Historien om Høfde 42
Høfde 42 er et tidligere kemisk giftdepot, som i dag er svært forurenet med 200-300 tons
pesticidprodukter, primært parathion og relaterede nedbrydningsprodukter.
Depotet anvendtes i perioden 1953 – 1962, hvor kemisk affald deponeredes mellem to
sandklitter tæt på Nordsøen.
Både i 1971 og i 1981 blev giftdepotet blotlagt af erosion og en delvis oprensning fandt
sted.
Efter, at en kraftig storm havde eksponeret depotet i 1971, fjernede myndighederne
1250m3 forurenet sand, og resten af depotet dækkedes med en asfaltkappe. Asfaltkappen blev ødelagt ved en efterfølgende storm i 1981. Denne gang fjernede
myndighederne asfaltkappen og 1200 tons kemikalier beliggende over grundvandsspejlet.
Det resterende giftdepot under grundvandsspejlet blev dækket med sand, da det ikke
vurderedes at udgøre et miljømæssigt problem.
Men i 2000 opdagede man, at kraftig lugt spredtes fra depotet. Nye undersøgelser af
jord- og grundvandsprøver viste, at depotet stadig udgjorde en betydelig risiko for
miljøet, og at jord og grundvand i depotet var forurenet med mindst 200 tons pesticider
og andre kemikalier.
Det daværende Ringkjøbing Amt iværksatte yderligere undersøgelser med henblik på at
identificere forureningens placering i den mættede zone og få overblik over mængden af
forurening.
I 2006 blev en 14m dyb jernspuns, der omkransede det 20.000m2 pesticidforurenede
areal, nedspunset. Depotet blev dækket med en plastmembran og kystsiden blev forstærket med en beskyttende væg af sten. Indenfor det indspunsede areal holdes vandspejlet under det laveste niveau for havvandet for at sikre, at der ikke sker udsivning af
giftstoffer til Nordsøen.
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NorthPestClean
Demonstration af basisk hydrolyse som en ny teknologi til
oprensning af pesticidforurenet jord og grundvand

Ved sikring af giftdepotet var der fokus på indkapslingens tæthed og jernspunsens
holdbarhed i det meget korroderende grundvand.

Indledende studier af basisk hydrolyse

Basisk hydrolyse som en ny oprensningsteknologi

Samtidig med indkapslingen af giftdepotet blev der i 2005 og 2006 gennemført
litteraturstudier og laboratorietest af 6 forskellige afværgeteknologier. Resultatet af disse
indledende studier var, at alle teknologier sandsynligvis ville kunne anvendes til oprensning ved Høfde 42, men med stor forskel i omkostninger og tidshorisont. Baseret på de
indledende undersøgelser valgtes in situ basisk hydrolyse til supplerende undersøgelser
og tests.
I 2007 og 2008 testede Region Midtjylland metoden in situ basisk hydrolyse i en række
laboratorieforsøg og feltforsøg i lille skala. Forsøgene viste, at metoden basisk hydrolyse
er i stand til hurtigt at nedbryde organofosfor insekticider i jord og grundvand.

Det er velbeskrevet i den videnskabelige litteratur, at basisk hydrolyse kan anvendes til
at nedbryde organofosfor insekticider, såsom ethyl-parathion, methyl-parathion, sulfotep
og malathion til mindre toksiske og vandopløselige forbindelser. Metoden er blevet brugt i
mange år af agrokemiske virksomheder, der producerer organofosfor pesticider, til at
neutralisere kemiske forbindelser ved spild, men også til forbehandling af spildevand
indeholdende organofosfater, inden dette ledes til biologisk rensning.

