeles rumligt for at opnå den observerede forskel i trykniveau mellem TC3-1 og
TC3-3. Denne problemstilling vil af tidshensyn ikke blive undersøgt nærmere. Den lavere hydrauliske
ledningsevne (og specifikke ydelse) indikerer, at der sandsynligvis er mere fri fase til stede i TC3 end i TC1
og TC2.

9

Referencer
COWI, 2011. Pilot experiments on the remediation technology in situ alkaline hydrolysis at Groyne 42.
Technical report.

Morris, D.A. and A.I. Johnson, 1967. Summary of hydrologic and physical properties of rock and soil
materials as analyzed by the Hydrologic Laboratory of the U.S. Geological Survey 1948-1960. U.S. Geological
Survey Water Supply Paper 1839-D. 42 p.

S. E. Poulsen, S. Christensen, K. R. Rasmussen & A. D. Werner, 2011. Simulation of groundwater flow and
salt transport in a shallow microtidal barrier aquifer during a storm surge. Conceptual and Modelling
Studies of Integrated Groundwater, Surface Water, and Ecological Systems, (Proceedings of Symposium
H01 held during IUGG2011 in Melbourne, Australia, July 2011) (IAHS Publ. 345, 2011).

10