In situ basisk hydrolyse har ikke tidligere været anvendt til oprensning af forurenet jord
og grundvand forurenet med organofosfor insekticider.
I 2005-2008 blev in situ basisk hydrolyse som jordrensningsteknologi testet i
laboratorieforsøg og i feltforsøg i lille skala, og resultaterne var lovende.
At teste den nye teknologi i pilotforsøg i stor skala på en kraftigt forurenet lokalitet er det
næste skridt på vejen mod at demonstrere brugbarheden af teknologien til jordrensning.
I demonstrationsforsøgene er hver testcelle konstrueret som en lille model af den store,
forurenede lokalitet, Høfde 42. Pilotforsøgene er designet til at bestemme de optimale
forhold for oprensning, der medfører nedbrydning af så meget forurening som muligt.
Resultaterne fra pilotforsøgene vil blive brugt direkte til at designe og beregne
omkostninger ved fuldskala oprensning på Høfde 42.
Udover laboratorie- og feltforsøg med basisk hydrolyse gennemførte Region Midtjylland
også undersøgelser til karakterisering af sedimentets geokemi, redox-forhold og bufferkapacitet. Studier af fortyndet kaustisk sodas infiltrationshastighed gennem sedimentet
samt studier af sedimentets vandretention blev ligeledes udført. Der blev gjort en stor
indsats for at identificere materialer, som er tilstrækkelig resistente til at blive anvendt i
det aggressive kemiske miljø ved Høfde 42. Alle disse studier gennemførtes som
forberedelse til test af metoden basisk hydrolyse i større skala i felten.
Det kan med rimelighed siges, at Høfde 42 er et af de mest undersøgte og på alle måder
karakteriserede pesticidaffaldsdepot i verden. I den henseende kan giftdepotet betragtes
som ideelt til test den ny afværgeteknologi.

I projektet testes virkningsgraden af in situ basisk hydrolyse, når infiltration af jorden
med fortyndet kaustisk soda kombineres med teknologier, der fremmer kontakten
mellem kaustisk soda og forurening. I pilotforsøgene testes og sammenlignes forskellige
teknologier, som forbedrer infiltrationen af jorden med reagenset. Desuden testes og
sammenlignes teknologier, som skal forbedre kontakten mellem reagenset og forureningen.
De tre pilotforsøg i projektet giver en unik mulighed for at sammenligne og evaluere
effekten af ovennævnte teknologier i et forsøgsdesign, hvor teknologierne testes under
ensartede forhold.

Etablering af testceller til pilotforsøg

Udførelse af pilotforsøgene

Formålet med at etablere testceller er at skabe den fysiske rammekonstruktion for at
teste den nye teknologi i stor skala. Den fysiske rammekonstruktion er designet til at
demonstrere anvendeligheden af in situ basisk hydrolyse til jordrensning i en skala, der
muliggør opskalering til fuldskala oprensning af den forurenede lokalitet.

Formålet er at udføre pilotforsøg i de tre testceller. Den praktiske udførelse af forsøgene
foretages af eksterne virksomheder, der er specialiserede i de valgte metoder til at øge
virkningsgraden af in situ basisk hydrolyse og i jordoprensningsteknikker.

Pesticidforureningen ved Høfde 42 i den nordvestlige del af Danmark dækker et areal på
20.000 m2, som er omkranset af en 14m dyb stålspuns. Inden for dette store forurenede
areal etableres tre mindre forsøgsarealer (testceller). Hver testcelle udgør et 100m2 (ca.
10mx10m) stort forurenet areal og hver celle er omkranset af en 14m dyb stålspuns. Alle
testceller vil blive placeret i det kraftigst forurenede område ved Høfde 42.

En række laboratorieforsøg med hydrolyse blev udført i 2006 og igen i 2008.
Hovedformålet med disse eksperimenter var at demonstrere, at parathionforurenede
sedimentprøver fra giftdepotet kan behandles med kaustisk soda, at bestemme
sedimentets naturlige bufferkapacitet kvantitativt (hvor meget kaustisk soda skal der
tilsættes for at hæve pH til et tilstrækkeligt niveau), at bestemme hvor høj en pH-værdi
der skal til for at opnå en acceptabel reaktionshastighed, samt at identificere eventuelle
betydelige geokemiske ændringer forårsaget af den høje pH-værdi (inklusive opløsning af
amorft silika). Yderligere laboratorieforsøg udføres under LIFE projektet med henblik på
at udvælge overfladeaktive stoffer, der kan anvendes til at fremme nedbrydningsprocessen.
Forsøgene viste, at hydrolyse af parathion finder sted i forurenede sedimentprøver ved
behandling med basisk hydrolyse. En pH-værdi på 12 er tilstrækkelig, og den nødvendige
koncentration af kaustisk soda i testcellerne blev beregnet herudfra. Denne koncentration
er en meget vigtig faktor ved beregning af omkostningerne ved et fuldskala projekt.
Resultater af forsøgene viste desuden, at pH-værdier over 13 bør undgås, idet store
mængder silika vil blive opløst. Feltforsøg i 2008 viste, at kaustisk soda uden problemer
kan infiltreres af tyngdekraften på lokaliteten, og at høje pH-værdier kan opretholdes i
mere end 19 måneder uden yderligere tilsætning af kaustisk soda.
Forsøgene i projektet NorthPestClean fokuserer på at demonstrere virkningsgraden af in
situ oprensning ved brug af forskellige teknologier til at fremme kontakten med
forureningen i jorden og reagenset (en alkalisk opløsning), der tilføres den forurenede
jord. Tre forskellige teknologier testes i de tre testceller. I alle tre testceller anvendes den
nye oprensningsmetode in situ basisk hydrolyse.

Hver testcelle er i princippet konstrueret som en miniature model af det store forurenede
område ved Høfde 42. Pilotforsøgene er designet til at bestemme de optimale forhold for
oprensning, der giver maksimal fjernelse af forurening. På grundlag af de indledende
forsøg fra 2007 og 2008 retter forsøgsdesignet fokus mod levering af reagens og kontakt
mellem reagens og forurening. Resultaterne fra pilotforsøgene vil blive brugt direkte til at
designe og beregne omkostninger ved fuldskala oprensning på Høfde 42.
I hver testcelle udføres forsøg til demonstration af virkningsgraden af metoden in situ
basisk hydrolyse.

Initiel karakterisering af de tre testceller

Demonstrationsforsøg

Hver testcelle karakteriseret detaljeret med hensyn til geologi, hydrogeology, geokemi og
initial distribution af forureningen. Karakteriseringen indebærer udførelse af boringer og
indsamling af intakte jordkerneprøver. Boringerne forventes ikke at blive dybere end 10m
og vil blive screenet i den mættede zone. Karakteriseringen omfatter også udtagning af
grundvandsprøver. Der udføres kemisk analyse af udtagne jord- og vandprøver.
Prøvernes indhold af parathion, diverse andre pesticider, 10-15 pesticid nedbrydningsprodukter og kviksølv vil blive målt. Det forventes, at det totale antal jordprøver, der skal
analyseres under pilotforsøgene vil være i størrelsesordenen 500-750, og for
grundvandsprøver er antallet i størrelsesordenen 800-1.500. Alt analysearbejde
gennemføres af den agrokemiske virksomhed Cheminova A/S, der ligger tæt ved Høfde
42. Cheminova gør dette uden beregning. Region Midtjylland og Cheminovas
laboratorium udarbejdet en plan for laboratoriepraksis og optimering af analysearbejdet.

Demonstrationsforsøgene er opdelt i tre cykluser, hvor hver cyklus tager ca. 1 år af
projektperioden.
Cyklus 1 – Dræning og infiltration med kaustisk soda
De tre testceller drænes for grundvand ned til det tynde siltlag ca. 8m under
jordoverfladen. For hver dræningscyklus pumpes ca. 400m3 forurenet grundvand ud af de
tre testceller.
Det drænede grundvand fra de tre testceller infiltreres i det forurenede grundvand uden
for testcellerne, men inden for det 20.000m3 store indspunsede areal.
Når cellerne er drænet infiltreres kaustisk soda ned i hver testcelle alene ved gravitation
for at hæve pH til ca. 12. Den kaustiske soda efterlades uforstyrret i sedimentet i 3-6
måneder, og stigningen i koncentrationen af hydrolyseprodukter i grundvandet over tid
overvåges. Disse stigninger benyttes som reference for de forskellige kontaktfremmende
teknologier beskrevet nedenfor.
Cyklus 2 og 3 – Test af metode til fremme af kontakt mellem reagens og
forurening
Testcelle 1
In situ basisk hydrolyse – kontakt fremmet ved levering og circulation
I denne testcelle fremmes kontakten ved brug af Direct Push Injection teknologi, som
forventes at forbedre leveringen af kaustisk soda i 2. og 3. cyklus. Forskellige
opsætninger af udstyret testes med henblik på at optimere distributionen af reagens i
jordmediet og levering af reagens til de mest forurenede områder.
Forskellige metoder til cirkulation af fortyndet kaustisk soda i testcellen afprøves i
hydrolyse perioden. For at forbedre forståelsen af cirkulationens effekt udføres numerisk
flow modellering og empiriske forsøg med sporestoffer.
En tredje cyklus gennemføres, hvor dræning, levering og cirkulation gentages. Prøver
udtages mellem hver cyklus for at dokumentere effektiviteten.
Testcelle 2
In situ basisk hydrolyse - kontakt fremmet ved vibration og circulation
Efter dræning og opfyldning fremmes kontakten mellem reagens og forurening ved en
kombination af vibrationsteknologi og recirkulation. Tidligere studier har vist, at akustiske
trykbølger har en effekt på opløsning og mobilisering af tunge upolære væsker (DNAPL),
specielt i forbindelse med øgede trykgradienter forårsaget af recirkulation.
En tredje cyklus gennemføres, hvor dræning, levering og cirkulation gentages.
Fremmelse af kontakt i den tredje cyklus involverer en alternativ vibrations teknologi.
Prøver udtages mellem hver cyklus for at dokumentere effektiviteten.
Testcelle 3
In situ basisk hydrolyse – kontakt fremmet med overfladeaktive stoffer og cirkulation
Efter dræning opfyldes testcellen med fortyndet kaustisk soda tilsat et overfladeaktivt
stof eller en blanding af overfladeaktive stoffer. Efter opfyldning af testcellen recirkuleres
surfactant/kaustisk soda blandingen.
En tredje cyklus gennemføres, hvor dræning, levering og cirkulation gentages. Prøver
udtages mellem hver cyklus for at dokumentere effektiviteten.

Blindtest

Indikatorer på fremdrift

Blindtest er uundværlige i den videnskabelige metode, der anvendes – og blindtest
inkluderes i høj grad i forskellige aspekter af projektet. Vores metodiske tilgang angiver
tre niveauer af blindtest, som er beskrevet nedenfor.
Alle blindtest udføres i mini testceller bestående af nedspunsede jernrør med en diameter
på ca. 1,5m. Jernrørene vibreres ned til 14 meters dybde, hvorved mini testcellerne
skabes.

I hver af de tre forsøgsceller udføres kemisk analyse på jord- og vandprøver før, under
og efter forsøgene med henblik på kontinuerlig evaluering af fremdriften i oprensningen.
Analyseresultater fra jord- og vandprøver fungerer som indikatorer på fremdriften i
oprensningsforsøgene.
Rapporter udarbejdes efter hver behandlingscyklus med ludinfiltration. I rapporterne
evalueres forsøgenes fremdrift. På baggrund af evalueringen besluttes for hver af de tre
forsøgsceller, om og hvordan vi går videre til den næste behandlingscyklus.
Fremdrift i basisk hydrolyse under en behandlingscyklus
Det primære formål er at bestemme, hvornår en cyklus skal afsluttes og en ny begynde.
Indikatoren på fremdrift er baseret på målinger på grundvandsprøver udtaget i syv
forskellige dybder (25, 50, 75, 100, 150, 200 and 250cm over det indskudte lerlag).
Prøverne analyseres for de to mobile hydrolyseprodukter EP2 og PNP samt parathion og
en række andre miljøfremmede stoffer. Prøverne udtages fra to boringer i hver testcelle.
Der vil blive foretaget minimum 4 prøveudtagningsrunder i hver boring.
I dybder med lav forureningsgrad uden anvendelse af kontaktfremmende teknologier
(testcelle 1), forventes en hydrolyserate på 1-25mg EP2/l pr. måned. I dybder med
højere forureningsgrad og anvendelse af kontaktfremmende teknologier skal der opnås
en hydrolyserate på mere end 250mg EP2/l pr. måned for, at fremdriften kan betragtes
som tilfredsstillende. 250mg EP2 svarer til hydrolyse af 430 mg parathion.

Niveau 1: Ingen fremme af kontakt (blind) vs. fremme af kontakt
Dette er muligvis det vigtigste niveau. Til dette formål drænes en separat celle (testrør
1), fyldes med kaustisk soda, drænes igen osv., i tre cyklusser. Herved efterlignes
procedurerne for de tre store testceller nøjagtigt med undtagelse af anvendelsen af
kontaktfremmende teknologier.
Level 2: Ingen kaustisk soda og ingen dræning (blind) vs. kaustisk soda og dræning
Alle tre testceller tilsættes kaustisk soda. Effekten af ikke at tilsætte kaustisk soda
moniteres i en separat celle (testrør 2)
Level 3: Ingen kaustisk soda, men dræning (blind) vs. kaustisk soda og dræning
Dræning og genopfyldning af en testcelle har muligvis en effekt, selvom der kun
anvendes vand uden tilsætning af kaustisk soda. Pga. parathions meget lave
vandopløselighed og høje grad af adsorption er vores umiddelbare indtryk, at denne
effekt er af begrænset betydning. Men den potentielle effekt vil ikke desto mindre blive
testet i en separat celle (testrør 3).
Med det formål at inkludere en ubehandlet blindtest i forsøgene vil vand- og jordprøver
blive indsamlet fra et forurenet område uden for de tre testceller. Systematisk
prøveudtagning udføres før, under (e.g. efter hver behandlingscyklus) og efter
færdiggørelse af forsøgene. Dataene fra blindtestene bruges til sammenligning med
resultaterne fra de behandlede testceller og giver derved et solidt grundlag for at
evaluere oprensningsmetodens effektivitet.

Oprensningseffekt af hver afsluttet cyklus
Det primære formål er at bestemme den totale masse af fjernet forurening ved
afslutningen af hver cyklus. Den totale masse bestemmes som det matematiske produkt
af flow og koncentration af forurening i vandet, som drænes fra cellen ved afslutningen af
cyklussen. Vandprøverne analyseres for de to mobile hydrolyseprodukter EP2 og PNP
samt parathion og en række andre miljøfremmede stoffer. Flowet registreres
kontinuerligt, og vandprøver udtages som diskrete prøver eller flow proportionale prøver.
Omkring 10 prøver udtages fra hver celle under dræning (1 prøve pr. 10m3 vand).
Den totale masse af fjernet forurening i hver cyklus afhænger meget af det initiale
forureningsniveau i den relevante testcelle. Dette niveau bestemmes ved initial
karakterisering af testcellerne baseret på jordprøver. Fornuftig fremdrift forventes at
svare til, at ca. 75kg EP2 pr. cyklus pr. celle fjernes med drænvandet. Men dette tal
bliver eventuelt revideret på baggrund af den initiale karakterisering af testcellen. 75 kg
EP2 svarer til hydrolyse af 128kg parathion.

Miljømæssig risikovurdering og stop-kriterium for oprensning

NorthPestClean – kontakt information

Hovedformålet med en fuldskala oprensning ved Høfde 42 er at sikre, at den forurening,
som efterfølgende efterlades i jorden, ikke udgør en uacceptabel risiko for det nærliggende akvatiske miljø.
For at besvare spørgsmålet: “hvornår er lokaliteten ren nok?” vil der blive opstillet
succeskriterier (stopkriterier for oprensning) baseret på en miljømæssig risikovurdering.
Ved afslutningen af projektet vil den nye metodes oprensningspotentiale blive sammenlignet med stopkriterierne for oprensning.
Ved at opstille målbare stopkriterier og demonstrere virkningsgraden af den nye
oprensningsmetode kan vi tilbyde beslutningstagerne afgørende information, som giver
dem mulighed for at træffe en rationel beslutning om det videre forløb i uskadeliggørelsen af giftdepotet ved Høfde 42.
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